
Комунікативні стратегії усного мовлення 

 

Тип дисципліни:  вибіркова     Семестр: 2 

 

Обсяг дисципліни:  

Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

Аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні – 16, семінарські - ___, 

лабораторні - ___) 

 

Лектор: Бораковський Л. А.   (ел. адреса: lyubomyr.borakovskyy@ukr.net), 

 

Результати навчання: 

 знати: теоретичні основи комунікаційного процесу, його структурні та прагматичні 

властивості; різні типи комунікативних ситуацій, їхні характерні особливості; 

потенційні проблеми, що виникають у різних комунікативних ситуаціях та стратегії їх 

вирішення; етичні та етикетні норми поведінки у конкретних мовних ситуаціях.    

 

 вміти: описати модель комунікативного процесу; розрізняти різні типи 

комунікативних ситуації, адекватно реагувати на інформаційний та прагматичний 

зміст повідомлення залежно від мовної ситуації; вміти використовувати різні 

вербальні та невербальні засоби для досягнення мети повідомлення, вірно оцінювати 

мовленнєву поведінку співрозмовника, підтримувати та/або скеровувати розмову у 

певне тематичне русло залежно від поставлених комунікативних цілей.    

 

Анотація навчальної дисципліни: 

Мета курсу – ознайомити студентів із теоретичними основами комунікативного процесу, 

навчити їх розрізняти різні типи комунікативних ситуацій та вміти їх правильно 

охарактеризувати. Основна практична мета курсу – навчити студентів правильно реагувати у  

конкретних комунікативних ситуаціях, вміти обирати найбільш вдалі мовленнєві та 

невербальні способи для досягнення комунікативної мети, у т.ч. чітко, зрозуміло та 

прагматично будувати адресоване повідомлення. Водночас вагому роль приділено аналізу 

потенційних проблем у певних комунікативних ситуаціях, правильній реакції на них та 

пошуку шляхів їх позитивного вирішення.         
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

 

Форма звітності: залік 

 

Мова навчання: німецька 

 

mailto:lyubomyr.borakovskyy@ukr.net


Спеціальність 035 Філологія  

спеціалізація  035.04  Германські мови та літератури (німецько-український переклад) 

 

Розглянуто на засіданні кафедри «____» _________ 20__р.  Протокол № ____ 

 

Завідувач кафедри _________________ Паславська А. Й. 

    (підпис)  

 

Затверджено на Вченій раді факультету «____» _________ 20__р.  Протокол № ____ 

 

  Декан _____________________ Сулим В. Т. 

    (підпис) 

 

 


