
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

         Основи комунікативної лінгвістики   
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни вибіркова Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 01Средня освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 

Освітня програма:  Середня освіта: англійська мова і література 

Рік навчання: 4 Семестр: 7-8 

Кількість кредитів (годин):  

денна форма навчання 4 (120 год.: 12 –лекцій; 36- семінарські; 72 - самостійна робота) 

заочна форма навчання 4 (120 год.: 4 –лекцій; 8- семінарські; 108 - самостійна робота) 

Мова викладання:  англійська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle:  

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1118&notifyeditingon=1  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Шикиринська Ольга Борисівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент 

Кафедра: англійської філології 

Робочій e-mail: olyasikshik@ukr.net 

Години консультацій на кафедрі: середа 15.00-16.00 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи комунікативної лінгвістики» є 

теоретична підготовка майбутніх мовознавців, яка передбачає ознайомлення здобувачів 

вищої освіти із основами комунікативного процесу; зі способами відтворення 

комунікативних стратегій і тактик, залежно від типу комунікативних ситуацій; навчити 

здобувачів вищої освіти розрізняти і розуміти всі тонкощі комунікативної поведінки мовця, 

вміти на них правильно реагувати та адекватно відтворювати комунікативну ситуацію. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін «Практичний курс англійської мови», «Сучасна 

англійська мова», «Стилістика англійської мови».  

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з дисциплінами  

«Комунікативний курс англійської мови», «Країнознавство англомовних країн», «Практикум 

з мовної комунікації», «Аналітичне читання англомовних текстів». 

 

 

4. Результати навчання 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1118&notifyeditingon=1


У результаті вивчення дисципліни «Основи комунікативної лінгвістики» здобувачі вищої 
освіти будуть знати: 

 основні поняття комунікативної лінгвістики та усвідомлення її місця у парадигмі 

лінгвістичних дисциплін; 

 базові положення, що включають закони комунікації; специфіку комунікації залежно 
від різних умов (соціальних, культурних, тощо); 

 принципи структуризації мови (мовного коду) у процесах спілкування;  

 причинно-наслідкові зв’язки організації мовного коду та позамовних явищ; етапи і 

закономірності породження і сприйняття мовлення в різних комунікативних умовах; 

причин комунікативних невдач; 

 особливості соціокультурних, психолінгвістичних, лінгвопрагматичних аспектів 
міжкультурного спілкування; 

 

В процесі вивчення курсу «Основи комунікативної лінгвістики»  здобувачі вищої 

освіти будуть вміти:  

 розрізняти різні типи комунікативних ситуацій, їхні соціолінгвістичні особливості;  

 застосовувати в усному та письмовому мовленні у відповідності до стилістичної 

норми мовно-стилістичні засоби, культурно-марковані одиниці; 

 застосовувати в усному та письмовому мовленні оптимальні способи відтворення 
комунікативних стратегій у перекладі; 

 добирати лексику в вихідній та цільовій мові для досягнення комунікативного ефекту;  

 застосовувати мовні знання у практичних ситуаціях. 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

 

Комунікативні стратегії спілкування, принципи успішної міжкультурної комунікації. 

Тема 1 Загальні засади мовної комунікації 

 

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 1. Комунікативна 

лінгвістика як наука і 

навчальна 

дисципліна 

 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf  

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. 

– Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 

187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D

0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE

%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0

%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%
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Семінарське  заняття (2 

год.): 

Загальні засади мовної 

комунікації  

Теорія мовної комунікації як 

наука. Теорія комунікації як 

методологічна основа для 

вивчення мовної 

комунікації. Теорія мовної 

комунікації в системі 

мовознавчих наук. Методи 

дослідження мовної 

комунікації. 
 

 

 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010. 

4. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D

0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE

%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0

%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83

%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%

97 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Підготувати презентацію 

до характеристики одного з 

методів дослідження 

комунікативної лінгвістики 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf  

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010. 

4. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%

D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83

%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1

%97 

 

 

 

 

Тема № 2 Природа, структура, типологія людської  комунікації    

            

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 2 Компоненти 

комунікації 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 
Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf


 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. 

– Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 

187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  
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Семінарське  заняття (4 

год.): 

Природа, структура і 

типологія людської 

комунікації. Комунікація і 

спілкування. Моделі 

комунікації. Основні 

елементи процесу 

комунікації. Мотиви, цілі та 

функції комунікації. 

Типологія комунікації за 

різними критеріями.  
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Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Укласти електронний 

(у вигляді 

презентації) словник 

термінів 

комунікативної 

лінгвістики 

2. Підготувати доповідь 
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презентацією 
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Тема № 3 Комунікація як мовленнєва діяльність 
           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 3 Породження і 

сприйняття мовлення як 

основа комунікації 
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Семінарське  заняття (4 

год.): 

Комунікація як мовленнєва 

діяльність. Сутність мови, 

мовлення, мовленнєвої 

діяльності. Типи і види 

мовлення як діяльності. 

Механізми та процеси 

мовленнєвої діяльності. 

Прагматичні аспекти 
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Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Укласти електронну схему 

"Механізми та процеси 

мовленнєвої діяльності". 

2. Укласти електронний (у 

вигляді презентації) словник 

термінів до теми. 

3. Підготувати доповідь про 

комунікацію як мовленнєву 

діяльність 
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http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf  

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. 

– Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 

187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%

D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83

%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1

%97 

 

 

 

Тема № 4 Організація мовного коду в комунікації     

   

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


Лекція 4 Складові 

комунікативного акту, 

пов’язані з мовним кодом 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. 

– Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 

187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%

D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83

%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1

%97 

 

Семінарське  заняття (4 

год.): 

Організація мовного коду в 

комунікації. Сутність і 

структура мовленнєвого 

акту. Основні параметри 

мовленнєвих актів. 

Типологія мовленнєвих 

актів. Дискурс і його 

організація. Мовленнєві 

жанри й дискурси. 

 

 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf  

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. 

– Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 

187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4.  Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%

D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80

%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%

BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D

1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Написати висловлювання 

різних жанрів з урахуванням 

умов комунікації (на вибір 

 - резюме про особистість 

претендента на посаду; 

 - промова на відкриття 

наукової конференції 

Охарактеризувати їх 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / 

Ф.С. Бацевич – К. : Видавничий центр ―Академія‖, 

2004. – с. 103-115. 

2. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

3. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


структуру, проаналізувати 

зв’язок з умовами 

комунікації, особистостями 

адресата та адресанта. 

D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80

%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%

BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D

1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 

 

 

 

Тема № 5   Особливості мовної комунікації        

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 5 Загальна 

характеристика складових 

комунікативного акту 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. 

Косенко. – Суми: Сумський державний університет. 

– 2011. – 187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B

E%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2

%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC

%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D

1%96%D1%97 

 

Семінарське  заняття (4 

год.): 

Особливості мовної 

комунікації. Комунікативний 

кодекс і його складники. 

Основні принципи 

спілкування та максими їх 

утілення. Правила 

спілкування. Конвенції 

спілкування. Мовленнєвий 

етикет. 
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Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Написати конспекти до 

практичних занять; 

2. Написати висловлювання 

різних жанрів з урахуванням 

умов комунікації (на вибір):  

- офіційне привітання; 

 - офіційне поздоровлення;  

 - офіційний тост на честь 

ювіляра; охарактеризувати їх 

структуру, проаналізувати 

зв’язок з умовами комунікації, 

особистостями адресата та 

адресанта.. 
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Тема № 6  Культура мовної комунікації. 

           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 6 Загальна 

характеристика 
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Семінарське  заняття (4 

год.): 

Культура мовної 

комунікації. Культура 

мовлення та мовленнєва 

культура. Мовні норми. 

Комунікативні якості 

мовлення. Акустичні 

параметри мовлення. 

Культура слухання.  
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Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Написати конспекти до 

практичних занять; 

2 Написати висловлювання 

різних жанрів з урахуванням 

умов комунікації (на вибір): 

некролог;  

- офіційна подяка; 

охарактеризувати їх 

структуру, проаналізувати 

зв’язок з умовами комунікації, 

особистостями адресата та 

адресанта..  
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Тема № 7 Невербальні засоби комунікації. 

           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 7 Форми мовного 

спілкування 
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3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : навч. 

Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. – Суми: 

Сумський державний університет. – 2011. – 187 с. Режим 

доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

 

Семінарське  заняття (4 

год.): 

Невербальні засоби 

комунікації. Фонація. 

Кінесика. Жести у системі 

невербальних засобів 

комунікації. Види жестів. 

Ритмічні жести. Емоційні 

жести. Жестизнаки. Вказівні 

жести. Жести-символи. Інші 

невербальні засоби 

комунікації. Невербальні 

особливості міжкультурної 

комунікації. 
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4.  Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Написати конспекти 

до практичних занять; 

2. Написати висловлювання 

різних жанрів з урахуванням 

умов комунікації (на вибір  

-  резюме про особистість 

претендента на посаду; 

 - промова на відкриття 

наукової конференції  

охарактеризувати їх 

структуру, проаналізувати 

зв’язок з умовами комунікації, 

особистостями адресата та 

адресанта. 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf  

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. 

– Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

 

 

 

Заочна форма навчання 

Комунікативні стратегії спілкування, принципи успішної міжкультурної комунікації. 

Тема 1 Загальні засади мовної комунікації 

 

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Комунікативна лінгвістика 

як наука і навчальна 

дисципліна 
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2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 
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Семінарське  заняття (1 

год.): 

Загальні засади мовної 

комунікації  

Теорія мовної комунікації як 

наука. Теорія комунікації як 

методологічна основа для 

вивчення мовної 

комунікації. Теорія мовної 

комунікації в системі 

мовознавчих наук. Методи 

дослідження мовної 

комунікації. 
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Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Підготувати презентацію 

до характеристики одного з 

методів дослідження 

комунікативної лінгвістики 
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https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


 

 

Тема № 2 Природа, структура, типологія людської  комунікації    

            

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Семінарське  заняття (1 

год.): 

Природа, структура і 

типологія людської 

комунікації. Комунікація і 

спілкування. Моделі 

комунікації. Основні 

елементи процесу 

комунікації. Мотиви, цілі та 

функції комунікації. 

Типологія комунікації за 

різними критеріями.  

 

 

1.  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf  

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. – 

Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 187 

с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4.  Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%

D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83

%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1

%97 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Укласти електронний 

(у вигляді 

презентації) словник 

термінів 

комунікативної 

лінгвістики 

2. Підготувати доповідь 

з теми «Канали 

комунікації» (з 

електронною 

презентацією 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. – 

Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 187 

с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4.  Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%

D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83

%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1

%97 

 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


 

 

 

 

Тема № 3 Комунікація як мовленнєва діяльність 
           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Семінарське  заняття (1 

год.): 

Комунікація як мовленнєва 

діяльність. Сутність мови, 

мовлення, мовленнєвої 

діяльності. Типи і види 

мовлення як діяльності. 

Механізми та процеси 

мовленнєвої діяльності. 

Прагматичні аспекти 

комунікації. Гендерні 

аспекти комунікації. 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. 

– Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 

187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4.  Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%

D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83

%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1

%97 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Укласти електронну схему 

"Механізми та процеси 

мовленнєвої діяльності". 

2. Укласти електронний (у 

вигляді презентації) словник 

термінів до теми. 

3. Підготувати доповідь про 

комунікацію як мовленнєву 

діяльність 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf  

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. 

– Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 

187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%

D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83

%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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Тема № 4 Організація мовного коду в комунікації     

   

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція 4 (1 год.) Складові 

комунікативного акту, 

пов’язані з мовним кодом 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. 

– Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 

187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%

D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83

%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1
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Семінарське  заняття (1 

год.): 

Організація мовного коду в 

комунікації. Сутність і 

структура мовленнєвого 

акту. Основні параметри 

мовленнєвих актів. 

Типологія мовленнєвих 

актів. Дискурс і його 

організація. Мовленнєві 

жанри й дискурси. 

 

 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf  

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. 

– Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 

187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4.  Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%

D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80

%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%

BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D

1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 

 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Написати висловлювання 

різних жанрів з урахуванням 

умов комунікації (на вибір 

 - резюме про особистість 

претендента на посаду; 

 - промова на відкриття 

наукової конференції 

Охарактеризувати їх 

структуру, проаналізувати 

зв’язок з умовами 

комунікації, особистостями 

адресата та адресанта. 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / 

Ф.С. Бацевич – К. : Видавничий центр ―Академія‖, 

2004. – с. 103-115. 

2. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

3. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%

D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80

%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%

BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D

1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 

 

 

 

Тема № 5   Особливості мовної комунікації        

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) Загальна 

характеристика складових 

комунікативного акту 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. 

Косенко. – Суми: Сумський державний університет. 

– 2011. – 187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B

E%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2

%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC

%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D

1%96%D1%97 

 

Семінарське  заняття (2 

год.): 

Особливості мовної 

комунікації. Комунікативний 

кодекс і його складники. 

Основні принципи 

спілкування та максими їх 

утілення. Правила 

спілкування. Конвенції 

спілкування. Мовленнєвий 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. 

Косенко. – Суми: Сумський державний університет. 

– 2011. – 187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4.  Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280


етикет. 

 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1

%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%

D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%

BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Написати конспекти до 

практичних занять; 

2. Написати висловлювання 

різних жанрів з урахуванням 

умов комунікації (на вибір):  

- офіційне привітання; 

 - офіційне поздоровлення;  

 - офіційний тост на честь 

ювіляра; охарактеризувати їх 

структуру, проаналізувати 

зв’язок з умовами комунікації, 

особистостями адресата та 

адресанта.. 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf  

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. 

Косенко. – Суми: Сумський державний університет. 

– 2011. – 187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B

E%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2

%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC

%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D

1%96%D1%97 

 

 

Тема № 6  Культура мовної комунікації. 

           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Семінарське  заняття (1 

год.): 

Культура мовної 

комунікації. Культура 

мовлення та мовленнєва 

культура. Мовні норми. 

Комунікативні якості 

мовлення. Акустичні 

параметри мовлення. 

Культура слухання.  

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. Косенко. 

– Суми: Сумський державний університет. – 2011. – 

187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010. 

5. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%

D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D

1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0

%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 

 

Завдання для самостійної 

роботи: 

1. Написати конспекти до 

практичних занять; 

2 Написати висловлювання 

різних жанрів з урахуванням 

умов комунікації (на вибір): 

некролог;  

- офіційна подяка; 

охарактеризувати їх 

структуру, проаналізувати 

зв’язок з умовами комунікації, 

особистостями адресата та 

адресанта..  

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / 

Ф.С. Бацевич – К. : Видавничий центр ―Академія‖, 

2004. – с. 42-50; 68- 85.  

2. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. 

Косенко. – Суми: Сумський державний університет. 

– 2011. – 187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

3. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010. 

4. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

Підручник [Електронний ресурс]. – Вид-во: Чабаненко 

Ю.А.Черкаси. – 2011. – 348 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1

%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%

D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%

BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 

 

 

Тема № 7 Невербальні засоби комунікації. 

           

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція  (1 год.) Форми 

мовного спілкування 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. 

Косенко. – Суми: Сумський державний університет. 

– 2011. – 187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

4. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

 

Семінарське  заняття (1 

год.): 

Невербальні засоби 

комунікації. Фонація. 

Кінесика. Жести у системі 

невербальних засобів 

комунікації. Види жестів. 

Ритмічні жести. Емоційні 

жести. Жестизнаки. Вказівні 

жести. Жести-символи. Інші 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf   

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

3. Косенко Ю. С. Основи теорії мовної комунікації : 

навч. Посібник [Електронний ресурс] / Ю.В. 

Косенко. – Суми: Сумський державний університет. 

– 2011. – 187 с. Режим доступу: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280 

https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://www.academia.edu/4770683/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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невербальні засоби 

комунікації. Невербальні 

особливості міжкультурної 

комунікації. 

 

4.  Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб.– К.: ВЦ «Академія», 2010.  

 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1.Написати конспекти до 

практичних занять; 

2. Написати висловлювання 

різних жанрів з урахуванням 

умов комунікації (на вибір  

-  резюме про особистість 

претендента на посаду; 

 - промова на відкриття 

наукової конференції  

охарактеризувати їх 

структуру, проаналізувати 

зв’язок з умовами комунікації, 

особистостями адресата та 

адресанта. 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. 

Підручник – К.: Академія, 2009. – Режим доступу: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf  

2. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – 

Монографія. – Львів : ПАІС, 2010.— 336 с. 

 

 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти в умовах ЄКТС» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 

практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення на 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, 

деканатом складається додатковий розклад. 

 

Політика академічної доброчесності 

Здобувачі вищої освіти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно 

до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату є підставою 

для виставлення негативної оцінки. Списування під час проведення модульної контрольної 

роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної 

оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі (на онлайн-платформі Moodle) 

та включає два питання. Підсумкова контрольна робота складається з 15 тестового формату, 

які спрямовані на перевірку рівня теоретичних знань та практичних компетентностей. 

 

Зразок модульної контрольної роботи 
Дайте відповіді на запитання тесту. 

1. Комунікативна компетентність це: 

http://document.kdu.edu.ua/info_zab/061_123.pdf


а) уміння налагодити контакти; 
б) уміння, знання, навички, які сприяють успішній комунікації; 

в) уміння використовувати вербальні і невербальні засоби спілкування. 

2. Чи можна віднести до комунікації внутрішній діалог людини? 

а) так; 

б) ні; 

в) неоднозначно. 

3. Відмінність масової аудиторії від спеціалізованої полягає: 

а) у чисельності; 

б) у експресивності і динамічності; 

в) у організованості і загальних цілях. 

 

Форма підсумкового контроля: залік 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 

за традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

(екзамен) 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 
Cхема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

практичних заняттях та 

виконання самостійної 

роботи, який переводиться у 

100- бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – 

за результатами  

виконання 

модульної контрольної 

роботи 

 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

30 балів (поточний 

контроль) 

16 балів (проміжний 

контроль) 

 

 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді здобувача вищої освіти на 

практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний 

контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно володіє науковою  



 

 


