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1. Опис навчальної дисципліни 

 

“Основи теорії  мовної комунікації” 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

03. Гуманітарні 

науки 
(шифр, назва) 

За вибором 

Модулів – 2 

спеціальність  

035 Філологія 
 (шифр, назва) 

Рік підготовки:  

Загальна кількість годин 

– 90 

 

спеціалізація  

035.04 Германські 

мови та літератури  

(переклад вслючно) 

4-й  

Семестр 

 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітній ступінь 

Бакалавр 

10 год.  год. 

Практичні, семінарські 

10 год.  год. 

Самостійна робота 

70 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – аудиторні заняття – 20 год. (22,2%), самостійна робота – 70 

год. (77,7%). 

для заочної форми навчання –   

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни – вивчення феномена мовного спілкування, формування 

вмінь і навичок правильно розуміти й аналізувати явища мовного спілкування, використовувати 

набуті знання у вивченні іноземних мов, перекладі та філологічних дослідженнях. Ось чому 

завдання курсу „Основи теорії мовної комунікації” й полягає у висвітленні основних положень 

теорії мовної комунікації, а також у вивченні мови з погляду її використання для впливу на 

співрозмовника. 

Завдання курсу: 

– навчитися охарактеризувати основні види, форми, моделі та структурні елементи 

комунікації; 



– розкрити національні особливості вербальної та невербальної комунікації та соціокультурні 

закономірності; 

– пізнати особливості комунікації в сучасному світі. 

 

У ході вивчення зазначеного курсу студенти повинні  

знати: 

– термінологічний апарат з проблеми; 

– основні положення теорії мовної комунікації; 

– структуру і складники мовної комунікації; 

– основні принципи, правила й конвенції безконфліктного спілкування; 

 

вміти: 

– орієнтуватися у проблемі виявлення комунікативних процесів та визначення їх складових; 

– визначати типи і види спілкування; 

– визначати структуру і складники комунікації; 

– застосовувати принципи, правила і конвенції безконфліктного 

– спілкування; 

– здійснювати аналіз комунікативних актів; 

– давати власну оцінку комунікативним явищам і процесам. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи теорії мовної комунікації 

 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Суть спілкування. 

Тема 2. Основні поняття теорії мовної комунікації. Висловлювання у структурі 

комунікативного акту. 

Тема 3. Код у структурі мовного акту. Комунікативна особистість. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості міжкультурного світосприйняття.  
 

Тема 4. Визначення та основні поняття теорії дискурсу. Структура, ознаки, підходи. Типи 

дискурсу. 

Тема 5. Адресант і адресат у структурі комунікативного акту. Комунікативний кодекс. 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

Змістовий модуль 1. Основи теорії мовної комунікації 

Тема 1. Вступ. 

Предмет і завдання 

курсу. Суть 

спілкування. 

15 2 2   13       

Тема 2. Основні 

поняття теорії 

мовної комунікації. 

Висловлювання у 

 

15 

 

2 

 

2 

   

14 

      



структурі 

комунікативного 

акту. 

Тема 3. Код у 

структурі мовного 

акту. 

Комунікативна 

особистість. 

 

20 

 

2 

 

2 

   

13 

      

Разом – зм. модуль 1     50 6 6   40       

Змістовий модуль 2.  Особливості міжкультурного світосприйняття.  

Тема 4. Визначення 

та основні поняття 

теорії дискурсу. 

Структура, ознаки, 

підходи. Типи 

дискурсу. 

 

20 

 

2 

 

2 

   

15 

      

Тема 5. Адресант і 

адресат у структурі 

комунікативного 

акту. 

Комунікативний 

кодекс. 

20 2 2   15       

Разом – зм. модуль 2 40 4 4   30       

Усього годин  
 

90 

 

10 

 

10 

   

70 

      

 
5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ. Предмет і завдання курсу. Суть спілкування. 2 

2 Основні поняття теорії мовної комунікації. Висловлювання у 

структурі комунікативного акту. 

2 

3 Код у структурі мовного акту. Комунікативна особистість. 2 

4 Визначення та основні поняття теорії дискурсу. Структура, 

ознаки, підходи. Типи дискурсу. 

2 

5 Адресант і адресат у структурі комунікативного акту. 

Комунікативний кодекс. 

2 

 

6. Самостійна робота 
 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою 

процесу вивчення дисципліни ”Основи теорії комунікації “. Її зміст визначається робочою 

навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: підручниками, 

навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, методичними вказівками 

тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають можливість 

проведення самоконтролю з боку студентів. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений 

робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься 



на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні 

аудиторних занять. 

 

Зміст СРС з дисципліни ”Основи теорії комунікації “ складається з таких видів роботи: 

− опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-

тематичним планом; 

− пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу; 

− підбір прикладів, що ілюструють певні теоретичні положення;  

− створення власного глосарія термінів теорії міжкультурної комунікації та перекладу; 

− підготовка до усіх видів контролю, в тому числі модульних і комплексних 

контрольних робіт. 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ. Предмет і завдання курсу. Суть спілкування. 14 

2 Основні поняття теорії мовної комунікації. Висловлювання у 

структурі комунікативного акту. 

14 

3 Код у структурі мовного акту. Комунікативна особистість. 14 

4 Визначення та основні поняття теорії дискурсу. Структура, 

ознаки, підходи. Типи дискурсу. 

14 

5 Адресант і адресат у структурі комунікативного акту. 

Комунікативний кодекс. 

14 

 Разом 70 

 

 

Завдання для самостійної роботи 
№ 

з/п 

Тема Завдання / підручники Вид  

контролю 

Кіль-

кість 

годин 

1.  Вступ. Предмет і 

завдання курсу. Суть 

спілкування. 

Основна: 1, с. 18–26   

Самостійне опрацювання теми: 

Методи комунікативної лінгвістика. 

 

опитування 14 

2. Основні поняття теорії 

мовної комунікації. 

Висловлювання у 

структурі 

комунікативного акту. 

Основна: 1, с. 45–47, 68–82. 

Самостійне опрацювання теми: 

Тенденції розвитку сучасного 

спілкуваня. Форми мовного 

спілкуання 

 

опитування, 

письмовий 

експрес-

контроль 

14 

3. Код у структурі 

мовного акту. 

Комунікативна 

особистість. 

Основна: 1, с. 181–186. 

Самостійне опрацювання теми: 

Імпліцитна інформація в мовленнєвих 

актах. Зіставлення пресупозицій та 

інших типів імпліцитної інформації. 

 

опитування 14 



4. Визначення та основні 

поняття теорії 

дискурсу. Структура, 

ознаки, підходи. Типи 

дискурсу. 

Основна: 1, с. 182–183, 198-199. 

 

опитування 

 

14 

5. Просте речення в 

німецькій та 

українській мовах. 

Ознаки речення. 

Формально-двочленне 

речення. Одночленне 

речення. Порядок слів 

у простому реченні. 

Основна: 1, с. 213–251, 261–267.  

Самостійна опрацювання теми: 

Комунікативні девіації. Комунікативні 

табу. Аналіз комунікативних ситуацій. 

 

опитування, 

перевірка 

порівняльно

-го аналізу 

14 

 

 

7. Методи навчання 
Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, 

спрямовані на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності і відповідальності за 

навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

- методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні:  

інформаційно-рецептивний (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, 

спостереження); проблемний виклад навчального матеріалу, частково-пошуковий та 

дослідницький методи; наочні (робота з таблицями, схемами тощо); практичне заняття, 

інтерактивні методи. 

  

8. Методи  контролю   
Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних 

контрольних заходів, які включають проміжне оцінювання (усне опитування, тест), поточне 

оцінювання (відповіді і виступи на практичних заняттях, виконання домашніх завдань, 

тематичні контрольні роботи (у формі тесту, відповідей на теоретичні запитання, розв’язання  

практичних завдань, виконання індивідуальних завдань), відвідуваність), підсумкове модульне 

оцінювання (тест/теоретичні питання). 

Проміжний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку знань студентів з окремих тем (змістових модулів). Результати проміжного контролю 

за модуль визначаються як середня величина з поточних оцінок за відповіді на практичних 

заняттях.  

Поточний контроль – це сума балів за проміжний контроль, відвідування занять і 

самостійну роботу студента. 

Поточний контроль успішності студентів здійснюється в усній та письмовій формах  під 

час проведення практичних  занять. Оцінка поточного контролю знань студентів виставляється 

за: 



1. Систематичність та активність на практичних заняттях, зокрема, оцінюється рівень 

знань продемонстрованих у відповідях і виступах на практичних заняттях, 

активність під час обговорення дискусійних питань. 

2. Виконання домашніх письмових завдань, передбачених самостійною роботою 

студента. 

3. Виконання тематичних контрольних робіт (оцінка виставляється за практичні 

навички та теоретичні знання яких набули студенти після опанування певної теми, 

за результатами тестування, відповідей на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, у тому числі підготовки 

рефератів). 

Облік успішності здійснюється у відповідному журналі групи у традиційній 5-бальній 

шкалі. На підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома студентів середню із 

всіх поточних оцінок.  

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

після закінчення логічно завершеної частини практичних занять (модуля). Завданням 

підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, 

умінь представити певний вивчений матеріал. Форми підсумкового модульного контролю та 

система оцінювання рівня знань та умінь студентів визначає кафедра, вони відображені у 

робочій програмі дисципліни. Підсумковий модульний контроль знань і умінь та навичок 

студентів може проводитися у формі тестів або контрольних робіт. 

Для проведення підсумкового модульного контролю використовуються варіанти 

контрольних модульних робіт. Складовими частинами варіанту контрольного модульного 

завдання є: тести, теоретичні та практичні питання. 

Протягом вивчення курсу студент повинен виконати дві комплексні модульні роботи. 

Оцінка за виконання цих робіт  виставляється в окрему відомість та у журнал відповіді групи. 

На підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома студентів середню з оцінок 

за кожну комплексну модульну роботу.  

У разі відсутності студента під час проведення модульного контролю з поважних причин 

він має право на індивідуальне складання модуля. У всіх інших випадках відсутність студента 

під час модульного контролю автоматично зараховується йому як незадовільна оцінка (0 балів) 

за відповідний модуль. Незадовільну оцінку за модуль студент має право перескласти. 

Додатковий термін складання призначає викладач і затверджує завідувач кафедри.  

Шкала оцінювання модульної контрольної роботи 

Кількість балів % правильних відповідей 

10 100 – 96 

 9   95 – 91 

 8   90 – 86 

 7   85 – 81 

 6   80 – 76 

 5   75 – 71 

 4   70 – 66 

 3   65 – 61 



 2   60 – 56 

 1   55 – 51 

 0   50 і менше 

 

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку. Залік оформляється 

шляхом сумування одержаних студентом балів за усі види навчальної діяльності. 

Після завершення курсу студент/ка отримує оцінку за залік на основі оцінок, які він/вона 

отримав/ла за відповіді на практичних заняттях. Оцінювання проводиться за 100-бальною 

шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні заняття: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 50 балів; 

• дві модульні контрольні роботи: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20 

балів (2 х 10);  

• відвідування аудиторних занять: 10% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 10 

балів; 

• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20 балів.  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів. 

 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
 

МОДУЛІ Модуль І Модуль ІІ 

 

С
у

м
а 

                

Кількість балів за 

модуль 
50 50 

Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ2 

Модульний 

контроль 1 

ЗМ 3 ЗМ 4 

Модульний 

контроль 2 Кількість балів за 

змістові модулі та 

модульний контроль 

30 30 

20 20 100 

Розподіл балів  
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С
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о

б
о
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15 5 10 20 15 5  10 20 
 

Наукова робота 
Участь у студентських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, 

олімпіадах та конкурсах 
1 - 10 

 

Під час оцінювання знань, умінь і навичок студентів враховується: 

1) наявність і характер засвоєння знань з контрастивної граматики німецької та української мов 

(рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань з контрастивної граматики (логіка мислення, аргументація, 

послідовність і самостійність викладу, культура професійного мовлення);  

3) рівень сформованості умінь і навичок використання засвоєних знань на практиці; 

4) прояв творчості і самостійності в навчально-пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання самостійної навчальної роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 

виконання, ретельність тощо).  

 



 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 
добре 

С 71-80 

D 61-70 
задовільно 

E 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  

факультетів  (педагогічними  радами  коледжів).  

10. Методичне забезпечення 
Форми навчально-методичного забезпечення дисципліни, що забезпечують максимально 

повне надання здобувачам освіти всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного 

вивчення дисципліни: 
 

 методичні вказівки, рекомендації та підручники; 

 комп’ютерні презентації; 

 ілюстративні матеріали; 

 тестові завдання для контролю. 
 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

11. Рекомендована література 
 

Базова література 

 

1. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний посібник / Ф. С. Бацевич. – К., 

2006. – 247 с. 

2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф.С. Бацевич. – К., 2004. – 

342 с. 

3. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : підруч. / О. О. Селіванова. – Черкаси : 

Чабаненко Ю.А., 2011. – 350 с.  

4. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. В. Яшенкова. – К : ВЦ 

«Академія», 2010. – 312 с.  

5. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – 2-ге вид., доп. / Г. Г. Почепцов– К., 1999. – 307 с. 

 

Допоміжна література 

1. Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания / В. Г.Адмони. – С.-Пб.: Наука, 1994. – 

154 с. 

2. Дегтярьова К. В. Основи теорії мовної комунікації : навч.-метод. посіб./ К. В. Дегтярьова. – 

Полтава, 2012. – 70 с.  



3. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення [Текст]: навч. посіб./ К. Я. Климова. – 

2-е вид., випр. і допов. – К. : Ліра, 2007. – 240 с.  

4. Косенко Ю.В. Основи мовної комунікації: навч. посіб. / Ю. В. Косенко. – Суми : СДУ, 2011. 

– 187 с.  

5. Арутюнова Н. Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике / Н. Д. Арутюнова //Известия 

Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – 1973. – Т.32. – № 1. – С. 84–89. 

6. Арутюнова Н. Д. Фактор адресата (теория речевых актов) / Н. Д. Арутюнова //Изв. АН 

СССР. Сер. лит. и яз. – 1981. – Т.40. – № 4. – С. 356–367. 

7. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. – 

М., 1993. – 172 с. 

8. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 1969. – 214 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Лінгвістичний портал з української мови [Електронний ресурс] .– Режим доступу : 

www.mova.info.  

2. Український правопис [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pravopys.net.  

3. Словники он-лайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rozum.org.ua .  

4. Словники України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lcorp.ulif.org.ua/dictua.  

5. Українська мова : Енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm.  

 


