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Програма вивчення вибіркової навчальної  дисципліни «Когнітивна та 

комунікативна лінгвістика» складена Кирилюк С. В. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки ступеня магістра спеціальності 035 Філологія, предметна 

спеціалізація 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), освітня 

програма: Німецька мова і література. 

Предметом навчальної дисципліни є головні напрями сучасного мовознавства з 

огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання.  

Міждисциплінарні зв’язки курсу полягають в тому, що вивчення курсу повинно 

забезпечити всебічну підготовку філолога, а також закласти основу для подальшого 

професійного удосконалення поглядів на співвідношення мови і мислення. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Кредит 1. Когнітивна лінгвістика як наука. Здобутки і перспективи 

Тема 1 Предмет, об'єкт, витоки когнітивної лінгвістики. Завдання, принципи й напрями 

когнітивної лінгвістики 

Тема 2. Концептуальна картина світу.  

Тема 3. Проблема категоризації в когнітивній лінгвістиці.  

Кредит 2. Комунікативна лінгвістика як наука, становлення, розвиток та основні 

категорії. 

Тема 1. Становлення та розвиток комунікативної лінгвістики. Актуальні проблеми та 

сучасний  стан досліджень. Категорії комунікативної лінгвістики. 

 Тема 2 . Мовленнєвий акт: типологізація, структура. Теорія мовленнєвих актів, їх 

класифікація. 

Тема 3. Комунікативний акт та його складові. Комунікативна діяльність, комунікативна 

ситуація, комунікативна компетентність, комунікативна інтенція.  

Кредит 3. Природа і компоненти, закони і форми комунікації. 

Тема 1Закони, правила та засоби комунікативної взаємодії. 

Тема 2 Форми мовного спілкування. Рецептивні та продуктивні види мовленнєвої 

діяльності. 

Тема 3 Функціональна структура та типологія одиниць мовленнєвого етикету.  

Комунікативні деривації. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою курсу є комплексна реалізація цілей навчання основних напрямів наукового 

пошуку у сучасній германістиці, що полягають у формуванні обумовленої цілями та 

потребами суспільства системи знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і 



громадянських якостей особи, які формуються у процесі навчання іноземній мові з 

урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки та техніки. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. сформувати професійно-педагогічних навички та вміння, які необхідні магістрантам 

для їхньої майбутньої наукової роботи; 

2. розширити кругозір магістрантів за рахунок вивчення новітніх здобутків 

вітчизняних та зарубіжних лінгвістів; 

3. удосконалити практичну та теоретичну підготовку магістрантів з німецької мови за 

рахунок надання необхідного мінімуму теоретичних знань про основні напрями 

досліджень у площині сучасного вітчизняного та зарубіжного мовознавства новітніх 

досягнень у мовознавстві, зокрема у таких галузях лінгвістики як комунікативна, 

когнітивна та зіставна лінгвістика, а також у межах гендерного та 

лінгвокультурологічного підходів до мови; 

4. визначити основні орієнтири дослідження мовних та мовленнєвих явищ на 

сучасному етапі розвитку лінгвістики. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

– знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

– цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

– базові знання в галузі професійно-орієнтованих гуманітарних наук, в обсязі, необхідному 

для здійснення професійної науково-дослідної та викладацької діяльності. Знання 

філософії, філологічних дисциплін, історії, педагогіки середньої школи, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації творчої особистості, формуванню загально-

гуманістичних та етичних цінностей науково-дослідної діяльності, розуміння процесів 

розвитку мовних і літературних процесів, їх зв’язку з суспільством, уміння 

використовувати ці знання в професійній діяльності; базові уявлення про особливості 

організації науки в Україні; 

– поглиблені знання в галузі мовознавства і літературознавства, сучасних інформаційних 

технологій в обсязі, необхідному для здійснення професійної діяльності. 

ІІ. Фахові:  

– здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації 

з поважним ставленням до різних культур, релігій, прав народів і людини, ідеї збереження 

миру; 



– здатність реалізовувати знання з основних понять і концепцій сучасної мовознавчої і 

літературознавчої науки, вільно оперувати мовознавчим та літературознавчим матеріалом; 

– здатність використовувати теоретичні знання з методології наукової творчості та 

практичні навички з організації наукових досліджень для професійної науково-дослідної 

діяльності; 

– здатність використовувати систему знань в галузі лінгвістики, літератури, вести 

дослідницьку роботу. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Когнітивна лінгвістика як наука. Здобутки і перспективи 

Співвідношенням когнітивних і мовних структур (див., напр., роботи М.М. Болдирєва, А. 

Вежбицької, О.С. Кубрякової та ін.). Категоризація. Концептуалізація світу. Концепт, 

концептуальний аналіз, концептульна семантика, концептуальна картина світу.   

Напрями дослідження когнітивної лінгвістики. Теорія когнітивних моделей (фреймова 

семантика). Концептуальна метафора та концептуальна метонімія.  

Теорія семантичних прототипів. Когнітивна теорія літератури (когнітивна поетика).  

план текстового концепту є виявом його вербального характеру, й у такому разі концепт 

постає як реальність, що віддзеркалена у свідомості не безпосередньо, а через мову. У 

розумовому плані текстовий концепт. 

Кредит 2. Комунікативна лінгвістика як наука, становлення, розвиток та основні 

категорії. 

Становлення та розвиток комунікативної лінгвістики. Актуальні проблеми та 

сучасний  стан досліджень. Категорії комунікативної лінгвістики. Категорії комунікативної 

лінгвістики: комунікація, спілкування, комунікативний акт, інформація, комунікативний 

смисл, комунікативна діяльність, мовний код, вербальні й невербальні засоби спілкування, 

інтеракція, трансакція, комунікативний крок у діалозі та ін.  

Кредит 3. Природа і компоненти, закони і форми комунікації. 

Закони, правила та засоби комунікативної взаємодії. Форми мовного спілкування. 

Рецептивні та продуктивні види мовленнєвої діяльності. 

Функціональна структура та типологія одиниць мовленнєвого етикету.  Комунікативні 

деривації. 
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