
ФормаNsН-З.04

MIHICTEPCЖO SСВrТИ I НАУКИ
крЕмЕнt{уIФкр{Й ндцоI-IАJьI{ша унIвЕрситЕт

{мЕж м}Ф{АЙлА естрвгрАдськfiго
Кафедра тrерекладу

6,зАтвЕрджую,

з ýаукФЕ*-лл*даг*гi*лн*f
,i роботи

В.ts. KocTiH
2а2а року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОI ШСЦИШЛIНИ

0снови мовленн€воi комунiкацii

за освiтнъо-професiйною шрограмою

кГерман*ькi мови та лiтераryри {кереклед ЕкJiк}чi{Ф}>>

факультет права, гуruанiтарних i соцiа-гrьних наук

KPEMEHII)rK 2020



Робоча гrро[рама "основи мовлеЕнсвоi коп,rунiкацii"' для студентiв
за освiтньо-професiйною шрограмою <<германськi мови ia лi1тераryри (переклад
вкшrrэчно}>>

" /9 " /0 202а року - 11 с.

Розробник: доц., к. фiлол. н. Фадеева О.В.

робоча програма затверджена на засiданнi кафедри перекладу

Протокол вiд " J9 " /Q 2020 року J\Ъ _j

В.о" завiдувача кафедри ?fr' Т.В,Ъдiлепi

2а2а року

Схвалено методиIIFIою комiсiею КрFrУ за освiтньо-гlрофесiйною програмOю

<<Германськi мови та лiтератури (переклад вкiпsчно}}i

ФКрFIУ, 2020 piK
ФФадсева, ?02S piK



аJ

1. Опис навчальноIдисциплiни

НайменуваннlI
rrоказlтикiв

Гагryзь знанъ, напрям
шiдготовки, освiтнъо-

квалiфiкацiйний рiвенъ

Характеристика
навч€tпъноi дисциплiни

деЕЕа форма
Еавчання

заФчна форма
навчаЕfilI

Кiлькiстъ кредитiв-5
Гащ,зъ зжаЕь

0З Гулwанiтарнi науки Нсрмативна

Модулiв * 1

Спецiальнiстъ
0З5 ФiлолOгiя

Сшецi*лiзацЬ
035.04 1 Германсъкi мови
та лiтератури {гlереклад
вкJIючно), перша -
англiйсъка

PiK гriдготовки:
(курс)

Змiстових модулiъ - 2 i-й
Iндивiдуапьне
ЕаJ.ково-дослiдне
завданнrI

( кР, кц РР, РГ. к/о)

Семестр

загальна кiлькiстъ
годин _ 150

1-й

Лекцii

Тиястlевr.ut годин дJ{rI

денноТ форми
ЕавчанЕя:
аудиторних- 2
самостiйноТ роботи
сryдента * 4

освiтнъо
ква,чiфiкачitжтt piBeнb :

бакалавр

2б rcд"
Практичнi, семiнарсъкi
24 год.

Лабораторнi

100 год. год.

Вид контролю:
диф"залiк

Примiтка.
Сжiввiдl*оýlенýя KiлbK*cTi гOдиý
iндивiдуальноТ роботи становитъ:

дJLя денýоТ форми навчаýня * ЗO:б0

* 1 кредит:30 год.

Кiлькiстъ кредитiв:3

аудиторнrж за-ýять дФ сапg*стiйн*? i
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iVIeTa та завданЕя навчальноТ дисциплiни
М*тg: ф*ртr*_vваlткя .Y студентiв с\ча*н}lх пр;l,гм*лiнгвiст_кuтеlтх знitýъ ilps
структуру, закономiрностi та найбiльш важливiшi аспекти мовнот, у тому числi i
м 1 жкудът}рноi, комупiкацiТ.

Завдання: засвосння базових понятъ Teopii мовноТ комунiкацiТ; оволодiння

навичками аналiзу дискурсу з урахуванням його функцiонаjlънO-стилiстичних
характеристик; виявлення закономiрностей дiалогiчнот взасмодii; опанування

TexHiKaMи та fu{етодitками, якi пов'язанi з ПРаГtпrаЛiнгвiстичн}lА.{ та фзrнкrдiоtлýлъним

аналiзом тексту.

згiдно з виh{огами сlсвiтнъо-irрофесiйноi програми, вивченttя навчrurьнот

дисцицлiни мас сприiти набуттю таких кол}hпеmенmносmей як:

| {нтегра_гrьна: здатнiстъ розв'яз;rвати складнi спеr{iалiзованi завданюi та

практичнi проблеми в галузi фiлологiт (лiнгвiстики, лiтераryрознавства,

фольклориýтики, tlерекладу з англiйськотlнiмецькоi мсви украiнськсю i
навпаки) в процесi професiйноТ дiяльностi або навчаЕня, Що передбачае

застосування теорiй та методiв фi;rологi.lноr науки i характеризу€ться

комплекснiстю та невизначенiстю умов.

| Загальнi, а ca&,ie:

зк1. Здатнiсть реалiзувати своТ права i обов'язки як члеЕа сусшiльства,

1rсвiдом"irюЁатrl цiнностi грOмадянсъкого (Вi.тlъного демократичного)

суспiльсТва та необхiдНiстъ йогО стаJIого розвитку, верховенства права, прав i
свобод людинL{ i громадянина в YKpaiHi.

зк2. Здатнiсть зберiгати та IIримножувати моральнi, культурнi, HayKoBi

цiнностi i досягнеЕЕя суспiлъства на ocHoBi Роззlмiння icTopii та

закономiрностей розвитку предметнот областi, fi мiсця у загальнiй системi

знанъ fiро ltрирOду i сусшiльство та у розвитку суспi:rьства, технiки i
технологiй, використовувати рiзнi види та форми p}D(oBoi активностi для

активýоI,(} ЁtдпOчинку та веден}tя здsровOго сrrособу життя.

зк3. Здатнiсть спiлкуватиея державною мовою як усн0 так i писъмово.

зк5. Здатнiстъ навчатися i оволодiвати сучасним}I знаЕнями.
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зк6_ Здатнiстъ до пошуку, 0працювання та аншliзу iнформацii з рiзних
джерел.

зк11. Здатнiсть застосовувати знання у практичЕих ситуацiях.

зк 1 а Навички викOристання iнформацiйних i комувiкацiйнlж технодогiй.
о Спецiа-шънi (фаховi) компетентностi, а саме:

Фк2. Здатнiстъ використовуватlr в професiйнiй мOвозЕавчiй/перекладацькiй

дlяльност1 зЕанЕя про мову як особливу знакову систему, ii природу, функцii,
piBHi.

Фк7. Здатнiсть дс збирання й аналiзу, систематизацiТ та iнтерпретацii
MOBEIж, лiтераryрних, фолькJIорних фактiв, iнтергrретацil та перекJrаду тексту

Фк8. Здатнiсть вiлъно оперу8ати сrrецiалъною термiнологiсю для роз8'язаняя
професiйних завдань.

Фкli. Здатнiсть дО наданЕrI консультацiй з дотримаЕням норм лiтературноi
мови та кулътури мовлення.

Фк 12. Здатяiстъ до органiзацiТ дiловоТ комунiкацii.

у результатi вивчення павчальнот дпсциплiни студент повинен
зЁати:

- понятiйний апарат Teopii мовноi комунiкацii;

- види мсвJIенневоТ дiялъностi;

- критерii кулъryри мови та мовну HOpInry;

_ структуру рOзмовнOго дискурсу;

- семантИчнi та прагматичнi аспекти розмовноi мови;

- уЕlверсальнi та етЕQсЕечифiчяi аспекти мовного спiлкувашrя;

- Еринципи i закономiрностi дiалогiчноi взасмодiТ.

вмiти:
- застосовувати на практицi отриманi теоретичнi знаннlI;

- квалiфiковr}ýо вести бесiду у дiловiй сферi сriлкування;

- робити аналiз розмовного дискурсу;

- аýалlзувати аспекти MoBHof комуяiкацii;



- ДОЛаТИ баР""РИ МiЖКУлътУрноТ комунiкацiТ, уникати комунiкативних хиб;

- анеJI!зуЕатрl 1 ЕикФриffтOвувати ý* нрактицi MtэBHi тfr.ктикý у мФн{}ýOгiчнiй -га

дlаJlогlчЕlи мOв1.

2. Програма навчальцоi дисциплiни

Змiстовний модуль 1. Структура TeopiT мовленневоТ комунiкацiТ та fi понятiйний
аýара"

змiстовний модуль 2. Мовленнева комунiкацiя i суспiльство.

4. Еавqальноi дксцкцлiпп
назви змiстових

модулiв i тем
Кiлькiсть годин

дежýа фtэрма аФчrj la фс р.ь{а

усього у тому числi усього у тому числi
лl п лаб с"р" п

Jl fi лаб ý"ý"
1 2 зl4 5 7 8 9 t0 11 1з

Тема 1. Потштiйний
ашарат Teopii м*вноi
комунiкацii.

16 4 ) 10

Тема 2.
ПродукувапнrI та
сприйняття мOвденнrI

у спiлкуваннi

16 l" ч 1s

Тема 3, Структурно-
семаЕтичнi кореляти
оозмOвноТ мови_

1б 4 2 l0

Тема 4, Понятiйний
апарат теорii
I\,{0ешеннсвOг0 акту.

16 4 z 1*

Тема 1-4. Захист
рефератiв.

12 2 10

разом за змiстовим
модтлеи 1

76 l4 tz 50

Тема 5" Принцили та
закономiрностi
дiалогiчноi взаемодiТ.

18 4
Зм lстовй им( ,дулъ 2

104

Тема б" Етноrрафiя
мовлення.

16 4 2 1Ф



Тема 7.Етиката
психологiя дiловоi
комунiкацiТ.

16 4 2 10

'Гема 5-7. Захист
реферфв"

24 4 20

rазом за змiстовим
модуле*r 2

74 12 |2

24

50

Усього годин 150 26 10с

5. Теми ктичних занять

Мовна норма та культура мови.
Види мtзgggеr*тев*i" дiЙъкостi,
L4ова" - "усна моваrr.

Критерii культури мOви.
Дихс*томiя "ýжýъ&{оЕа

нO-семантичнi ко змовноi мови.

моалеýý€виХ aKTiB. Мiсце дI4скурсУ У ý}л{аЁнкх
лiнгвiстичних дослiдженнях.

тицологiя дiалогiв. Конфлiкт i злагода у дiалозi. Умови
дасяrне}rня успiшностi у комукiкацi?. ýерегов{}ри як
особлива форма дiало

KoMyHiKaTиBHi хиби та невджi. Аргументацiя у д;rrово*удискчпсi.

6. Самостiйна
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дФн
OcHoBHi моделi мовленневоТ ком.чнiкацiТ" ФункuiТ мови i 2а
мпвлення 1зн1 пlдх{_"}ди

Ацадiз дiацогiв iз хуложнiх TBopiB за

схеN{ою. Особливостi спiлкування у
тOчки зору лихотомiТ писъмова-усна

запрошФкованок}
кiберпросторi (з

мова). Принципи

наукових
*l"iтiв \I

1с

10
к,гЕsн{}го читанýя та

Головнi положеЕня TeopiT. Вивчення статей з
збiр*к за теfulfrt*. Аlталiз тlтпiв мt}влеýнсв}{х
хYдожнlх дlалогах.

пе

особливостi монологiчного
лrз16лlчн*гý ]з}tст,yýу, Е_Зи**tе*ittя

мовленшI. Трудношi
r;с*бл*qst,}*т** mуS;Iiчж*г*

вистyпу та пlдготсвка свого ви

КатегtэрiТ TTpaBxl,tB**Ti i н*гrравдiтнсr*тi у м*тlленлiсвiflт

комунiкацii. Функцii мiжкулътурноТ комунiкацiТ.
Мовленневi стратегtr
Ана_iriз мовЕих тактик

тактики i правила аргументацiТ.
дiловому дiалогiчноr\щ ýиск}рсi.

Усього

Структурування дiалогу. Конфлiкт i зяагода у шiалозi.
YMoBrT ефективностi комунiкативнOгс процесу. [Iричини
та прийоми подолання основних комунiкативних
бар'сlэiв, Роль неверба.чьиLiх засобiв v cкi"rKyвalll*i. Р*лъ

екJIадача

7. Методи навчання
tr - Пrляслт*!{кя викýffдача;
2. Органiзацiя самостiйного гr0шуку студентiв;
3- Управлiтлня навчаJIьною дiяльнiстю;
4. Реалiзацiя конrроJIю за успiшнiстю студентiв

8. Методи кOнтролю
1, Метtтд уснФгФ KOHTtrit}ýK}: iндивiдyельнý й фр*нта*ьие tlrlr4lуВання;
tlрезентацiя догtовiдей та рефератiв.
2" ýцс*rж,qý$s,"_ýýttвв,ацьýj{ý зýsдi?,{Ф, *тв*реt{tхя пiд час ýаЕ$чfuчьЕOГt] ШРrli{еС}l'

проблемних ситуацii, що мiстять протилежнi точки зору
3, Самонавчання самостiйне вивчення iнфорrrлацiТ г{рс модедi успiшноi,
поведiнки;
4. Пошук зворотного (feedbaok) про успiшнiсть свосТ поведiнки в аспектi

рOзЕýтку к*нкре"гý*го лtзсвiду.

9. Розподiл балiв, що отримують сryденти

Лекцii 10



Робота сryдентiв на практичних
заняттях

з0

Цр19,чний та пiдсумковий контроль:
Рефryатя, шрезентащiТ {сам*стiйна
робота)

,1 гl

Те*т l
Тест 2
Тест З

l0
10
t0

Г{от*чнi коЕтродънi робати 18
Усього 100

Шкала оцiнювашЕя; пацiональна та ECTS

Сума ба.lriв за Bci
види навчальноi

дiялъяостi

Оцiнка
ECTS

Оцiнка за нацiонапьною шкалою
дJб{ екзаме}rу" курсовФго
проекry {роботи), практикр

дýя зацlку

90 _ 100 А вiдмiнно

зараховаIIо

82_Е9 п
-r,

добре74-8l с
64-7з г\LJ

зад*в$IьнФ60-6з Е

J)-эу Fх
незадOвlльно з

м*экrrивiст}* ýтФвт*рнOгФ
складанIUI

н9 зараховано з
м*зцryтивiстэо

повторного скJIадення

0-з4 F
незедФвtлъýо з

обов'язковим повторним
виýчецнrIм дисцигrлi*iи

Ее зарахOвано з
обов'язковим

повторним вивченш{м
дисýияr,вiци

10. Методичне забезпечеЕня

1. Конспект лек{iй з навчалъноi дисциплiни о'основи мOвденн€воТ комунiкацii''
для сryДентiВ I курсУ денноТ фор*" навчанЕЯ гашузi знаЕЪ 0З ГумаНiтарнi науки.,
укладач: доц. Фадсева О.В.
2. Роздатковий матерiал: тексти рiзних жанрiв дJIII анаJIiзу, система онлайн TecTiB.
З, МеТОДИЧlТi ВКаЗiВКИ ЩОДо лракт}tчн}гх занrIтъ з яавчальн*i дисцкшлiни*ýýнови
мовленневоi комунiкацiГ' для сryдентiв I курсу денноi форми навчання гагrузi
знанъ 0З Гуманiтарнi на)лки., зrкда,щач: ДOц. Фадеева о-В.

11. Рекомепдовапа лiтераryра

Бжова
l. Бжина м" п. Анrяий*кий язык к&к учебньй нредмЁт и sредс.rвff
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общения М.: ЧеРо, 1999- 215 с.

2- Гойхман о. я,, Надеина т. м" оск*вы речев*й кOе{муникацилt. М.:
"Инфра-М", Т99"7.

Дейк т.А., ван. Язык, шознаЕие, ксммуникациý.М.: Гфогресс, lg89.
зернецкий п. в. Речевое общение на английском языке

(коммунИкативно-фуякциоýаJIъный анализ диск}rрса}. К. : Jfuбидъ, 1 992.

Iшмуратов А. Г. Конфлiкт i злагода в дiалозi. К.:, Наукова ý.мк а, |996.
КурSатов ts. и. Стратегия деJт*вого усшеха. Ростов-на-Лолiу: "Феi{икс'О,

|995.

Макаров м. л. основы теориЕ дискурса. М.: итдгк <<Гнgзис>>, 200з.

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

f,ополпiеrcна

Скаriкин ts. л. Английский язык в ýитуациях общения. М,: .*ВысшIая

школа", 1998.

10. Сусов и. {l- Лингвистическаrt fiрагматЁка. М.; <<Вост*к-Западp1, 2с$б.
11, ТарасоВ Е. Ф. СоциолИнгвистиЧеские проблемы теории речевой

коммукации / ОснOвы теории речевой деятельности. М.: Высшая школq
|992.

12. Формановская н.и. Речевой э?икет и hYлътура общения. М.: Вшсrшая

шкOла, 1989.

1з. tIТевченко И. с. ýсновы теории языковой кOммуникации: Учебное

5.

6.

7.

8.

9.

пособие для студ. ф-rа референт-rrереводчик. Харков. цrманит. иý-т
кНароднаlI украиЁская академlтя}. х.,2Фs?. 168 с.

14. Фадесва о-в. Псих*логiчяi чинýжки к*нфлiктн*i ъя*вх**? K*MyиiKar;i? /

питанIUI сучасноi педагогiки: творчiсть, майстернiсть,Акryа-гrьнi

гlрофесiоналiзм: Всеукраrнсъка Еа}ксвO-практична конференцiя,
Кременчук, Методичний кабiнет, 24 лютог о 2аfi , с" 24а-243 -
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