
 

 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 4 «Теорія мовленнєвої 

комунікації» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія 

Мова і література (англійська). Переклад 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3 семестр, 3 кредити – денна форма  

2 курс, 3 семестр, 3 кредити – заочна форма 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 90 год., з них: 24 год. лекції, 20 год. 

практичні. 

Заочна форма – 90 год., з них: 8 год. лекції, 4 год. практичні. 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра практики англійської мови 

Автор дисципліни Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики 

англійської мови Лісінська Т. Ю. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання з логіки, компетентності, набуті під час 
засвоєння курсу «Вступ до мовознавства».  

Що буде вивчатися Мета навчальної дисципліни: надання загального 
уявлення  про напрям сучасної лінгвістики, спрямований 
на вивчення закономірностей, складників і чинників 
комунікативної діяльності людини, яка здійснюється на 
основі природної мови. 

Чому це цікаво/треба вивчати Ця інтерлінгвістична дисципліна вивчає процеси 

створення, передачі й інтерпретації повідомлень (текстів) 

засобами мови; мовленнєву взаємодію людей як обмін 

інформацією пізнавального або фатичного 

(контактовстановлюючого) характеру. В основі навчальної 

дисципліни – прагматика як найважливіший напрям у 

функціональній лінгвістиці. Вона спрямована на 

функціонально-комунікативний опис мови, що зумовлює 

необхідність не лише інтегрувати характеристики 

типологічного плану внутрішньої організації мовних 

одиниць, визначити різні мовні одиниці з погляду 

фонетики, морфології і синтаксису, а й врахувати всі 

чинники (соціальні, психологічні, когнітивні, культурні, 

ситуативні), сукупність яких детермінує функціонування 

певної одиниці мовної комунікації в конкретних 

комунікативних умовах. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Очікувані результати навчання – знання про: 
чинники забезпечення успішного спілкування в 

професійній та громадській сферах, оперування 

лексичними, граматичними аспектами, стилістичними 

ознаками рідної та іноземної мов, ефективними засобами 

творення цілісного усного й писемного тексту; реалізацію 

професійних усних презентацій із подальшою дискусією; 



 

національну та соціокультурну специфіку мовленнєвої 

поведінки носіїв різних мов для здійснення ефективних 

комунікативних контактів; стратегії і тактики для 

вирішення комунікативних завдань. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує формування фахових 
компетентностей, які передбачають: 
знання: 
 загальні засади комунікації, базові поняття мовної 
комунікації; 
 сутність комунікації та спілкування, мови та 
мовленнєвої діяльності; 
 елементи процесу комунікації, механізми та процеси 
мовленнєвої діяльності, 
 структура мовленнєвого акту, механізми 
мовленнєвого впливу. 
уміння: 
 самостійної побудови текстів різних типів і форм 
комунікації; 
 реалізовувати мету спілкування й досягати 
ефективної комунікації; 
 використовувати комунікативні стратегії і тактики 
для досягнення комунікативних цілей; 
 розрізняти засоби маніпуляції; 
 вести бесіду, дискусію, дебати, аргументувати, 
переконувати та знаходити шляхи подолання 
комунікативних невдач.  

Інформаційне забезпечення силабус дисципліни, навчально-методичні матеріали. 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 
силабус навчальної дисципліни 

на вебсайті факультету 

(інституту) 
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