
Спецкурс «Лінгвістична прагматика»  

 

Головною метою спецкурсу “ Лінгвістична прагматика“ є  ознайомити студентів-філологів 

з останніми досягненнями лінгвістичної науки, показати дослідження проявів культури 

народу, які відобразилися та закріпилися в мові.  

Після завершення курсу студенти повинні знати:  

- головні, найбільш складні питання курсу, а також нові аспекти проблемної 

тематики тощо; 

- основні поняття та принципи когнітивної лінгвістики, теорії дискурсу 

Після завершення курсу студенти повинні вміти: 

- оперувати термінами когнітології, теорії дискурсу 

- аналізувати особливості німецькомовної картини світу, здійснювати 

лінгвокогнітивний аналіз певних її концептів та пояснювати специфіку їх 

реалізації засобами сучасної німецької мови безпосередньо у її функціонуванні; 

- характеризувати певні мовні одиниці; 

- здійснювати реферування наукової літератури, лексикографічний аналіз мовної 

реалізації певних концептів тощо. 

Реалізація зазначених завдань здійснюється на основі тісних міжпредметних зв’язків 

з фахових дисциплін лінгвістичного циклу, а також з філософією, соціологією, 

інформатикою, логікою, психологією, антропологією тощо, які не входять в навчальний план 

підготовки філологів-германістів. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

  

Змістовий модуль І. Когнітивно-дискурсивна парадигма у сучасному мовознавстві 

Контрольний модуль 1. Когнітивна лінгвістика 

Тема 1. Когнітивна лінгвістика: напрямки дослідження. 

Тема 2. Основні поняття когнітивної лінгвістики 

Категорізація та концептуалізація 

Тема 3. Поняття концепту. Його види 

Тема 4. Типологія фреймів 

Тема5. Когнітивна метафора 

Контрольний модуль ІІ. Теорія дискурсу: основні поняття 

Тема 6. Методологічна база дискурсології 

Тема 7. Типологія дискурсу 

 

Змістовий модуль 2. Новітні напрямки мовознавства  

Контрольний модуль 1. Гендерологія та лінгвокультурологія 

Тема 1.    Методологічна база гендерної лінгвістики 

Тема 2.    Особливості мовної поведінки жінок та чоловіків  

Тема 3.  Лінгвокультурологія 

Контрольний модуль ІІ. Ергономіка та синергетика 

Тема 4.  Синергетика   у сучасній лінгвістичній думці 



Тема 5.  Ергономіка у сучасній лінгвістичній думці 

 Тема 6. Міжкультурна комунікація 

  

  Самостійна робота  

Самостійна робота студентів передбачає написання рефератів чи доповідей за  

запропонованими темами 

№ 

теми 

Назва теми 

1 Доповідь за темою:  «Фреймовий аналіз» 

 

2 Доповідь за темою:  «Концептосфера як сукупність національних концептів». 

3 Доповідь за темою: «Ментальність і менталітет у когнітології» 

4 Доповідь за темою: «Культурні універсалії» 

5 Доповідь за темою: «Концептуальна та мовна картини світу» 

6 Доповідь за темою: «Антропоцентричність у когнітивній лінгвістиці» 

7 Конспект за темою: Ємоційні концепти у німецькій та українській картинах світу 

8 Конспект за темою: Типологія дискурсу – проблемні питання 

9 Конспект за темою: Гендерні особливості контактних об’яв  

10 Конспект за темою: «Фразеологізми німецької та української мов: лінгвокультурологічний 

аналіз» 

11 Конспект за темою: Мова тіла 

12 Конспект за темою: Паралінгвістичні засоби комунікації 

Індивідуальні завдання 

Написати реферат на одну з запропонованих тем та виступити з доповіддю-презентацією 

Перелік тем до рефератів:  

1. Історія та теоретичні основи когнітології. 

2. Мова та культура, їх взаємозв’язок і проблеми взаємодії. 

3. Ментальність і менталітет у когнітології 

4. Метафоричний аналіз концептів 

5. Мовна свідомість і «ідеальне» як субстрат мовної свідодмості. 

6. Метафора як спосіб представлення культури. 

7. Теорія дискурсу Т. ван Дейка 

8. Типи дискурсу, їх аналіз. 

9. Сучасні українські дослідження з питань дискурсології. 

10. Суттєві ознаки-концепти, які визначають німецький народ. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль знань Сума 

Контрольний модуль 1 
Індивідуальне 

завдання 
100 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 40 

30 30 

 

Рекомендована література 

Базова:  

1. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім І. 

Франка, 2003. – 281 с. 

2. Бехта І.А. Дискурс у світлі когнітивно-дискурсивної парадигми // Нова філологія. – 2003. 

– № 1 (16). – С. 12-22. 
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3. . Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с. 

4. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма // Вопр. языкознания. – 

1994. – № 4. – С. 34-47. 

5. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004. – 326 с. 

6. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К.: ЦУЛ, 

Фитосоциоцентр, 2002. – 336 с. 

Допоміжна:  

1. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – 

Воронеж: Из-во Воронежск. гос. ун-а, 1996. – 104 с. 

2. Белова А.Д. Языковые картины мира в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы // 

Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 29. – С. 17-23. 

3. Володина М. Н. Основные направления когнитивной лингвистики в Германии // 

Вестник МГУ. – 1994. – № 6. – С. 9-13. 

4. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление 

антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. – 2001. – № 

1. – С. 65-72. 

5. Дейк Т.А., ван. Язык. Познание. Коммуникация / Сост. В.В. Петров, ред. В.И. 

Герасимов. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с. 

6. Жаботинская С.А. Концептуальный анализ: типы фреймов // Вісник Черкаського 

університету. – 1999. – Вип. 11. – С. 12-25. 

7. Кубрак И. С. Когнитивная метафора в зеркале национально-языковой картины мира // 

Іноземна філологія на межі тисячоліть. – Харків: ХНУ. – 2000. – С. 145-146. 

8. Кусько К.Я. Дискурс іноземної комунікації: концептуальні питання теорії і практики // 

Дискурс іноземномовної комунікації. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2001. – C. 25-48. 

9. Овчарук Т.В. Сетевая модель концептуальных метафор: обозначение понятия деньги 

(на материале совр. анг. яз.) // Вісник Черкаського державного університету. – 1999. – 

Вип. 11. – С. 49-57. 

10. Приходько А.Н. Синтаксис естественного языка в фокусе когнитивно-дискурсивной 

парадигмы // Вісник Харківського нац. ун-ту. – 2003. – № 609. – С. 84-89. 

11. Слухай Н.В. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену // 

Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Логос, 2002. – Вип. 7. – С. 

462-470. 

12. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования.– М.: 

Школа “Языки руской культуры”, 1997. – 824 с. 



13. Фунтова Ю.С. Сущность когнитивной лингвистики // Вісник Запорізького держ. ун-

ту. Філологічні науки. – 1999. – № 1. – С. 154-158. 

14. Шевченко И.С. Становление когнитивно-коммуникативной парадигмы в лингвистике 

// Вісник Харківського нац. ун-ту. – 2004. – № 635. – С. 202-205. 

15. Яковлева Е.С. Фрагмент русской языковой картины времени // Вопр. языкознания. – 

1994. – № 5. – С. 73-89. 

Лексикографічні джерела: 

1.Краткий словарь когнитивных терминов / Сост. Е.С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю.Г. 

Панкрац, Л.Г. Лузина. – М.: МГУ, 1997. – 245 с 

Інформаційні ресурси 
 

1. Плесснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию 

[Электронный ресурс] / Хельмут Плесснер. – Режим доступа: http://kosilova.textdriven.com. 

2.Рогозина И.В. Функции и структура медиа-картины мира [Электронный ресурс] / И. В. 

Рогозина. – Режим доступа: http://psycholing.narod.ru. 

3. Стернин И.А. Лексическое значение слова как структура [Электронный ресурс] / И. А. 

Стернин. – Режим доступу : http: //www.nspu.net/fileadmin/library. 


