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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Теорія мовної комунікації ” складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки магістрів наук з філології за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістр 

 
напряму  
035 філологія 

 
спеціалізації 
англійська мова 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета курсу: ознайомлення студентів  з провідними досягненнями теорії мовної 
комунікації, формування необхідної лінгвістичної бази знань для написання магістерских 
робіт та закладення підвалин для можливого продовження  дослідної роботи майбутніх 
фахівців шляхом висвітлення глибинних принципів мовленнєвої комунікації, актуальних 
проблем сучасної науки про мовне спілкування. 
 
Завдання курсу: розкриття онтології мовної комунікації у суспільстві, її психологічних, 
функціональних, соціально-культурних принципів,  закладання необхідної бази науково-
дослідної роботи студентів на  засадах гуманізації освіти, процесів глобалізації та 
створення умов вільного входження в європейську освітню зону у відповідності до 
Болонського процесу.  

 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: онтологічні характеристики мовної комунікації, розуміти актуальні проблеми 

функціонування мови у суспільстві. 

вміти: застосовувати здобуті знання у своїй науково-дослідницькій роботі  при 
виконанні дипломних робіт та у післядипломному навчанні та дослідницькій праці за 
фахом. 
 

1.3. Кількість кредитів: 1,5. 
 
1.4. Загальна кількість годин – 54. 
 

  1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

 
Денна форма навчання 

 
Рік підготовки –5-й 

 
Семестр – 10-й 

 
Лекції – 18 год. 

 
Самостійна робота – 36 год. 
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2. Програма навчальної дисципліни 
Тематичний блок 1 1.  

Тема 1. Комунікація у структурі людської діяльності. 
Тема 2.  Система і функції комунікації. 
Тема  3. Типологія  комунікації.  
Тема  4. Типологія  дискурсу.  
Тема 5.  Соціально-культурна специфіка мовної комунікації. 
Тема  6. Мовна політика у країнах світу.  
Тема  7. Міжкультурна комунікація. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 
Усього  у тому числі 

л п ср 
1 2 3 4 7 

Семестр 10 
Тематичний блок 1 

Тема 1.   2   
Тема 2.   2  6 
Тема 3.  2  6 
Тема 4.  2  6 
Тема 5.  4  6 
Тема 6.  2  6 
Тема 7.  2  6 
Тест.  2   

Усього годин 54 18  36 
 
 
 
 

5. Теми лекційних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Семестр 10 
Модуль 1 

 

1 Тема 1. Комунікація у структурі людської діяльності. 
Комунікація як діяльність. Моделі комунікації. Типологія 
комунікації: комунікація мовна й немовна; масова, групова й 
міжособистісна. Підходи та дисципліни, що вивчають мовну 
комунікацію 

2 

2 Система і функції комунікації. 
Комунікація як система. Складові акта комунікації: поняття 
адресанта, адресата, мети, ситуації, контекста, канала, інформації, 
мовного коду. 
 

2 

3 Типологія  комунікації.  
Комунікативний простір. Художня й міфологічна комунікація. 
Моделі масової комунікації. Рекламна комунікація. ПР 

2 
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комунікація. Політичний дискурс та його різновиди. 
4. Типологія  дискурсу.  

Категорії, типи і жанри дискурсу. Художній дискурс. 
Інституційний і екзістенцільний дискурс. Дискурс ЗМІ. 
Тоталітарний дискурс. 

2 

5 Соціально-культурна специфіка мовної комунікації. Мовна 
особистість. Соціальна диференціація мови в суспільстві. 
Гердерні проблеми мовної комунікації. 

4 

6 Мовна політика у країнах світу. Білінгвізм і діглосія. Мовні 
права особи та мовна політика в країнах світу.   

2 

7 Міжкультурна комунікація. 
Система і принципи. Лінгвокультурні домінанти комунікації. 
Поняття „свого” й „чужого” в комунікації 

2 

8.  Тест 2 
 Разом 18 

 
 

6. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Метакомунікація. 10 
2 Комп’ютерно опосередкована комунікація. 10 
3. Підготовка до заліку 16 
 Разом  36 

 
7. Методи навчання 

1. Словесні методи: бесіда, лекція. 
2. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 
4. Робота з підручником та довідковою літературою. 

 
8. Методи контролю 

1. Реферат у письмовій формі. 
2. Залікова письмова робота – тест у формі множинного вибору.  

 
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування модуля – 

30. 
 

9. Форми контролю  
  

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Модуль 1 Залік  

 
60  

(реферат – 40, відвідування 
лекцій – 20) 

 
40 

 
100 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

   
Поточне тестування та самостійна робота: 

1. Реферат. Кількість балів: максимальна 40 за наявності роботи. 
2. Відвідування лекцій. Кількість балів: максимальна 20 
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3. Залікова робота у формі множинного вибору. Максимальна кількість балів: 40 
Критерії оцінювання:  
повна й вичерпна відповідь на всі питання – відмінно,  
загалом правильна з окремими неточностями відповідь на всі питання – добре,  
правильна відповідь на половину запитань – задовільно. 

 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
протягом 
семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 
(проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

11. Методичне забезпечення. Рекомендована література: 
Базова 

Шевченко І. С. Вступ до теорії мовної комуникації: Навч. посібн. Рекомендовано МОНУ / 
Харків. гуманіт. ін-т «Народна українська академія».— Х., 2007. — 168 с. 
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: «Языки русской культуры», 1999. – 700 с. 
Беликов В.,  Крысин Л. Социолингвистика. – М., 2001. – 500 с. 
Венцов А.В., Касевич В.Б. Проблемы восприятия речи. – М.: УРСС, 2003. – 400 с. 
Донец П.Н. Основы общей теории межкультурной коммуникации. – Харьков, 2001. – 450 
с. 
Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. – 
520 с. 
Карасик В.И. Языковой круг. - М.: Гнозис,2004. – 460 с. 
Карасик В.И. Язык социального статуса. - М.: Гнозис,2002. – 460 с. 
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: УРСС, 2003. - 350 с. 
Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. – М.: Гнозис, 2001. – 
330 с. 
Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реалность? – М.: Гнозис, 2003. 500 с. 
Реформатский, А.А. Введение в языковедение. – М., 1974 (1995). –  400 с. 
Сусов, И.П. Введение в теоретическое языкознание: Электронный учебник. – Тверь, 1999 
(http://homepages.tversu.ru/~susov/LingFak1.htm 
<http://homepages.tversu.ru/~susov/LingFak1.htm>)  
 

Допоміжна 
Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. – М.: Языки русской 
культуры, 1999.  – 600 с. 
Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис,2003. – 480 с. 
 

 
12. Інформаційні ресурси 

Бєлєхова Л.І. Глосарій з когнітивної поєтики. – Херсон, 2004. – 250 с. 
Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – М.: Школа «Языки русской 
культуры», 1997. – 700 с. 
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