
Дисципліна Вибіркова дисципліна 5“Мультимодальна лінгвістика” 

Рівень BO Бакалавр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика.  

Переклад і комп’ютерна лінгвістика 

 

Форма навчання Денна, заочна 

  Курс, семестр, протяжність 

Денна форма – 2 курс, 4 семестр, 5 кредитів  

Заочна форма – 2 курс, 4 семестр, 5 кредити 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин  

(усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 150 год.  

(лекції – 10 год., практичні – 44  год.) 

Заочна форма – 150 год. 

(лекції – 2 год., практичні – 12 год.) 

Мова викладання Англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра прикладної лінгвістики 

Автор дисципліни 

Доктор філологічних наук,  

професор кафедри прикладної лінгвістики 

Макарук Л. Л. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення 

 

 

В1 з англійської мови, базові лінгвістичні поняття 

Що буде вивчатися 

Вербальні та невербальні засоби спілкування в усному та 

писемному мовленні в мультимодальній площині 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Під час вивчення курсу Ви дізнаєтеся про: новітні 

тенденції спілкування в англомовному комунікативному 

просторі; роль вербальних, невербальних та 

паравербальних засобів спілкування в усному та 

писемному мовленні; засоби маніпуляції та шляхи їх 

уникнення; способи правильного декодування змісту 

мультимодальних ресурсів та мультимодальну 

грамотність; специфіку галузей невербаліки: кінесики, 

окулесики, аускультації, гаптики, гастики, ольфакції, 

проксеміки, хронеміки, системології. 



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Опанувавши курс, Ви навчитеся: встановлювати 

закономірності взаємодії вербальних, невербальних та 

паравербальних компонентів комунікації в усному та 

писемному мовленні; розуміти специфіку  кінесики, 

окулесики, аускультації, гаптики, гастики, ольфакції, 

проксеміки, хронеміки, системології та під час 

спілкування враховувати особливості мови тіла, мімки, 

жестів, дотиків, відстані між співрозмовниками, часових 

параметрів тощо;  ідентифіковувати причини, механізми 

і типи комунікативних невдач; аналізувати та критично 

оцінювати мовлення комунікантів, декодовуючи при 

цьому прихований зміст. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Ви зможете: використовувати різні методи для 

дослідження вербальних, невербальних та 

паравербальних засобів комунікації та з’ясовувати їх 

специфіку; аналізувати, критично оцінювати й залучати 

до процесу спілкування семіотичні ресурси 

мультимодальної природи; готувати доповіді й 

презентації, ведучи успішну комунікацію з потенційною 

аудиторією, зважаючи на комунікативно-риторичні 

характеристики мовлення з використанням 

мультимодальних ресурсів. 

Інформаційне забезпечення Силабус, навчальна література, інтернет-ресурси. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

