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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні 

науки 
(шифр і назва) 

вибіркова 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

035 Філологія 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

3-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 28,8% аудиторних занять, 52,2%  

самостійної роботи. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу – розкрити базові поняття теорії мовної комунікації та 

підвищити у студентів рівень володіння німецькою мовою на основі 

вдосконалення вмінь і навичок діалогічного й монологічного мовлення у 

комунікативних ситуаціях побутового та інституційного типу. 
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Завдання курсу: 

• охарактеризувати компоненти, форми та типи моделей комунікації; 

• розглянути параметри комунікативної ситуації; 

• визначити поняття комунікативної інтенції, стратегії і тактики; 

• розглянути функціональні типи діалогу та види діалогічних єдностей; 

• з’ясувати особливості монологічного мовлення; 

• ознайомити із правилами мовленнєвого етикету та соціально-рольовими 

аспектами комунікації; 

• створити навчальні комунікативні ситуації побутового та інституційного 

типу; 

• застосувати систему вправ для розвитку вмінь і навичок діалогічного та 

монологічного мовлення. 

 

У результаті вивчення цієї вибіркової дисципліни студент повинен: 

 

знати:  

• базові компоненти, засоби та форми комунікації; 

• стратегії і тактики комунікантів; 

• норми мовленнєвого етикету та етикетні формули у німецькій мові; 

• принципи організації діалогічного і монологічного мовлення; 

• діалогічні єдності відповідно до функціонального типу діалогу; 

• структурні елементи доповіді та вимоги до її змісту; 

• засоби впливу на аудиторію. 

вміти: 

• вести діалог у комунікативних ситуаціях побутового та інституційного 

типу; 

• чітко формулювати думки та обґрунтовувати свою позицію;  

• дотримуватися норм мовленнєвої етики; 

• відбирати, аналізувати та узагальнювати необхідну інформацію 

відповідно до тематики доповіді; 

• лаконічно та послідовно висловлювати думки у формі доповіді; 

• реагувати впевнено і спонтанно на запитання, переконливо і 

аргументовано відстоювати свої погляди; 

• розуміти основний зміст доповіді, ставити у ввічливій формі уточнюючі 

запитання та висловлювати критичні зауваження; 

• налагодити контакт із аудиторією, використовуючи належну інтонацію 

та невербальні засоби комунікації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Базові поняття теорії мовної комунікації 

Тема 1. Компоненти, форми та типи моделей комунікації 

Тема 2. Параметри комунікативної ситуації. Стратегії і тактики комунікантів 
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Змістовий модуль 2. Особливості діалогічного мовлення 

Тема 3. Структура діалогу, функціональні типи та види діалогічних єдностей  

Тема 4. Етикетні формули у німецькій мові 

Тема 5. Етикет ділової телефонної розмови 

 

Змістовий модуль 3. Особливості монологічного мовлення 

Тема 6. Функціонально-смислові типи монологічних висловлювань 

Тема 7. Структурні елементи та підготовка доповіді 

Тема 8. Засоби впливу на аудиторію 

 

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. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

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

Змістовий модуль 1. Базові поняття теорії мовної комунікації  

 

Тема 1. 

Компоненти, 

форми та типи 

моделей 

комунікації 

12 2 2   8       

Тема 2. 

Параметри 

комунікативної 

ситуації. 

Стратегії і 

тактики 

комунікантів 

12 2 2   8       

Змістовий модуль 2. Особливості діалогічного мовлення 

 

Тема 3. 

Структура 

діалогу, 

функціональні 

типи та види 

діалогічних 

єдностей  

11 2 2   7       

Тема 4. Етикетні 11 2 2   7       
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формули у 

німецькій мові  

Тема 5. Етикет 

ділової 

телефонної 

розмови 

 

11 2 2   7       

Змістовий модуль 3. Особливості монологічного мовлення 

 

Тема 6. 

Функціонально-

смислові типи 

монологічних 

висловлювань 

11 2 2   7       

Тема 7. 

Структурні 

елементи та 

підготовка 

доповіді 

11 2 2   7       

Тема 8. Засоби 

впливу на 

аудиторію 

11 2 2   7       

Усього годин 90 16 16   58       

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Модель комунікації Р. Якобсона та типологія функцій 

міжособистісного спілкування 

2 

2 Стратегії усного діалогічного мовлення. Діалог-

розпитування 

2 

3 Діалог-домовленість. Діалог-обмін враженнями/ 

думками  

2 

4 Основні правила ведення дискусії 2 

5 Ділова телефонна розмова 2 

6 Комунікативні функції монологічного висловлювання 2 

7 Доповідь на обрану тему 2 

8 Письмова модульна робота (ЗМ1+ЗМ2+ЗМ3) 2 

 

 

 

6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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1 Тема 1. Компоненти, форми та типи моделей 

комунікації  

Ознайомитися із моделями комунікації: 

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : 

підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ 

“Академія”, 2009. – С. 52-56. 

Рись Л. Ф.  Einführung in die kommunikative Linguistik 

(Вступ до комунікативної лінгвістики) / Л. Ф. Рись. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – S. 27-42.  

8 

2 Тема 2. Параметри комунікативної ситуації. 

Стратегії і тактики комунікантів  

Опрацювати проблему стратегій і тактик 

комунікантів: 

Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : 

підручник / О. О. Селіванова. – Черкаси : Вид. 

Чабаненко Ю. А., 2011. – С. 206–210. 

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : 

підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ 

“Академія”, 2009. – С. 130-137. 

8 

3 Тема 3. Структура діалогу, функціональні типи та 

види діалогічних єдностей  

Законспектувати принципи побудови діалогу: 

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : 

підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ 

“Академія”, 2009. – С. 78–87. 

7 

4  Тема 4. Етикетні формули у німецькій мові 

Опрацювати групи етикетних формул:  

Sieberg B. Sprechen lehren, lernen und verstehen: 

Grammatik und Übungen zu Ausdrucksweisen und 

Strukturen mündlicher Kommunikation : 

stufenübergreifendes Studien- und Übungsbuch für den 

DaF-Bereich / Bernd Sieberg. – Tübingen : Julius Groos 

Verlag, 2013. – S. 261–278. 

 

7 

5 Тема 5. Етикет ділової телефонної розмови 

Проаналізувати транскрипти ділових телефонних 

розмов: 

Hering A., Matussek M. Geschäftskommunikation: 

besser telefonieren /Axel Hering, Magdalena Matussek. – 

Ismaning: Hueber, 2008. – S. 6–10; S. 50–58.   

7 

6 Тема 6. Функціонально-смислові типи 

монологічних висловлювань 

Законспектувати типи монологічних висловлювань: 

Händel D. Schlüsselkompetenzen: Reden - 

Argumentieren - Überzeugen / Daniel Händel, Andrea 

7 
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Kresimon und Jost Schneider. – Stuttgart: Metzler, 2007. 

– S. 159–165.   

7 Тема 7. Структурні елементи та підготовка 

доповіді 

Законспектувати етапи підготовки доповіді: 

Weidenmann B. Gesprächs- und Vortragstechnik : für 

alle Trainer, Lehrer, Kursleiter und Dozenten / Bernd 

Weidenmann. – 3. Aufl. – Weinheim u.a. : Beltz, 2004. – 

S. 66–72. 

7 

8 Тема 8. Засоби впливу на аудиторію: 

Проаналізувати невербальні засоби комунікації: 

Händel D. Schlüsselkompetenzen: Reden - 

Argumentieren - Überzeugen / Daniel Händel, Andrea 

Kresimon und Jost Schneider. – Stuttgart: Metzler, 2007. 

– S. 68–100.   

7 

 Усього 58 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

Підготувати доповідь на одну із наступних тем:  

 

1. Вплив сучасних засобів комунікації на життя людини 

2. Вживання англіцизмів у німецькій мові: за і проти. 

3. Переваги і недоліки освіти в Україні та за кордоном 

4. Актуальність вивчення іноземних мов 

5. Необхідність розвитку громадської активності  

5. Роль спорту та здорового харчування у житті людини 

6. Використання соціальних мереж: переваги та ризики 

7. Читання друкованих чи електронних книжок 

8. Природні катаклізми як розплата за негативну людську діяльність 

9. Професійний успіх та передумови кар’єрного зростання 

10.Традиційні та сучасні методи виховання дітей 

 

8. Методи контролю 

 

Загальною метою контролю  успішності науково-теоретичної та 

практичної підготовки майбутніх філологів є виявлення рівня засвоєння 

студентами теоретичних знань навчальної дисципліни та обсягу умінь 

застосовувати набуті знання для  вирішення практичних завдань. Система 

контролю з вибіркової дисципліни «Комунікативні стратегії усного 

мовлення» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

охоплює поточний контроль та підсумковий  контроль (залік). 

Поточний  контроль 

Об’єктами поточного контролю є: 
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1. Успішність опрацювання базової та допоміжної літератури до 

змістових модулів  навчальної дисципліни  та виконання практичних завдань. 

Форми контролю: колоквіум, тестування, усне опитування,  модульні 

контрольні роботи 

2. Успішність самостійного вивчення рекомендованих тем курсу; 

Форми контролю: міні-презентації, навчальний проект, колоквіум, 

тестування, усне опитування, письмовий контроль. 

Підсумковий модульний контроль 

Об’єктом підсумкового модульного контролю (заліку) є визначення 

рівня засвоєння змістових модулів програми вибіркової дисципліни 

«Комунікативні стратегії усного мовлення». 

Форми контролю:   тестове опитування (письмове)  

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Загальною метою контролю успішності науково-теоретичної та 

практичної методичної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» є виявлення рівня засвоєння студентами теоретичних знань 

навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті знання для  

вирішення практичних завдань. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів з вибіркової дисципліни 

«Комунікативні стратегії усного мовлення» має форму заліку. 

Підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів у формі заліку 

враховує  результати аудиторної роботи, самостійної роботи, індивідуальних 

завдань та 1 модульної (контрольної) роботи, яка містить завдання до 

лекційного курсу, практичних занять та тем для самостійного опрацювання.  

Розподіл балів 

Модуль Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальні 

завдання 

Модульна 

робота 

Сума 

балів 

Змістовий 

модуль 1 

20 10 10 10 50 

Змістовий 

модуль 2 

20 10 10 10 50 

Разом (балів) 40 20 20 20 100 

  

Критерії оцінювання 

1. Оцінювання аудиторної роботи (0 – 20 балів) студентів враховує 

успішність опрацювання теоретичних питань і базової та допоміжної 

літератури до змістових модулів лекційного курсу, якість виконання  

практичних завдань до змістових модулів навчальної дисципліни. 

Шкала оцінювання 
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Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           20-18 відмінна 100 - 90 

           17-15 дуже добра   89 - 81 

           14-12 добра   80 - 71 

            11-9 задовільна   70 - 61 

            8-6 достатня   60 - 51 

            5-0 незадовільна   50 і менше  

 

2. Оцінювання самостійної роботи   студентів  (0-10)  враховує якість та 

обсяг опрацювання теоретичних питань та практичних завдань до окремих 

тем змістових  модулів навчальної дисципліни для самостійного 

опрацювання. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           10-9 відмінна 100 - 90 

           8-7 дуже добра   89 - 81 

           6-5 добра   80 - 71 

           4-3 задовільна   70 - 61 

           2-1 достатня   60 - 51 

            0 незадовільна   50 і менше  

 

3. Оцінювання індивідуального завдання (письмовий аналіз тексту)  

студентів  (0-10 балів)  враховує якість та обсяг опрацювання теоретичних 

питань та практичних завдань до тем змістових  модулів навчальної 

дисципліни. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           10-9 відмінна 100 - 90 

           8-7 дуже добра   89 - 81 
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           6-5 добра   80 - 71 

           4-3 задовільна   70 - 61 

           2-1 достатня   60 - 51 

            0 незадовільна   50 і менше  

 

4. Оцінювання письмової модульної роботи (0-20 балів) враховує рівень 

сформованості знань та вмінь на проміжному етапі вивчення навчальної 

дисципліни. 

 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

            20-18 відмінна 100 - 90 

            17-15 дуже добра   89 - 81 

            14-12 добра   80 - 71 

            11-9 задовільна   70 - 61 

            8-6 достатня   60 - 51 

            5- 0 незадовільна   50 і менше  

 

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 

не зараховано з 

обов’язковим 
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повторним вивченням 

дисципліни 

повторним вивченням 

дисципліни 

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

Вченими  радами  факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 

14. Рекомендована література 

Основна 

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

С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ “Академія”, 2009. – 376 с. – 

(Серія “Альма-матер”).  

2. Рись Л. Ф.  Einführung in die kommunikative Linguistik (Вступ до 

комунікативної лінгвістики) / Л. Ф. Рись. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 

– S. 27-42. 

3. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : підручник / О. О. 

Селіванова. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2011. – 350 с. 

4. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика / И. П. Сусов. – Винница : 

Нова кныга, 2009. – 272 с. 

5. Händel D. Schlüsselkompetenzen: Reden - Argumentieren - Überzeugen / 

Daniel Händel, Andrea Kresimon und Jost Schneider. – Stuttgart: Metzler, 

2007. – 179 S.   

6. Hering A., Matussek M. Geschäftskommunikation: besser telefonieren 

/Axel Hering, Magdalena Matussek. – Ismaning: Hueber, 2008. – 82 S.  

 

Додаткова 

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / 

Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с. 

2. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – 

Полтава : Довкілля-К, 2011. – 844 с. 

3. Hoffmann L. Treffpunkt Dialog / Ludwig Hoffmann, - Stuttgart: Klett, 2017. – 

104 S. 

4. Sieberg B. Sprechen lehren, lernen und verstehen: Grammatik und Übungen 

zu Ausdrucksweisen und Strukturen mündlicher Kommunikation: 

stufenübergreifendes Studien- und Übungsbuch für den DaF-Bereich / Bernd 

Sieberg. – Tübingen : Julius Groos Verlag, 2013. – 289 S. 

5. Weidenmann B. Gesprächs- und Vortragstechnik : für alle Trainer, Lehrer, 

Kursleiter und Dozenten / Bernd Weidenmann. – 3. Aufl. – Weinheim u.a. : 

Beltz, 2004. – 132 S. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. https://www.hueber.de/ideen/lehren/uebungen01 

2. https://www.dw.com/de/themen/s-9077 

3. https://www.studienkreis.de/deutsch/sprachfunktionen-ueberblick/ 

 

https://www.hueber.de/ideen/lehren/uebungen01
https://www.dw.com/de/themen/s-9077
https://www.studienkreis.de/deutsch/sprachfunktionen-ueberblick/
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