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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС 

Сторінка курсу 
https://lingua.lnu.edu.ua/department/mizhkulturnoji-komunikatsiji-ta-

perekladu  

Коротка анотація курсу 

Дисципліна «Основи теорії мовної комунікації » є обов’язковою 

длявивчення дисципліною зі спеціальності 035 Філологія для освітньої 

програми ОС «бакалавр», яка викладається в 8 семестрів в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 

Метою вивчення курсу є 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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна 

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

Ф.С. Бацевич.– К., 2004. – 342 с. 

2. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний 

посібник / Ф. С. Бацевич. – К., 2006. – 247с. 

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. 

 

 

Додаткова 

1. Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания / В. Г. Адмони. 

– С.-Пб.: Наука, 1994. – 153 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. 

Інтернет-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.  

 

Тривалість курсу Один семестр (8), 90 год. 

Обсяг курсу 

Загальна кількість годин – 90. 

20 години аудиторних занять, з них 10 годин лекцій, 10 годин практичних 

занять. 70 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: 

 термінологічний апарат з проблеми; 

 основні положення теорії мовної комунікації; 

 структуру і складники мовної комунікації; 

 основні принципи, правила й конвенції безконфліктного 

спілкування 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде 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. 

 

Ключові слова 
Комунікація, комуніканти, інтеракція, інтенція, мовленнєвий акт, омунікативні 

девіації. 

Формат курсу Очний 

 
Проведення лекцій, практичних занять і консультацій, виконання самостійної 

роботи для кращого розуміння тем. 

Теми Згідно зі СХЕМОЮ КУРСУ (додається) 

Підсумковий контроль 
Залік в кінці семестру 

Виставляється автоматично на підставі врахування поточної успішності 



протягом семестру.  

Пререквізити 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін: 

«Перша іноземна мова», «Лінгвокраїнознавство», «Вступ до мовознавства», 

достатніх для сприйняття категоріального апарату в рамках дисципліни «Основи 

теорії мовної комунікації».  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

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: розповідь, 

пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття, 

індивідуальні завдання, інтерактивні методи. 

Необхідне обладнання 

Студенти використовують технічні засоби та програмне забезпечення під час 

підготовки до практичних занять з метою пошуку необхідної інформації до 

конкретної теми, а також під час виконання індивідуальних завдань. 

Для проведення аудиторних занять потрібні ноутбук і проектор.  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Система оцінювання курсу відбувається згідно з критеріями оцінювання 

навчальних досягнень студентів, що регламентовані в університеті. 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.  

Залік оформляється шляхом сумування одержаних студентом балів за усі види 

навчальної діяльності. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів. 

 

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 

 

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 міжкультурної 

комунікації та перекладу». Зміст СРС з дисципліни «Основи теорії 

міжкультурної комунікації та перекладу» складається з таких видів роботи: 

опрацювання теоретичних основ прослуханого матеріалу; підготовка до 

практичних занять; самостійне опрацювання окремих тем навчальної 

дисципліни згідно з навчально-тематичним планом і пошук додаткової 

інформації щодо окремих питань курсу (індивідуальне завдання: представлення 

здійсненої роботи у формі захисту реферату або презентації); тренування 

перекладацьких навичок на основі вільного вибору матеріалів; підготовка до 

контрольних робіт. Очікується, що протягом семестру кожен студент 

представить викладачеві щонайменше 2 роботи, передбачені планом на 

самостійне виконання. 

Академічна доброчесність: Очікується, що кожен студент повинен самостійно 

готуватися до практичних занять та вирішувати індивідуальні завдання, 

обдумувати та викладати власну аргументацію своєї правової позиції. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману; у разі незарахування 

роботи, студент, в узгоджені з викладачем строки, повинен повторно виконати 

письмову роботу та подати її викладачу для оцінювання.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Викладач фіксує неявку студента на 

аудиторне заняття, що вважається академічною заборгованістю, яку студент 

повинен відпрацювати в межах затвердженого графіка консультацій у викладача 

або в інший узгоджений з викладачем час. Відпрацювання полягає у перевірці 

підготовки студентом тих завдань, які опрацьовували на занятті, на якому 

студент був відсутній. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних заняттях 

та за виконання індивідуальних завдань (самостійна робота). При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ОСНОВ ТЕОРІЇ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

1. Предмет і завдання курсу «Основи теорії мовної комунікації». Метод 



теорії мовної комунікації. 

2. Предмет і завдання курсу «Основи теорії мовної комунікації». Зв’язок 

курсу з іншими лінгвістичними дисциплінами. 

3. Функції спілкування. 

4. Спілкування як діяльність. Типи спілкування. 

5. Особливості міжособистого спілкування. Закони спілкування. 

6. Моделі комунікації. 

7. Передумови виникнення теорії мовної комунікації (теорія мовленнєвих 

актів і теорія мовленнєвих жанрів). 

8. Основні поняття ТМК: мовленнєвий акт, комунікативний акт, 

комунікативний намір (комунікативна інтенція), перформатив. 

9. Канали комунікації. Комунікативний шум. 

10.Структура мовленнєвого акту. 

11.Мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт. 

12.Поняття комунікації у сучасній науці. Різновиди комунікації. 

Особливості людської комунікації. 

13.Спілкування людей і спілкування тварин. Особливості суто людської 

комунікації, відмінність її від комунікації тварин. 

14.Розуміння мовленнєвого акту в теорії мовленнєвих актів (за Дж. 

Остіном і Дж. Серлем). Рівні мовленнєвого акту. 

15.Класифікація мовленнєвих актів (за Дж. Серлем і Г. Г. Почепцовим). 

16.Значення і смисл висловлювання. Референт і референція у структурі 

КА. 

17.Складники смислу висловлювання. 

18.Поняття пресупозиції. Загальні й конситуативні пресупозиції. 

19.Поняття імлікатури (дискурсу). Відмінність імлікатури від 

пресупозиції. 

20.Інформаційні й фатичні акти. Критерії інформативності. 

21.Способи передачі (презентації) референта, їх мовні засоби. 

22.Правила передачі (транспорту) референта. Крос-референція. 

23.Код у структурі мовленнєвого акту. 

24.Дискурс як процес і найзагальніша категорія в організації мовного коду 

в комунікації. 

25.Текст і дискурс. Типи дискурсів. 

26.Стереотипізація мовленнєвого досвіду. Види мовних стереотипів. 

27.Прямі й непрямі мовленнєві акти. 

28.Вербальні й невербальні засоби передачі інформації. 

29.Соціальні й комунікативні ролі співрозмовників. 

30.Комунікативні позиції співрозмовників, мовні сигнали комунікативних 

позицій. 

31.Комунікативна роль мовця. Комунікативні стратегії мовця в 

розпочинанні комунікативного акту. Типові помилки й правила їх 

усунення. 

32.Комунікативна роль адресата. Комунікативні стратегії адресата. 

33.Суть і природа комунікативних невдач (девіацій). Типологія 

комунікаьтивних невдач. 

34.Комунікативний кодекс. Складники комунікативного кодексу. 

35.Принцип кооперації П. Грайса. Максими кооперації. 

36.Принцип ввічливості Дж. Ліча. Максими ввічливості. 

37.Конфлікти максим. Шляхи подолання конфліктів максим. 



38.Конвенції та правила спілкування. 

 



СХЕМА КУРСУ 
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Дата 
Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 
Література Завдання, год. 

Термін 

виконан

ня 

 

Змістовий модуль 1. 

Основи теорії мовної 

комунікації 

    

 

Тема 1. Вступ. Предмет 

і завдання курсу. Суть 

спілкування. 

лекція 

Основна:  

1, с. 7–15;  

2, с. 10–18. 

Додаткова:  

2, с. 201–268. 

Тема 1. (12 год.) 

Основна: 1, с. 18–26   

Самостійне 

опрацювання теми: 

Методи 

комунікативної 

лінгвістика. 

 

1 

тиждень 

 

Ключові поняття, мова- 

мовлення- комунікація.  

 

практичне 

заняття 
    

 

Тема 2. Основні 

поняття теорії мовної 

комунікації. 

Висловлювання у 

структурі 

комунікативного акту 

лекція 

Основна: 

1, с. 51–66; 

3, с. 24–36;  

5, с. 27–40. 

Додаткова:  

7, с. 23–28. 

Тема 2. (12 год.) 

Основна: 1, с. 45–

47, 68–82. 

Тенденції розвитку 

сучасного 

спілкуваня. Форми 

мовного спілкуання 

 

3 

тиждень 

 

Моделі мовної 

комунікації, типи 

комунікації. Референція 

та пресупозиція. Типи 

пресупозиції та намір 

комунікантів. 

практичне 

заняття 
   

 

Тема 3. Код у структурі 

мовного акту. 

Комунікативна 

особистість. 

лекція 

Основна:  

1, с. 103–136; 

4, с.119–140, 

5, с. 124–164. 

Інтернет-

ресурси: 1, 4 

 

Тема 3. (10 год.) 

Основна: 1, с. 181–

186. 

Імпліцитна 

інформація в 

мовленнєвих актах. 

Зіставлення 

пресупозицій та 

інших типів 

імпліцитної 

інформації. 

 

5 

тиждень 

 
Дейксис, двозначність і 

нечіткість мовного 

практичне 

заняття 
   



знака. Аналіз 

мовленнєвих актів. 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Особливості 

міжкультурного 

світосприйняття. 

    

 

 

Тема 4. Визначення та 

основні поняття теорії 

дискурсу. Структура, 

ознаки, підходи. Типи 

дискурсу.  

лекція 

Основна: 

1, с. 136–184;  

4, с. 164–191. 

5, с. 190–208. 

Інтернет-

ресурси: 1, 4 

Тема 4. (12 год.) 

Основна: 1, с. 182–

183, 198-199. 

  

7 

тиждень 

 

 

Дискурсивний аналіз.  

 

практичне 

заняття 
   

 

Teма 5. Адресант і 

адресат у структурі 

комунікативного 

акту. Комунікативний 

кодекс. 

лекція 

Основна:  

1, с. 122–126; 

5, с. 176–182. 

Інтернет-

ресурси:  

3, 5  

Тема 5 (8 год.) 

Основна: 1, с. 213–

251, 261–267.  

Самостійна робота: 

комунікативні 

девіації. 

Комунікативні табу. 

Аналіз 

комунікативних 

ситуацій. 

 

9 

тиждень 

  

Аналіз комунікативних 

ситуацій. Максими 

комунікації. 

Комунікативні невдачі.  

 

практичне 

заняття 
   

 


