
 
 

 

 



 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки Нормативна 

 
 

  
Рік підготовки 

1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Взаємозв’язки 

комунікативної 

лінгвістики з різними 

галузями прикладної 

лінгвістики 

Спеціальність  

035 Філологія  

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

Семестр 

1-й 

Загальна кількість годин 

– 180 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8 

Ступінь магістра 

10  

Практичні, семінарські 

20  

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

150  

Вид контролю: іспит 

 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: 30 год. – аудиторні заняття, 150 год. – самостійна робота (20%/80%). 

 



 Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки Нормативна 

 
 

  
Рік підготовки 

1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Взаємозв’язки 

комунікативної 

лінгвістики з різними 

галузями прикладної 

лінгвістики 

Спеціальність  

035 Філологія  

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

Семестр 

1-й 

Загальна кількість годин 

– 180 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8 

Ступінь магістра 

6  

Практичні, семінарські 

10  

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

164  

Вид контролю: іспит 

 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: 16 годин – аудиторні заняття, 164 год. – самостійна робота (10%/90%). 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

Мета курсу: засвоєння засад комунікативної лінгвістики як науки; ознайомлення з 

актуальними питаннями комунікації, осмислення питань про загальні закони комунікації, 

специфіку комунікації в різних комунікативних ситуаціях, структуру мовленнєвого акту. 

Завдання курсу: 

 ознайомити з поняттями «комунікація», «спілкування», «комунікативний 

дискурс». 

 охарактеризувати основні категорії комунікації; форми мовного спілкування; 

компоненти комунікації. 

 засвоїти поняття: основні складові комунікативного акту, засоби мовного коду в 

комунікації (вербальні та невербальні), особливості міжкультурної комунікації. 

Передумови для вивчення дисципліни: 

«Теорія комунікації», «Теорія мовленнєвих актів», «Комунікативні технології», 

«Загальне мовознавство», «Прагмалінгвістика», «Дискурсологія», «Психолінгвістика», 

«Соціолінгвістика». 

Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів. 

Очікувані результати навчання: застосовувати сучасні методики і технології, 

зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та 

забезпечення якості наукового дослідження в конкретній філологічній галузі; застосовувати 

знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення 

запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації; характеризувати 

теоретичні та практичні аспекти дисципліни; доступно й аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань і власну точку зору на них як фахівцям, так і широкому 

загалу; обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного матеріалу; оперувати основними поняттями та базовими категоріями новітніх 

прикладних галузей лінгвістики. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: мати уявлення про мову як фактор об’єднання етносу, народу, 

нації; застосувати досягнення національної та світової культури у вирішенні власних 

професійних та життєвих завдань; володіти розвиненою культурою мислення, умінням ясно й 

логічно висловлювати свої думки;; володіти навичками наукової організації праці; розвивати 

навички самостійного опанування нових знань; уміти працювати з довідковою літературою, 

різнотипними словниками, електронними базами даних, системами інформаційного пошуку; 

володіння знаннями з основних напрямків, закономірностей, змісту і форм наукової 

діяльності, методів планування, організації та керування науковою творчістю, роботою 

наукових колективів; впроваджувати ІКТ у майбутній професійній діяльності. 

ІІ. Фахові: уміти застосовувати знання мови на практиці, користуватися мовними 

одиницями; критично оцінювати набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної 

науки; володіти сучасною лінгвістичною термінологією; володіти мовою як пізнавальним 

знаряддям кодування та трансформації знань; володіти всіма видами мовленнєвої діяльності 

(говоріння, читання, письмо, аудіювання) на базі достатнього обсягу лінгвістичних; 

формувати уміння та навички здійснювати мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною 

метою; засвоїти особливості та види текстів, методи, принципи та прийоми лінгвістичного 

аналізу; володіти основними поняттями та критеріями класифікації стилів; стилістикою 

ресурсів та функціональною стилістикою. 

 

3. Програма навчальної дисципліни. 

Кредит № 1. «Комунікативна лінгвістика як науковий напрям». 

Тема 1. Комунікативна лінгвістика: визначення, об'єкт, предмет, завдання. 

Інтегративність комунікативної лінгвістики як навчальної дисципліни. Методи комунікативної 

лінгвістики. 

Кредит № 2. «Функції та типологія комунікації». 



Тема 2. Комунікативна функція мови у взаємодії з іншими функціями. Типологія 

комунікації. Форми та стилі спілкування. 

Кредит № 3. «Базові поняття комунікативної лінгвістики». 

Тема 3. Основні поняття комунікативної лінгвістики: комунікація, інформація, 

спілкування, комунікативний акт (складові комунікативного (мовленнєвого) акту).  

Тема 4. Комунікативна ситуація, комунікативний намір. 

Кредит № 4 Комунікативні моделі. 

Тема 5. Моделі комунікації. Типологія моделей. Моделювання ефективних 

комунікативних ситуацій. Конфліктна комунікація. 

Кредит № 5. «Прагматичність комунікативної лінгвістики». 

Тема 6. Комунікативна лінгвістика, лінгвістика тексту та дискурсологія. Текст і 

дискурс. Дискурс як процес і загальна категорія організації мовного коду в спілкуванні. Типи 

дискурсів. Комунікативний дискурс. 

Кредит № 6. Комунікативний конфлікт. 

Тема 7. Конфліктна мовленнєва поведінка. 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п ла

б 

інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит № 1. «Комунікативна лінгвістика як науковий напрям» 

Тема 1. Комунікативна лінгвістика: 

визначення, об'єкт, предмет, завдання. 

Інтегративність комунікативної лінгвістики як 

навчальної дисципліни. Методи комунікативної 

лінгвістики. 

28 2 2   24 

Кредит № 2. «Функції та типологія комунікації» 

Тема 2. Комунікативна функція мови у 

взаємодії з іншими функціями. Типологія 

комунікації. Форми та стилі спілкування. 

30 2 2   26 

Кредит № 3. «Базові поняття комунікативної лінгвістики» 

Тема 3. Основні поняття комунікативної 

лінгвістики: комунікація, інформація, 

спілкування, комунікативний акт (складові 

комунікативного (мовленнєвого) акту)  

22 2 4   16 

Тема 4. Комунікативна ситуація, 

комунікативний намір. 

12  2   10 

Кредит № 4 Комунікативні моделі. 

Тема 5. Моделі комунікації. Типологія 

моделей. Моделювання ефективних 

комунікативних ситуацій. Конфліктна 

комунікація. 

28 2 2   24 

Кредит № 5. «Прагматичність комунікативної лінгвістики» 

Тема 6. Комунікативна лінгвістика, 

лінгвістика тексту та дискурсологія. Текст і 

дискурс. Дискурс як процес і найзагальніша 

категорія організації мовного коду в спілкуванні. 

Типи дискурсів. Комунікативний дискурс. 

30 2 4   24 

Кредит № 6. Комунікативний конфлікт. 

Тема 7. Конфліктна мовленнєва поведінка. 30  4   26 

Усього годин: 180 10 20   150 

 



 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п ла

б 

інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит № 1. «Комунікативна лінгвістика як науковий напрям» 

Тема 1. Комунікативна лінгвістика: 

визначення, об'єкт, предмет, завдання. 

Інтегративність комунікативної лінгвістики як 

навчальної дисципліни. Методи комунікативної 

лінгвістики. 

32 2 2   28 

Кредит № 2. «Функції та типологія комунікації» 

Тема 2. Комунікативна функція мови у 

взаємодії з іншими функціями. Типологія 

комунікації. Форми та стилі спілкування. 

28  2   26 

Кредит № 3. «Базові поняття комунікативної лінгвістики» 

Тема 3. Основні поняття комунікативної 

лінгвістики: комунікація, інформація, 

спілкування, комунікативний акт (складові 

комунікативного (мовленнєвого) акту)  

14 2    12 

Тема 4. Комунікативна ситуація, 

комунікативний намір. 

18  2   16 

Кредит № 4 Комунікативні моделі. 

Тема 5. Моделі комунікації. Типологія 

моделей. Моделювання ефективних 

комунікативних ситуацій. Конфліктна 

комунікація. 

30  2   28 

Кредит № 5. «Прагматичність комунікативної лінгвістики» 

Тема 6. Комунікативна лінгвістика, 

лінгвістика тексту та дискурсологія. Текст і 

дискурс. Дискурс як процес і найзагальніша 

категорія організації мовного коду в 

спілкуванні. Типи дискурсів. Комунікативний 

дискурс. 

28 2    26 

Кредит № 6. Комунікативний конфлікт. 

Тема 7. Конфліктна мовленнєва 

поведінка. 

30  2   28 

Усього годин: 180 6 10   164 

 

5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання  

№ 

з/п 

Назви тем Кількість годин 

Кредит № 1. «Комунікативна лінгвістика як науковий напрям» 

 

1 

Тема 1. Комунікативна лінгвістика: визначення, об'єкт, предмет, 

завдання. Інтегративність комунікативної лінгвістики як 

навчальної дисципліни. Методи комунікативної лінгвістики. 

2 

Кредит № 2. «Функції та типологія комунікації» 

 Тема 2. Комунікативна функція мови у взаємодії з іншими 2 



2 функціями. Типологія комунікації. Форми та стилі спілкування. 

Кредит № 3. «Базові поняття комунікативної лінгвістики» 

3 Тема 3. Основні поняття комунікативної лінгвістики: комунікація, 

інформація, спілкування, комунікативний акт (складові 

комунікативного (мовленнєвого) акту)  

2 

Кредит № 4 Комунікативні моделі. 

4 Тема 5. Моделі комунікації. Типологія моделей. Моделювання 

ефективних комунікативних ситуацій. Конфліктна комунікація. 

2 

Кредит № 5. «Прагматичність комунікативної лінгвістики» 

5 Тема 6. Комунікативна лінгвістика, лінгвістика тексту та 

дискурсологія. Текст і дискурс. Дискурс як процес і найзагальніша 

категорія організації мовного коду в спілкуванні. Типи дискурсів. 

Комунікативний дискурс. 

2 

Усього 10 год. 

 

Заочна форма навчання  

№ 

з/п 

Назви тем Кількість годин 

Кредит № 1. «Комунікативна лінгвістика як науковий напрям» 

 

1 

Тема 1. Комунікативна лінгвістика: визначення, об'єкт, предмет, 

завдання. Інтегративність комунікативної лінгвістики як 

навчальної дисципліни. Методи комунікативної лінгвістики. 

2 

Кредит № 3. «Базові поняття комунікативної лінгвістики» 

3 Тема 3. Основні поняття комунікативної лінгвістики: комунікація, 

інформація, спілкування, комунікативний акт (складові 

комунікативного (мовленнєвого) акту)  

2 

Кредит № 5. «Прагматичність комунікативної лінгвістики» 

5 Тема 6. Комунікативна лінгвістика, лінгвістика тексту та 

дискурсологія. Текст і дискурс. Дискурс як процес і найзагальніша 

категорія організації мовного коду в спілкуванні. Типи дискурсів. 

Комунікативний дискурс. 

2 

Усього 6 год. 

 

6. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит № 1. «Комунікативна лінгвістика як науковий напрям» 

1. Тема 1. Об'єкт, предмет, завдання комунікативної лінгвістики. 

Інтегративність комунікативної лінгвістики як навчальної 

дисципліни. 

2 

Кредит № 2. «Функції та типологія комунікації» 

2. Тема 2. Типологія комунікації. Форми і стилі спілкування. 2 

Кредит № 3. «Базові поняття комунікативної лінгвістики» 

3. Тема 3. Базові поняття комунікативної лінгвістики: 

комунікація, інформація, спілкування, комунікативний акт 

(складові комунікативного (мовленнєвого) акту), комунікативна 

ситуація, комунікативний намір. 

4 

4. Тема 4. Моделювання ефективних комунікативних ситуацій. 

Конфліктна комунікація. 

2 

Кредит № 4 Комунікативні моделі. 



5 Тема 5. Моделі комунікації. Типологія моделей. Моделювання 

ефективних комунікативних ситуацій. Конфліктна комунікація. 

2 

Кредит № 5. «Прагматичність комунікативної лінгвістики» 

6. Тема 6. Дискурс як процес і найзагальніша категорія 

організації мовного коду в спілкуванні. Типи дискурсів. 

Комунікативний дискурс. 

4 

Кредит № 6. Комунікативний конфлікт. 

7

7. 

Тема 7. Конфліктна мовленнєва поведінка. 4 

Разом: 20 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит № 1. «Комунікативна лінгвістика як науковий напрям» 

1. Тема 1. Об'єкт, предмет, завдання комунікативної лінгвістики. 

Інтегративність комунікативної лінгвістики як навчальної 

дисципліни. 

2 

Кредит № 2. «Функції та типологія комунікації» 

2. Тема 2. Типологія комунікації. Форми і стилі спілкування. 2 

Кредит № 3. «Базові поняття комунікативної лінгвістики» 

4. Тема 4. Моделювання ефективних комунікативних ситуацій. 

Конфліктна комунікація. 

2 

Кредит № 4 Комунікативні моделі. 

5 Тема 5. Моделі комунікації. Типологія моделей. Моделювання 

ефективних комунікативних ситуацій. Конфліктна комунікація. 

2 

Кредит № 6. Комунікативний конфлікт. 

7

7. 

Тема 7. Конфліктна мовленнєва поведінка. 2 

Разом: 10 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит № 1. «Комунікативна лінгвістика як науковий напрям» 

1. Тема 1. Мовна особистість. Комунікативний паспорт мовця. 

Завдання: укласти особистий комунікативний паспорт; 

конспект першоджерел; мультимедійна презентація. 

24 

Кредит № 2. «Функції та типологія комунікації» 

2. Тема 2. Риторика та стилістика мовлення. Культура 

мовлення. Мовленнєвий етикет та філософія національної культури. 

Завдання: написати реферат (повідомлення) з питань 

мовленнєвого етикету. 

26 

Кредит № 3. «Базові поняття комунікативної лінгвістики» 

3. Тема 3. Вербальні та невербальні особливості міжкультурної 

комунікації. Вплив національно-культурних чинників на процес 

спілкування. Національно-культурна специфіка мовленнєвого 

етикету. Комунікативні табу. 

Завдання: підготувати мультимедійну презентацію 

використання вербальних і невербальних засобів у міжкультурній 

26 



комунікації; написати реферат з теми; укладання глосарію. 

Кредит № 4. «Комунікативні моделі» 

4. Тема 4. Гендерні аспекти спілкування. 

Завдання: проаналізувати фольклор, твори українських 

письменників з метою демонстрації гендерних особливостей 

спілкування в українській лінгвокультурі.  

24 

Кредит № 5. «Прагматичність комунікативної лінгвістики» 

5. Тема 5. Інформативність тексту та дискурсу. Підтекст. 

Жанри тексту. Перформативи і констативи. Імплікації та експлікації 

дискурсу. Пресупозиція. 

24 

Кредит № 6. Комунікативний конфлікт. 

6. Реферат. Презентація. 26 

Разом: 150 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит № 1. «Комунікативна лінгвістика як науковий напрям» 

1. Тема 1. Мовна особистість. Комунікативний паспорт мовця. 

Завдання: укласти особистий комунікативний паспорт; 

конспект першоджерел; мультимедійна презентація. 

28 

Кредит № 2. «Функції та типологія комунікації» 

2. Тема 2. Риторика та стилістика мовлення. Культура 

мовлення. Мовленнєвий етикет та філософія національної культури. 

Завдання: написати реферат (повідомлення) з питань 

мовленнєвого етикету. 

26 

Кредит № 3. «Базові поняття комунікативної лінгвістики» 

3. Тема 3. Вербальні та невербальні особливості міжкультурної 

комунікації. Вплив національно-культурних чинників на процес 

спілкування. Національно-культурна специфіка мовленнєвого 

етикету. Комунікативні табу. 

Завдання: підготувати мультимедійну презентацію 

використання вербальних і невербальних засобів у міжкультурній 

комунікації; написати реферат з теми; укладання глосарію. 

28 

Кредит № 4. «Комунікативні моделі» 

4. Тема 4. Гендерні аспекти спілкування. 

Завдання: проаналізувати фольклор, твори українських 

письменників з метою демонстрації гендерних особливостей 

спілкування в українській лінгвокультурі.  

28 

Кредит № 5. «Прагматичність комунікативної лінгвістики» 

5. Тема 5. Інформативність тексту та дискурсу. Підтекст. 

Жанри тексту. Перформативи і констативи. Імплікації та експлікації 

дискурсу. Пресупозиція. 

26 

Кредит № 6. Комунікативний конфлікт. 

6. Реферат. Презентація. 28 

Разом: 164 

 

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 



ІІ – підготовка та захист контрольної роботи; підготовка доповіді з висвітленням таких 

питань (на вибір): 

1. Функції та типологія комунікації.  

2. Комунікативна компетентність.  

3. Складові комунікативного акту.  

4. Вербальна та невербальна комунікація, (не)конгруентність комунікації. 

5. Моделювання у теорії комунікації.  

6. Типологія моделей комунікації.  

7. Трансмісійні моделі комунікації.  

8. Нетрансмісійні комунікативні моделі.  

9. Моделювання комунікативних ситуацій. 

10. Комунікативні технології у контексті сучасної культури комунікації. 

11. Паблік рилейшнз: принципи та завдання.  

12. Реклама як маркетингова технологія.  

13. Політична комунікація. Політичний піар.  

14. Спічрайтерство та іміджмейкерство у політиці. 

15. Причини неуспішної комунікації: (ментальні (когнітивні), психологічні, мовні, 

соціальні, культурні).  

16. Типологія девіантної комунікації.  

17. Моделювання ефективної комунікації за НЛП-технологією.  

18. Позитивні та негативні функції конфліктів.  

19. Міжкультурна комунікація та контекст.  

20. Культурний шок та його наслідки.  

21. Опозиція «свій – чужий» як базова дихотомія міжкультурної комунікації.  

22. Міжкультурна мовна комунікація.  

23. Елементи та категорії «чужого» вербального та невербального коду. 

24.  Ключові культурні концепти. 

25. Текст як спосіб пізнання світу: когнітивно-культурологічний аспект. 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійному вивченню 

частини програмного матеріалу; систематизації, поглибленню, узагальненню, закріпленню та 

практичному застосуванню знань студента з навчальної дисципліни та розвити навички 

самостійної роботи. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) самостійність виконання; 

2) логічність і послідовність викладення матеріалу; 

3) повнота виконання завдання; 

4) обґрунтованість висновків; 

5) використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

6) наявність конкретних пропозицій; 

7) якість оформлення; 

8) вміння захищати результати проведеного дослідження. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 



B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно) 3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного 

й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного 

контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, 

виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання. 

Студенту виставляється дуже добре якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, 

допускаючи не більше 1-2 помилок або описок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент активно працює протягом практичного 

заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з 

посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні джерела, висвітлення 

питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також 

виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені неточності, деякі незначні 

помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко 

виражене ставлення студента до фактів і подій або допущені 1-2 фактичні і 1-2 логічні 

помилки. 

Студенту виставляється достатньо, коли студент у цілому оволодів суттю питань з даної 

теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, 

намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на 

занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного 

матеріалу або 3-4 логічних помилок при розв’язанні задач. 

Студенту виставляється задовільно, коли студент виявив неспроможність висвітлити 

питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні 

розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене невміння розв’язувати 

навчальні задачі. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної 

роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 



Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

МКР Іспит Накопичувальні 

бали/ cума 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 

30 40 30 30 40 30 160/40 240/40 600/100 

Коефіцієнт для іспиту 0, 6. Іспит оцінюється в 40 балів. 

10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання 

до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, 

реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

11. Методи навчання  
Усний виклад матеріалу (описово-розповідний, проблемний виклад), метод спостереження 

над мовою, бесіда (евристична, репродуктивна, узагальнююча, аналітико-синтетична), 

робота з підручником, програмоване навчання, використання наочних посібників 

(рисунків, схем, таблиць).  

 

12. Література до курсу 

Базова 
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Бацевич Флорій 

Сергійович. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. 

2. Косенко Ю. В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / Ю. В. Косенко. – 

Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с. 

3. Коч Н. В. Основи комунікативних технологій: Навчальний посібник: 2-е вид. 

перероб. / Н. В. Коч. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 266 с. 

4. Коч Н. В. Основи теорії комунікації: Навчальний посібник: 2-е вид. перероб. / 

Н. В. Коч. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 268 с. 

5. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – К.: Видавничий центр 

«Київський університет», 1999. – 308 с. 

6. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / 

Е. А. Селиванова. – К., 2002. – 336 с. 

7. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник. Р. Х. 

Комунікативна лінгвістика / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с. – С. 550–

639. 

8. Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / О.А. Семенюк, 

В.Ю.Паращук. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. 

9. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / О. В. Яшенкова. 

– К.: ВЦ «Академія», 2010. – 312 с. 

Додаткова 
1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие. – 2-е узд., испр. 

– М. : Флинта : Наука, 2007. – 416 с. 

2. Алефиренко Н. С. Современные проблемы науки о языке : Учебное пособие. – 

М. : Флінта: Наука, 2005. – 416 с. 
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Додаток А 

Карта самостійної роботи студента 521 групи V курсу 

за напрямом підготовки 035.10 Прикладна лінгвістика 

з дисципліни «Комунікативна лінгвістика» 
Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 

Кількість 

балів  

(за 

видами 

роботи)** 

Кількість 

балів 

всього за 

кредит 

Термін 

виконання 

(тижні)*** 

Викладач 

(підпис) 

Кредит № 1 

Тема: 

«Комунікативна 

лінгвістика як 

науковий 

напрям » 

Конспект джерела:  5 40 04.09 – 

08.09 

 

Мультимедійна презентація 10 11.09 – 

15.09 

 

Конспект джерела:  5 18.09. – 

22.09 

 

Контрольна робота № 1 20 25.09.-29.09  

Кредит № 2 

Тема: « Функції 

та типологія 

комунікації» 

Конспект джерела:  10 40 09.10 – 

13.10 

 

 

Підготовка повідомлення  10 16.10-20.10  

Контрольна робота № 2 20 23.10-27.10  

Кредит № 3 

Тема: «Базові 

поняття 

комунікативної 

лінвістики» 

Мультимедійна презентація 10 40 06.11 – 

11.11 

 

Реферат 10 13.11 – 

17.11 

 

Словник до курсу  20 27.11-01.12  

Кредит № 4 

Тема: 

«Прагматичність 

комунікативної 

лінгвістики» 

Аналіз комунікативних ситуацій 20 40 04.12 -08.12  

11.12 –15.12  

Контрольна робота № 3 20 18.12 – 

22.12 

 

Всього балів за самостійну роботу 160 

балів 

160   

ВСЬОГО за семестр – 160 год. 

 


