
 

 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 2 

«Мова та емоції» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності/освітньо- 

професійної програми 
014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) / 

Середня освіта. Англійська мова (на базі диплома молодшого 

спеціаліста) 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 1 семестр, 5 кредитів 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 150 годин (лекції – 26, практичні заняття – 28)  

Заочна форма – 150 годин (лекції – 8, практичні заняття – 6) 

 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра практики англійської мови 

Автор дисципліни Доктор філологічних наук, професор кафедри практики 
англійської мови Крисанова Тетяна Анатоліївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Для оволодіння матеріалом курсу студенти повинні мати 
загальні мовознавчі знання, а саме розуміння: відмінностей 
між мовою та мовленням, поняття комунікативної діяльності 
та  вербальних й невербальних засобів спілкування. 
Необхідний рівень володіння англійською мовою B2. 

Що буде вивчатися Мета курсу ‒ сформувати у студентів системні знання про  

особливості вираження емоцій на фонетичному, 

лексичному, синтаксичному рівнях англійської мови, а 

також про прагматичні аспекти емоційної комунікації. 

Основними завданнями є:  

- ознайомити з лінгвістичною теорією емоцій;  

- сформувати практичні навички ведення емоційної 

комунікації;   

- охарактеризувати особливості вираження емоцій 

вербальними і невербальними засобами;  

- навчити студентів виражати емоції на фонетичному, 

лексичному і синтаксичному рівнях англійської мови;  

- сформувати у студентів знання та уміння вираження 

позитивних/негативних емоцій; 

навчити студентів розпізнавати емоційно забарвлене 

мовлення в аудіовізуальних засобах комунікації (кінофільм, 

соціальні медіа тощо). 

Чому це цікаво/треба вивчати Емоції є невід’ємною частиною соціального життя сучасної 

людини. Тому поглиблені знання особливостей вираження 

емоцій на різних рівнях мови є важливими для 

комплексного володіння англійською мовою. Після 

вивчення курсу студенти набудуть навички емоційного 

мовлення, будуть уміти розпізнавати тип емоції, 

реалізованої інтонацією, жестами, лексичними засобами та 

засобами експресивного синтаксису. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після закінчення курсу студенти будуть  

- ознайомлені з мовними характеристиками емоційного 

мовлення;  

- сформують навички емоційного спілкування;  

- поглиблять знання про прагматичні особливості 



англомовної комунікації;  

- удосконалять уміння ефективно працювати з 

оригінальними аудіовізуальними текстами;  

поглиблять лінгвокраїнознавчі знання. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення курсу студент зможе: 

- застосовувати результати набутих знань щодо емоційного 

мовлення в подальшій професійній діяльності;  

- використовувати профільні знання в галузі лінгвістики та 

методики викладання англійської мови; 

- підготувати власне емоційне висловлення англійською 

мовою;  

- здійснити комунікацію з вираженням емоційного ставлення 

до висловленого з вживанням різнорівневих мовних засобів; 

аналізувати аудіовізуальні тексти в аспекті їх мовних і 
немовних характеристик. 

Інформаційне забезпечення Cилабус дисципліни 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

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

