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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

 
 035 Філологія 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

035.04 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад 

включно) 

ОП Німецька мова і 

література 

 

Семестр 

Загальна кількість годин                      

90  

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь магістра 

 

14 год  

Практичні, семінарські 

14 год.  

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

62 год  

ІНДЗ:  . 

Вид контролю: залік 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни  

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: 

– сформувати професійно-педагогічних навички та вміння, які необхідні магістрантам для 

їхньої майбутньої наукової роботи; 

– розширити кругозір магістрантів за рахунок вивчення новітніх здобутків вітчизняних та 

зарубіжних лінгвістів; 

– 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; 

– 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. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 90 години /3 кредити ECTS. 

 



Програма навчальної дисципліни «Когнітивна та комунікативна лінгвістика»: 

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. 

Структура навчальної дисципліни. 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п ла

б 

інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1. Когнітивна лінгвістика як наука. Здобутки і перспективи 

Тема 1 Предмет, 

об'єкт, витоки 

когнітивної 

лінгвістики. 

Завдання, 

принципи й 

напрями 

когнітивної 

лінгвістики 

10 2    8       

Тема 2. 

Концептуальна 

картина світу. 

10 2 2   6       



Тема 3. Проблема 

категоризації в 

когнітивній 

лінгвістиці. 

10 2 2   6       

Разом 30 6 4   20       

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. 

10 2 2   6       

Тема 2 . 

Мовленнєвий акт: 

типологізація, 

структура. Теорія 

мовленнєвих 

актів, їх 

класифікація. 

10 2 2   6       

Тема 3. 

Комунікативний 

акт та його 

складові. 

Комунікативна 

діяльність, 

комунікативна 

ситуація, 

комунікативна 

компетентність, 

комунікативна 

інтенція.  

10  2   8       

Разом 30 4 6   20       

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

Тема 1Закони, 

правила та засоби 

комунікативної 

взаємодії. 

10 2 2   6       

Тема 2 Форми 

мовного 

спілкування. 

Рецептивні та 

продуктивні види 

10 2    8       



мовленнєвої 

діяльності. 

Тема 3 

Функціональна 

структура та 

типологія 

одиниць 

мовленнєвого 

етикету.  

Комунікативні 

деривації. 

10 

 

 

 

 2 

 

 

  

 

 

8 

 

 

 

      

   Разом 30 4 4   22       

Разом за семестр 90 14 14   62       

 

Теми лекційних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1 

Предмет, об'єкт, витоки когнітивної лінгвістики. Завдання, 

принципи й напрями когнітивної лінгвістики 

2 

2 Концептуальна картина світу. 2 

3 Проблема категоризації в когнітивній лінгвістиці. 2 

4 Становлення та розвиток комунікативної лінгвістики. Актуальні 

проблеми та сучасний  стан досліджень. Категорії комунікативної 

лінгвістики. 

2 

5 Мовленнєвий акт: типологізація, структура. Теорія мовленнєвих 

актів, їх класифікація. 

2 

6 Закони, правила та засоби комунікативної взаємодії. 2 

7 Форми мовного спілкування. Рецептивні та продуктивні види 

мовленнєвої діяльності. 

2 

 Разом за 2 семестр 14 

 

Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Концептуальна картина світу. 2 

2 Проблема категоризації в когнітивній лінгвістиці. 2 

3 Становлення та розвиток комунікативної лінгвістики. Актуальні 

проблеми та сучасний  стан досліджень. Категорії комунікативної 

лінгвістики. 

2 

4 Мовленнєвий акт: типологізація, структура. Теорія мовленнєвих 

актів, їх класифікація. 

2 

5 Комунікативний акт та його складові. Комунікативна діяльність, 

комунікативна ситуація, комунікативна компетентність, 

комунікативна інтенція.  

2 

6 Закони, правила та засоби комунікативної взаємодії. 2 

7 Функціональна структура та типологія одиниць мовленнєвого 

етикету.  Комунікативні деривації. 

2 



 Разом за семестр 14 

 

Самостійна робота   

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1 

Предмет, об'єкт, витоки когнітивної лінгвістики. Завдання, 

принципи й напрями когнітивної лінгвістики 

8 

2 Концептуальна картина світу.  6 

3 Проблема категоризації в когнітивній лінгвістиці.  6 

4 Становлення та розвиток комунікативної лінгвістики. Актуальні 

проблеми та сучасний  стан досліджень. Категорії комунікативної 

лінгвістики. 

6 

5 Мовленнєвий акт: типологізація, структура. Теорія мовленнєвих 

актів, їх класифікація. 

6 

6 Комунікативний акт та його складові. Комунікативна 

діяльність, комунікативна ситуація, комунікативна 

компетентність, комунікативна інтенція.  

8 

7 Закони, правила та засоби комунікативної взаємодії. 6 

8 Форми мовного спілкування. Рецептивні та продуктивні види 

мовленнєвої діяльності. 

8 

9 Функціональна структура та типологія одиниць мовленнєвого 

етикету.  Комунікативні деривації. 

8 

 Разом за семестр 62 

 

Методи навчання 

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота з навчальною та довідковою 

літературою, виконання модульної контрольної роботи та консультації.  

Методи контролю 

Поточне усне опитування, оцінка виконання самостійної роботи, модульної 

контрольної роботи, письмове поточне тестування і підсумковий тест. 

Програма має прикладний характер.  

Цілі та зміст цих видів контролю відповідають цілям та змісту навчання. Порядок 

нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами контрольних 

завдань зумовлено обраними видами контролю і є зручним і практичним. Результати 

контролю виступають показниками успішності студентів, які можна співвіднести з 

очікуваними навчальними досягненнями в оволодінні іноземною мовою.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді модульних контрольних 

робіт, комп’ютерних тестів на освітньому просторі університету. Для оцінювання 

використовується національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і підсумкового 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 

40% балів студенти отримують на екзамені. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота МКР Накопичувальні 

бали/ 

Сума 



Кредит 1. 100 

Т1 Т2 Т3 

30 30 40 

Кредит 2. 100 

Т1 Т2 Т3 

30 30 40 

Кредит 3. 100 

Т1 Т2 Т3 

30 30 40  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Рекомендована література 
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