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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 

«Мисленнєві та комунікативні основи діяльності» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 

035.10. Філологія, предметної спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: мова та мовлення в 

аспекти породження та формування мовленнєвої діяльності людини на 

різних вікових етапах. 

Міждисциплінарні зв’язки: стилістика, риторика, психологія, 

психолінгвістика, анатомія, фізіологія, біологія. 

Програма навчальної дисципліни складається з такого модуля: 

Модуль 1: Сучасні тенденції оптимізації теорії мовленнєвої діяльності. 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Мисленнєві та 

комунікативні основи діяльності» є піднесення теоретичного рівня знань 

студентів щодо суті, природи, видів, функцій та значення складного 

компоненту психіки як мовлення. Ознайомити із методиками, завданнями, 

текстами та вправами з метою виявлення рівня володіння мовою та 

розвитку зв'язного мовлення, що допоможе у підвищенні відповідальності 

перед собою і навколишніми за якість мовленнєвої діяльності, у оволодінні 

ефективними формами спілкування. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Мисленнєві та 

комунікативні основи діяльності» є:  

 пізнавальні - ознайомити студентів із науковими основами 

психолінгвістики; 

 методичні - озброїти знаннями щодо виявлення рівня 

володіння мовою, методикою роботи з розвитку навичок мовленнєвої 

діяльності учнів; 

 практичні - методики, завдання, тексти та вправи для 

визначення рівнів володіння мовою та вміти застосовувати їх на практиці. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та 

світової культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; 

володіє розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно 

висловлювати свої думки; володіє навичками наукової організації праці; 

розвиває навички самостійного опанування нових знань; уміє працювати з 
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довідковою літературою, різнотипними словниками, електронними базами 

даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: орієнтується в наукових парадигмах прикладного 

мовознавства, теорії та практиці ефірної комунікації; уміє застосовувати 

знання мови на практиці, користуватися мовними одиницями; критично 

оцінює набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної науки; 

володіє сучасною мовознавчою термінологією; володіє уміннями та 

навичками здійснювати мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною 

метою; володіє уміннями та навичками здійснювати мовленнєву 

діяльність, зумовлену комунікативною метою; знає теорії виникнення 

мови (філогенез) та процесу становлення і розвитку мовлення окремого 

індивіда; володіє мовою як пізнавальним знаряддям кодування та 

трансформації знань; володіє всіма видами мовленнєвої діяльності 

(говоріння, читання, письмо, аудіювання) на базі достатнього обсягу знань 

з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 

кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ 

МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Тема 1. Формування та сучасний стан теорії мовленнєвої діяльності 

як науки.  

Тема 2. Витоки теорії мовленнєвої діяльності. Основні категорії. 

Кредит 2. СПЕЦИФІКА І СТРУКТУРА МОВЛЕННЄВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ.  

Тема 1. Специфіка і структура мовленнєвої діяльності людини.  

Тема 2. Матеріал та методи дослідження в теорії мовленнєвої 

діяльності.  

Кредит 3. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ УСНОГО 

МОВЛЕННЯ 

Тема 1. Передумови формування усного мовлення: засади, принципи, 

труднощі.  

Тема 2. Критичний вік засвоєння мовлення. Етапи формування 

мовлення. 

Тема 3. Мовні афазії, способи роботи із ними. 

 

Рекомендована література 

Базова  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: виконання 

індивідуальних та творчих завдань, тестових завдань, контрольних і 

практичних робіт, колоквіум, написання рефератів, повідомлень. 


