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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Основи мовленнєвої 

комунікації” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавр галузі знань 03 Гуманітарні науки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є природа й моделі мовної 

комунікації, стилістика спілкування, комунікативні процеси у германських та 

слов’янських мовах.  

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Основи мовленнєвої 

комунікації» тісно пов’язане з такими навчальними дисциплінами, як 

«Філософія», «Загальна психологія», «Міжкультурна комунікація», «Основи 

правових знань». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Структура теорії мовної комунікації та її понятійний апарат. 

2. Мовленнєва комунікація і суспільство. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи мовленнєвої комунікації» 

є формування у студентів сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру, 

закономірності та найбільш важливіші аспекти мовної, у тому числі і 

міжкультурної комунікації. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння базових понять 

теорії мовної комунікації; оволодіння навичками аналізу дискурсу з урахуванням 

його функціонально-стилістичних характеристик; виявлення закономірностей 

діалогічної взаємодії; опанування техніками та методиками, які пов’язані з 

прагмалінгвістичним та функціональним аналізом тексту. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, 

фольклористики, перекладу з англійської/німецької мови українською і 

навпаки) в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає 
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застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 Загальні, а саме: 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння  історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

ЗК5. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Здатність використовувати в професійній мовознавчій/перекладацькій 

діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, 

рівні. 

ФК7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації 

мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту 

з англійської/німецької мови українською і навпаки. 

ФК8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

ФК11. Здатність до надання консультацій з дотриманням норм літературної 

мови та культури мовлення. 

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

- фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства; 

- понятійний апарат мовленнєної комунікації; 

- норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; 

- види мовленнєвої діяльності; 

- критерії культури мови та мовну норму; 

- структуру розмовного дискурсу; 

- семантичні та прагматичні аспекти розмовної мови; 

- універсальні та етноспецифічні аспекти мовного спілкування; 

- принципи і закономірності діалогічної взаємодії. 

вміти: 

- ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; 

- організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 

- співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо; 

- використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення 

складних спеціалізованих завдань і проблем професійної 

мовознавчої/перекладацької діяльності; 

- долати бар’єри міжкультурної комунікації, уникати комунікативних хиб; 

- аналізувати і використовувати на практиці мовні тактики у монологічній та 

діалогічній мові; 

- управляти комплексними діями або проектами при розв’язанні складних завдань 

у професійній мовознавчій/перекладацькій діяльності та нести відповідальність за 

прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/ 5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
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Змістовий модуль 1. Понятійний апарат теорії мовленнєвої комунікації. 

Продукування та сприйняття мовлення у спілкуванні. Теорія мовленнєвого акту. 

Змістовий модуль 2. Принципи і закономірності діалогічної взаємодії. 

Етнографія мовлення. Етика та психологія ділової комунікації 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Базина М. П. Английский язык как учебный предмет и средство общения 

М.: ЧеРо, 1999. 215 с.  

2. Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации. М.: “Инфра-

М”, 1997.  

3. Дейк Т. А., ван. Язык, познание, коммуникация. М.: Прогресс, 1989.  

4. Зернецкий П. В. Речевое общение на английском языке (коммуникативно-

функциональный анализ дискурса). К.: Лыбидь, 1992. 

5. Ішмуратов А. Г. Конфлікт і злагода в діалозі. К.:, Наукова думка, 1996.  

6. Курбатов В. И. Стратегия делового успеха. Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1995.  

7. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.  

8. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. К.: Ваклер; М.: Рефл-бук, 2001. 656 с. 

Допоміжна 

9. Скалкин В. Л. Английский язык в ситуациях общения. М.: “Высшая школа”, 

1998.  

10. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика. М.: «Восток-Запад», 2006. 

11. Тарасов Е. Ф. Социолингвистические проблемы теории речевой 

коммукации / Основы теории речевой деятельности. М.: Высшая школа, 1992. 

12. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М.: Высшая школа, 

1989. 

13. Шевченко И. С. Основы теории языковой коммуникации: Учебное пособие 

для студ. ф-та референт-переводчик. Харков. гуманит. ин-т «Народная 

украинская академия». Х., 2007. 168 с. 

14. Фадєєва О.В. Психологічні чинники конфліктної мовної комунікації / 

Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, 
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професіоналізм: Всеукраїнська науково-практична конференція, Кременчук, 

Методичний кабінет, 24 лютого 2017. С. 240-243. 

15. Фадєєва О.В. Стратегія аргументації в конфліктному дискурсі / "Нове та 

традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук": 

Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, Південноукраїнська 

організація «Центр філологічних досліджень», 24-25 лютого 2017. С. 84-87. 

16. Фадєєва О.В. Тактики реалізації аргументативного дискурсу / "Мова у світлі 

класичної спадщини та сучасних парадигм": Міжнародна науково-практична 

конференція, Львів, Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 10-11 березня 

2017. С.163-166. 

Інформаційні ресурси 

17. Універсальні навички європейського рівня [Електронний ресурс] / Іламі 

Ясна. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://studway.com.ua/soft-skills/. 

18. Skillsyouneed.com. – Online resource. – Access : 

https://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html 

19. Types of Communication (with examples)/indeed.com. – Online resource. – 

Access : https://www.indeed.com/career-advice/career-development/types-of-

communication 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диф. залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне та письмове опитування, 

написання реферату на обрану тему, тестування. 

https://studway.com.ua/soft-skills/

