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1. Мета вивчення навчальної дисципліни:  

Сучасне інформаційне суспільство детермінує зростання ролі комунікації в житті 

людини. Комунікативна лінгвістика спрямована на дослідження закономірностей і 

складників комунікативної діяльності, яка здійснюється на підґрунті природної мови. Знання  

природи, типів і форм мовної комунікації є актуальнім для сучасного науковця.  

Мета курсу. Дисципліна «Комунікативна лінгвістика» має навчально-дослідницьке 

покликання. Мета курсу – познайомити аспірантів з аспектами і методами комунікативних 

досліджень, методиками збору і аналізу фактичного матеріалу. У лекційному курсі аспіранти 

знайомляться з типами і формами мовної комунікації, теоріями комунікації, складниками 

комунікативної ситуації, таксономіями комунікативних актів. 

Практичні заняття та самостійна робота зорієнтовані на вироблення умінь 

комунікативної кваліфікації висловлювань, розпізнавання комунікативних стратегій і тактик, 

встановлення перлокутивного ефекту, підбору дидактичних матеріалів, релевантних для 

комунікативних ситуацій різного типу. 

 

2. Загальний обсяг (відповідно до робочого навчального плану): 

 

 Денна/вечірня  

форма навчання 

Заочна форма 

навчання 

лекції                                                               20 год. 6 год. 

семінарські 

заняття 

-  -  

практичні заняття 10 год. 4 год. 

Консультації -  -  

самостійна робота                                          60 год. 80 год. 

 

3. Передумови до вивчення або вибору навчальної дисципліни: 

Успішне опанування курсів: філософія, загальне мовознавство, лексикологія, 

теоретична та історична граматика, історія літератури, стилістика. 

Знання основ системних теоретичних і практичних курсів окремих мов. Важливе 

значення набирає також загальний освітній рівень аспіранта, ступінь володіння знаннями про 

мову, представлену в реальних процесах комунікації. 

 

4. Анотація навчальної дисципліни:   

У першому модулі розглядається предмет і методи комунікативної лінгвістики. 

У другому модулі аналізуються природа комунікації,  моделі комунікації, структура 

комунікативної ситуації, породження і сприйняття мовлення. 

Третій модуль присвячений типології комунікативних актів та характеристиці дискурсу. 

У четвертому – розглядаються стратегії і тактики успішної комунікації. 

 

5. Компетентності аспірантів, визначені навчальною дисципліною (освітнім 

компонентом) «Комунікативна лінгвістика» 

Компетентності аспірантів з навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

«Комунікативна лінгвістика» базуються на інтегральній, загальних і фахових 

компетентностях, визначених освітньо-науковою програмою «Філологія у вимірах 

сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство» для здобувачів вищої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 035 Філологія галузі знань 

03 Гуманітарні науки: 

 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько- 

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових 

цілісних знань із загальнофілологічних дисциплін (мовознавства, теорії літератури, 

перекладознавства, семіотики), історії їх становлення і розвитку, сучасного стану й 



актуальних проблем, новітніх наукових парадигм і методології філологічних досліджень 

(мовознавчих, літературознавчих, перекладознавчих). 

 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1. Здатність до оволодіння загальнонауковим (філософським) системним 

світоглядом, аналізу, синтезу і генерування нових ідей.  

ЗК 2. Здатність до застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, пошуку, систематизації та критичного аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 3. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження на основі набуття 

універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів 

власного наукового дослідження українською мовою.  

ЗК 4. Усвідомлення необхідності та дотримання норм професійної етики та розширення 

загального культурного світогляду; здатність до безперервного професійного та 

особистісного розвитку, самовдосконалення.   

ЗК 5. Здатність до наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній 

діяльності на засадах загальної та спеціальної методології. 

ЗК 6. Здатність ефективно і толерантно працювати в команді, діяти самостійно й 

автономно, демонструвати персональну відповідальність; ставитися критично до власних 

наукових досягнень і здобутків інших дослідників; усвідомлювати рівні можливості та 

гендерні проблеми.  

ЗК 7. Здатність планувати й ефективно використовувати час у науковій і педагогічній 

діяльності; вибирати і ефективно використовувати сучасні інформаційні технології 

дистанційного навчання у власній науковій і педагогічній діяльності, в організації та 

проведенні наукових заходів (конференції, наукові семінари, майстер-класи тощо).  

ЗК 8. Здатність працювати з наукометричними базами даних з метою виконання 

власного наукового дослідження та вміння використовувати сучасні технології для 

організації і забезпечення власної наукової, педагогічної та інноваційної діяльності, у 

підготовці наукових публікацій, звітів, ділової та особистої документації.  

  

Фахові компетентності (ФК) 

 

ФК 1. Здобуття концептуальних та методологічних знань у галузі комунікативної 

лінгвістики , зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового напряму. 

ФК 2. Здатність до критичного аналізу, оцінки, синтезу, продукування нових ідей і 

розв’язання комплексних проблем галузі комунікативної лінгвістики  

ФК 3. Здатність планувати й організовувати професійну та науково-інноваційну 

діяльність у галузі комунікативної лінгвістики; вільно спілкуватися з проблем 

комунікативної лінгвістики з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у 

цілому; використовувати академічну українську та іноземну мови у професійній діяльності 

та в обраній галузі філологічних досліджень. 

ФК 4. Здатність до лінгвокреативної діяльності  у галузі комунікативної лінгвістики   

ФК 5. Здатність формулювати фундаментальну наукову проблему в галузі 

комунікативної лінгвістики , робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики. 

 

 



Таблиця 1  

Матриця відповідності компетентностей, визначених навчальною дисципліною (освітнім компонентом) 

 «Комунікативна лінгвістика», компетентностям, визначеним освітньо-науковою програмою 

 

 

Програмні компетентності 

Компетентності, визначені навчальною дисципліною 

(освітнім компонентом) 

 Загальні компетентності (ЗК) Фахові компетентності (ФК) 

ІК ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ФК1 ФК2 ФК3 ФК4 ФК5 

 

ІК. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та дослідницько- інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних і створення 

нових цілісних знань із загальнофілологічних дисциплін 

(мовознавства, теорії літератури, перекладознавства, 

семіотики), історії їх становлення і розвитку, сучасного стану 

й актуальних проблем, новітніх наукових парадигм і 

методології філологічних досліджень (мовознавчих, 

літературознавчих, перекладознавчих). 

+              

ЗК 1. Здатність до оволодіння загальнонауковим 

(філософським) системним світоглядом, аналізу, синтезу і 

генерування нових ідей. 

+ +             

ЗК 2. Здатність до застосування сучасних інформаційних 

технологій у науковій діяльності, пошуку, систематизації та 

критичного аналізу інформації з різних джерел. 

+  +            

ЗК 3. Здатність планувати і здійснювати комплексні 

дослідження на основі набуття універсальних навичок 

дослідника, зокрема усної та письмової презентації 

результатів власного наукового дослідження українською 

мовою.  

+   +           

ЗК 5. Усвідомлення необхідності та дотримання норм 

професійної етики та розширення загального культурного 

світогляду; здатність до безперервного професійного та 

особистісного розвитку, самовдосконалення. 

+    +          

ЗК 9. Здатність до наукового пізнання, застосування 

здобутих знань у практичній діяльності на засадах загальної 

та спеціальної методології. 

+     +         

ЗК 11. Здатність ефективно і толерантно працювати в +      +        



команді, діяти самостійно й автономно, демонструвати 

персональну відповідальність; ставитися критично до 

власних наукових досягнень і здобутків інших дослідників; 

усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.  

ЗК 12 Здатність планувати й ефективно використовувати 

час у науковій і педагогічній діяльності; вибирати і 

ефективно використовувати сучасні інформаційні технології 

дистанційного навчання у власній науковій і педагогічній 

діяльності, в організації та проведенні наукових заходів 

(конференції, наукові семінари, майстер-класи тощо).  

+       +       

ЗК 13. Здатність працювати з наукометричними базами  

даних з метою виконання власного наукового дослідження та 

вміння використовувати сучасні технології для організації і 

забезпечення власної наукової, педагогічної та інноваційної 

діяльності, у підготовці наукових публікацій, звітів, ділової 

та особистої документації.  

+        +      

ФК 1.Здобуття концептуальних та методологічних 

знань у галузі філології, зокрема засвоєння основних 

концепцій, розуміння теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових 

філологічних знань, оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового напряму. 
. 

+         +     

ФК 5. Здатність до критичного аналізу, оцінки, синтезу, 

продукування нових ідей і розв’язання комплексних проблем 

галузі філологічних досліджень 

+          +    

ФК 6. Здатність планувати й організовувати професійну 

та науково-інноваційну діяльність у галузі філології, 

зокрема в ситуаціях, що потребують нових стратегічних 

підходів; вільно спілкуватися з питань, що стосуються 

сфери наукових та експертних знань у галузі філології, 

з колегами, широкою науковою спільнотою, 

суспільством у цілому; використовувати академічну 

українську та іноземну мови у професійній діяльності 

та в обраній галузі філологічних досліджень. 

 

+           +   



ФК 7. Здатність до лінгвокреативної діяльності в науково-

інноваційній сфері 

+            +  

ФК 9. Здатність формулювати фундаментальну 

наукову проблему в галузі філології (мовознавство, 

літературознавство, перекладознавство), робочі 

гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних і створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики. 
 

+             + 

 

 

 



6. Очікувані результати навчання з дисципліни: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. уміти; 3. комунікація; 4. автономність і 

відповідальність) 

Форми (та / або 

методи і 

технології 

навчання) 

Форми 

оцінювання 

Код Результат навчання 

1.1. сучасні уявлення про розвиток комунікативної 

лінгвістики та її місце у колі мовознавчих 

парадигм та основні методи дискурсивних 

досліджень 

 

Форми:  
лекції і                

практичні 

заняття з 

використанням 

презентацій у 

форматі 

РowerРoint; 

самостійна 

робота, 

групова наукова 

дискусія, 

обговорення 

матеріалу в 

режимі діалогу 

та дискусії        

Методи:                 

інформаційно-

репродуктивний, 

виконавський, 

продуктивно-

практичний, 

пошуковий   

усне опитування, 

оцінювання 

індивідуальних і 

групових 

завдань,  

оцінювання  

індивідуальних і  

групових  

презентацій, 

тематичне 

тестування,     

перевірка 

письмових робіт,  

МКР,  

залік 

 

1.2. знання проблематики та дослідницьких об’єктів 

комунікативної лінгвістики 

 

1.3. поглиблені знання основних закономірностей, 

сучасних досягнень, змісту та принципів 

методики навчання іноземної мови на 

комунікативних засадах 

2. 1. здатність використовувати знання моделей і 

принципів комунікації у змінних умовах у 

професійній та суспільній діяльності 

3.1. уміння породжувати тексти різних 

комунікативних жанрів у межах професійної і 

суспільної діяльності 

4.1. здатність самостійно проводити наукові 

дослідження та реалізувати дослідницькі 

завдання в галузі комунікативної лінгвістики 

 

Таблиця 2 

Матриця відповідності результатів навчання з дисципліни (освітнього компонента) 

«Комунікативна лінгвістика» програмним результатам навчання, визначеним 

освітньо-науковою програмою 

Програмні результати  

навчання  

 

 

Результати навчання  

з дисципліни 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.  

ПРН 1. На основі системного наукового світогляду аналізувати 

складні явища суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські 

проблеми з вирішенням завдань, що виникають у професійній та 

науково-інноваційній діяльності, застосовувати емпіричні й 

теоретичні методи пізнання. 

+  + +   

ПРН 2. Критично аналізувати та оцінювати основні класичні та 

новітні філологічні концепції, фундаментальні праці конкретної 

філологічної спеціалізації, глибоко розуміти теоретичні й практичні 

проблеми в галузі дослідження і пропонувати шляхи їх вирішення. 

+ + + +   

ПРН 3. Порівнювати і класифікувати різні наукові погляди у галузі 

дослідження, формулювати й обґрунтовувати власну наукову 

концепцію; критично аналізувати власні наукові досягнення і 

здобутки інших дослідників. 

+    + + 

ПРН 13. Визначати мету власного наукового дослідження, 

генерувати нові ідеї, мислити абстрактно, адаптуватися до нових 

умов і ситуацій. 

+    + + 

 



7. Система оцінювання результатів навчання докторантів (критерії оцінювання 

результатів навчання та засоби діагностики навчальних досягнень аспірантів) 

Перевірка підготовленості аспірантів з навчальної дисципліни передбачає виявлення 

1) рівня теоретичних знань; 2) ступеня оволодіння уміннями комунікативного та 

дискурсивного аналізу.  

 

7.1. Форми та критерії оцінювання аспірантів: 

 семестрове оцінювання: 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспіранта (аудиторна робота, 

самостійна та індивідуальна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – 

«відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»); невиконання 

завдань самостійної роботи, невідвідування семінарських та практичних занять 

оцінюються як «0».   

1) Критерії оцінювання усних відповідей 

Оцінка – 5 балів за усну відповідь на практичному занятті ставиться, якщо 

аспірант достатньо повно, правильно і послідовно розкрив тему, виявив обізнаність в 

літературі з предмету, переконливо виклав свою точку зору на проблему, що 

розглядається, проілюстрував власними прикладами, дотримуючись при цьому норм 

літературної мови, можливі кілька мовленнєвих помилок. 

Оцінка – 4 бали виставляється за повну, в цілому вірну, проілюстровану і 

послідовну відповідь, в якій може бути допущено не більше одної неточності фактичного 

характеру, одної погрішності в терміновживанні і не більше одного порушення 

послідовності викладу, можливі кілька мовленнєвих помилок. 

Оцінка – 3 бали оцінюється відповідь, в якій викладені основні положення теми, 

що розглядається (не менше 50% матеріалу). Допускається не більше двох погрішностей 

фактичного характеру, не більше двох неточностей терміновживання, не більше двох 

порушень послідовності викладу, кількість мовленнєвих помилок не перевищує шести. 

Оцінка – 2 бали ставиться, якщо тема розкрита менш ніж на 50%, допущено 

більше двох помилок фактичного характеру, більше двох помилок в терміновживанні, 

більше шести мовленнєвих помилок 

 0 балів виставляється, якщо аспірант не відповів на питання.  

 

2) Критерії оцінювання письмових завдань 

   5 балів виставляється, якщо завдання виконане цілком і правильно, при цьому 

може бути допущено один недолік в виборі мовних засобів і одна неточність в 

оформленні 

4 бали ставиться при виконанні практичного завдання не менш ніж на 75%, при 

цьому може бути допущено два – три недоліки в виборі мовних засобів і одна неточність в 

оформленні. 

3 бали ставиться, якщо практичне завдання виконане не менш ніж на 50%, при 

цьому допущено не більше двох неточностей у оформленні і не більше шести недоліків в 

виборі мовних засобів. 

2 бали може бути виставлено, якщо практичне завдання виконане менше ніж 

наполовину і при цьому допущено погрішностей більше, ніж для оцінки „задовільно”.  

0 балів виставляється, якщо практичне завдання не виконане.  

 

3) Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу. Модульні 

контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі: («відмінно» («5»), «добре» («4»), 

«задовільно» («3»), «незадовільно» («2»).  Невиконана контрольна робота оцінюється як 

«0». 

 



Контрольна робота з предмету включає теоретичне питання і практичні завдання.  

Критерії оцінювання аналогічні поточному оцінюванню усних відповідей і 

письмових завдань.  

Загальна оцінка за контрольну роботу виставляється як середньоарифметична оцінка 

відповідей на всі питання з точністю до десятої частки. Ця оцінка трансформується в 

рейтинговий бал за модульну контрольну роботу шляхом застосування коефіцієнту 10 і 

може скласти 50 балів. 

  

 підсумкове оцінювання:  залік 

 умови допуску до заліку: відпрацювання практичних занять. 

 

7.2 Організація оцінювання.  
У структурі модуля курсу оцінюються такі складники: аудиторна робота аспіранта, 

самостійна робота аспіранта, індивідуальна робота аспіранта, модульна контрольна робота. 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспіранта (аудиторна, 

самостійна, індивідуальна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – 

«відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Невиконання 

завдань самостійної роботи, невідвідування практичних занять позначаються «0». 

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-

екзаменаційної сесії виставляється одна оцінка за аудиторну та самостійну роботу 

аспіранта як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням 

до десятої частки. Ця оцінка трансформується в рейтинговий бал за роботу протягом 

семестру шляхом помноження на 10. Таким чином, максимальний рейтинговий бал за 

роботу протягом семестру може становити 50. Аспірант може виконати додатково 

індивідуальне завдання, яке також оцінюється в межах 5 балів і додається до семестрового 

рейтингового балу, але в межах 50 балів. 

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу. Модульна 

контрольна робота оцінюється в межах 50 балів. Семестровий рейтинговий бал є сумою 

рейтингового бала протягом семестру і рейтингового бала за МКР і може скласти 100 

балів. 

 Підсумкова оцінка (залік) визначається семестровим рейтингом і переводиться у 

національну систему та систему ЄКТС за прийнятою в Університеті шкалою. 

Відмітка про залік виставляється за умови семестрового рейтингу 60 і вище балів.  

Якщо семестровий рейтинговий бал складає 59 і менше балів, аспірант складає залік в 

усній формі. У разі успішного складання заліку йому виставляється оцінка: «зараховано» / 

Е / 60 балів, у разі нескладання заліку йому виставляється оцінка: «незараховано» / FX / 

отриманий семестровий бал. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно A 30-100 зараховано 

Добре 
B 82-89 

C 75-81 

Задовільно 
D 66-74 

E 60-65 

Незадовільно FX 0-59 незараховано 

 

 

 

 

 

 



8. Програма навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

 

№ 

п/п 
Тема 

Денна/вечірня форма навчання 

Кількість годин 

Разом 

у тому числі 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

 

Змістовий модуль 1. Комунікативна лінгвістика як наука 

1. Тема 1. Комунікативна лінгвістика 

як наука. 

12 4  8 

 Разом за змістовим модулем 1 12 4  8 

Змістовий модуль 2. Природа комунікації 

2. Тема 2. Модель комунікації. 12 4  8 

3. Тема 3. Комунікативна ситуація. 10 4 2 4 

 Разом за змістовим модулем 2 22 8 2 12 

Змістовий модуль 3. Теорія ілокутивних актів 

4. Тема 4. Теорія мовленнєвих актів. 

Типологія комунікативних актів. 

10 4 2 4 

5. Тема 5. Організація комунікативної 

діяльності. Поняття дискурсу. 

Проблема комунікативного жанру. 

14  2 12 

 Разом за змістовим модулем 3 24 4 4 16 

Змістовий модуль 4. Успішність комунікації 

6. Тема 6. Прагматика комунікації. 10 4 2 4 

 МКР 22  2 20 

 Разом за змістовим модулем 4 32 4 4 24 

 Усього годин 90 20 10 60 

 

№ 

п/п 
Тема 

Заочна форма навчання 

Кількість годин 

Разом 

у тому числі 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

 

Змістовий модуль 1. Комунікативна лінгвістика як наука 

1. Тема 1. Комунікативна лінгвістика 

як наука. 
12 2  10 

Змістовий модуль 2. Природа комунікації 

2. Тема 2. Модель комунікації. 12 2  10 

3. Тема 3. Комунікативна ситуація. 10  2 8 

 Разом за змістовим модулем 2 22 2 2 18 

Змістовий модуль 3. Теорія ілокутивних актів 

4. Тема 4. Теорія мовленнєвих актів. 

Типологія комунікативних актів. 

10 2  8 

5. Тема 5. Організація комунікативної 

діяльності. Поняття дискурсу. 

Проблема комунікативного жанру. 

14   14 

 Разом за змістовим модулем 3 24 2  22 



Змістовий модуль 4. Успішність комунікації 

6. Тема 6. Прагматика комунікації. 

МКР 

32  2 30 

 Разом за змістовим модулем 4 32  2 30 

 Усього годин 90 6 4 80 

 
9. Тематика та зміст лекцій і практичних занять 

 

Тема 1. Комунікативна лінгвістика як наука 

 

Логіка викладу: 

1. Комунікативна лінгвістика в колі лінгвістичних парадигм. 

2. Історія становлення комунікативної лінгвістики. 

3. Комунікація як предмет комунікативної лінгвістики. Базові поняття.  

4. Методи дослідження комунікації.  

5. Основні одиниці комунікації.  

 

Тема 2.  Моделі комунікації 

 

Логіка викладу 

1. Комунікація як діяльність. 

2. Типи спілкування. 

3. Спілкування в умовах інформаційного суспільства. 

4. Моделі спілкування. 

5. Аспекти комунікативного аналізу в контексті комунікативної моделі. 

 

 

Тема 3.  Комунікативна ситуація 
 

Логіка викладу 

1. Компоненти комунікації. 

2. Вербальні та невербальні засоби комунікації. 

3. Поняття контексту. 

4. Мовна особистість. 

5. Вітчизняні та зарубіжні дослідження мовної особистості. 

6. Перспективні аспекти досліджень. 

 

Тема 4.  Структура ілокутивного акту. Типологія ілокутивних актів 
 

Логіка викладу 

1. Становлення теорії. Поняття мовленнєвого акту Ф. де Соссюра, Л. Щерби, К. Бюлера.  

2. Умови здійснення мовленнєвого акту.  

3. Структура комунікативного акту за Дж. Остіном і Дж. Сьорлем.  

4. Поняття локуції – ілокуції – перлокуції, їх аналіз. Способи розпізнавання ілокуції, 

встановлення ефективності перлокуції та адекватності локуції. 

5. Засади для класифікації комунікативних актів.  

6. Два підходи для типології. Малочисельні таксономії: Дж. Остін, Дж. Сьорль – 

Д. Вандервекен, Дж. Ліч, Г. Почепцов, К. Бах, Р. Харніш, Дж. Оуер, Д. Вундерліх, 

У. Стайлз. Багаточленні таксономії: Ю. Апресян, Т. Баллмер, В. Бренненштуль, 

А. Вежбицька. 

7. Непрямі мовленнєві акти та їх роль у комунікації.  

8. Перспективи дослідження ілокутивних актів. 



Тема 5. Організація комунікативної діяльності 
 

Логіка викладу 

1. Проблема співвідношення ілокутивного акту та мовленнєвого жанру.  

2. Дискурс як одиниця комунікації.  

3. Співвідношення тексту і дискурсу.  

4. Типи дискурсів.  

5. Імпліцитна інформація.  

6. Пресупозиції. 

7. Поняття вертикального контексту. 

 

Тема 6. Прагматика комунікації 
 

Логіка викладу 

1. Комунікативні інтенції.  

2. Комунікативні кодекси.  

3. Комунікативна стратегія і тактика.  

4. Прагматичні, національно-культурні аспекти комунікації.  

5. Фактор гендерності у комунікації. 

6. Мовні стилі та регістри. 

7. Комунікативні невдачі. 

8. Розпізнавання стратегій, встановлення релевантності засобів, оцінка перлокутивного 

ефекту. 

 

10. Рекомендовані джерела (у тому числі інтернет-ресурси) 

 

Основна (базова): 

1.  Бацевич, Ф. С. (2009). Основи комунікативної лінгвістики. 2-ге вид., доп. Київ. 

2. Бацевич, Ф. С. (2005). Лінгвістична генологія: проблеми и перспективи. Монографія. 

Львів. 

3. Бибик, С. (2013). Усна літературна мова в українській культурі повсякдення: 

Монографія. Ніжин. 

4. Кочерган, М.П. (2003). Стан і перспективи сучасного мовознавства. Вісник Київськ. 

лінгвіст. ун-ту. Т.6. № 1, 5–18. 

5. Кубрякова, Е. С. (1995). Эволюция лингвистических идей во второй половине 20 века 

(опыт парадигмального анализа). Язык и наука конца 20 века. Москва: Ин-т языкозн. РАН, 

144−238. 

6. Морозова, І.Б. (2020). Комунікативна лінгвістика крізь призму гештальт-теорії: метод. 

рек. до курсу «Комунікативна лінгвістика крізь призму гештальт-теорії» для здобувачів ІІІ 

(освітньо-наукового) ступеня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія». Одеса. 
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