
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра фонетики і практики англійської мови 

 

 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метапрагматика: проблематика і перспективи 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

напрям підготовки                  Доктор філософії 
 

галузь знань                             03 Гуманітарні науки 

 

спеціальність                            035 Філологія 

 

освітньо-наукова програма   Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство,  

літературознавство, перекладознавство                       

                              

статус дисципліни                     дисципліна вільного вибору аспіранта 

 
 

 

Форма здобуття освіти денна, вечірня, заочна 

Навчальний рік   2023‒2024 

Семестр ІІІ  

Кількість кредитів ЄКТС 3  

Мова навчання українська, англійська 

Форма підсумкового контролю залік 
 

 

 

 

КИЇВ – 2022 



Розробник: 

Гнезділова Ярослава Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри англійської філології і філософії мови 

 

 

 

Рецензенти: 

 

Черхава Олеся Олегівна, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри германських і романських мов КНЛУ 

 

 Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри англійської філології факультету іноземної філології Запорізького 

національного університету 

 

 

Схвалено на засіданні кафедри фонетики і практики англійської мови, 

протокол № 1 від «31» серпня 2022 року 

 

 



 

1. Мета вивчення дисципліни: 

Сформувати в аспірантів знання, вміння і навички про прагматику, на тлі якої 

розвинулася метапрагматика як один із найновітніших її підходів, що дозволить 

поглибити їхні філологічні знання та подискутувати про вектори її подальшого 

розвитку; вмотивувати вивчення метапрагматики, що сприятиме 

систематизації їхніх наукових уявлень про механізм передавання й 

інтерпретації повідомлень під час спілкування; розширити їхній дослідницький 

апарат за рахунок застосування (мета)прагматичних методів дослідження та 

випрацювати вміння застосовувати елементи метапрагматичного аналізу під 

час виконання їхніх науково-дослідних робіт, що покращить 

метакомунікативну компетентність у сфері академічної комунікації і культури 

професійного спілкування. 

 

2. Загальний обсяг (відповідно до робочого навчального плану) 3 кредити 

ЄКТС;  90 год., у тому числі: 

 

 Денна/вечірня форма навчання Заочна форма навчання 

лекції 20 год. 6 год. 

семінарські заняття 10 год. 4 год. 

практичні заняття – – 

консультації – – 

самостійна робота 60 год. 80 год. 

 

3. Передумови до вивчення або вибору навчальної дисципліни 
3.1. Знати: принципи та етапи  еволюції наукових парадигм у контексті 

лінгвістичних студій; еволюцію та сучасний стан прагматики в сучасній 

лінгвістиці в ракурсі загальних принципів (принципу кооперації П. Ґрайса і 

принципу ввічливості Дж. Ліча) та новітніх підходів; прийоми методологічного 

інструментарію прагматики (комунікативно-прагматичний метод, мовленнєво-

актовий аналіз), дискурсології (дискурс-аналіз, контекстуально-

інтерпретаційний метод) та квантитативної лінгвістики (кількісний метод 

Дж. Ґрінберґа);  

3.2. Вміти: аналізувати дискурсивні фрагменти щодо адресантно-

адресатних взаємин та мовного вираження їхніх інтенцій; працювати з 

науковою та  довідковою літературою, у тому числі англійською  мовою; 

володіти культурою усного виступу, у тому  числі у формі презентацій, брати 

участь у науковій  дискусії; доводити наукові гіпотези, презентувати  

результати наукового дослідження у формі індивідуальної і групової проєктної 

роботи. 

Для успішного засвоєння дисципліни аспіранти  повинні володіти 

знаннями в галузі загального мовознавства, семантики, прагматики і 

дискурсології, сучасних методів лінгвістичних досліджень. Знання   та навички, 

отримані внаслідок вивчення цих курсів,  формують необхідну базу для 



опанування курсу  «Метапрагматика: проблематика і перспективи» і мають 

високу ступінь кореляції з його змістом. 

 

4. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Метапрагматика: проблематика і перспективи» належить до 

переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона спрямована на 

ознайомлення здобувачів з сучасними тенденціями у західноєвропейських 

дослідженнях, присвячених вивченню метамови та метаявищ, які маркують 

зміщення термінологічного пріоритету з металінгвістики й метакомунікації на 

метапрагматику.  

Курс сприяє розширенню світогляду аспірантів на основі узагальнення 

теоретичних положень щодо витлумачення поняття метапрагматики та 

розуміння її як нового ступеня дослідження прагматичних явищ на рівні 

прагматики метакомунікативних висловлень, дискурс-аналізу та 

соціолінгвістики. Курс розкриває взаємозв’язок між метапрагматикою й 

теоріями ввічливості, мовленнєвих актів, принципами кооперації та теорією 

лінгвістичних ідеологій і мовної соціалізації, а також забезпечує аспірантів 

основним глосарієм метапонять. У межах цього курсу здобувачі 

удосконалюють вміння аналізувати дискурсивні фрагменти щодо адресантно-

адресатних взаємин та мовного вираження інтенцій мовців завдяки 

застосуванню метапрагматичного аналізу, здійснюваного у три етапи, що 

передбачають процедури визначення якірних засобів з огляду на їх 

експліцитність / імпліцитність, мета-функцій, мета-індексу та соціокультурних 

метадискурсивних характеристик англомовної комунікації. 

Курс включає один організаційний та два змістові модулі. 

У першому змістовому модулі аспіранти отримують відомості про 

метапрагматику як науку та її диференційні характеристики у порівнянні з 

прагматикою. Окреслено проблематику метапрагматики, схарактеризовано 

основні здобутки західноєвропейських дослідників, а також визначено базові 

поняття типу метапрагматичне знання, метапрагматична функція, 

метапрагматичний дискурс (метадискурс), метакомунікація, контекстуалізовані 

ключі / якірні засоби (якоріння), метакомунікатив.  

У другому змістовому модулі розглядаються етапи метапрагматичного 

аналізу та, відповідно, методичні процедури визначення лінгвістичного статусу 

метакомунікативу, вимірювання ступеня метакомунікативності англомовного 

дискурсу та встановлення соціокультурних метадискурсивних характеристик 

англомовної комунікації. 

 

5. Компетентності аспірантів, визначені навчальною дисципліною 

(освітнім компонентом) «Метапрагматика: проблематика і перспективи». 

 

ІНТЕГРАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ (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). 

 

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до оволодіння загальнонауковим (філософським) 

системним світоглядом, аналізу, синтезу і генерування нових ідей. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися з науковою спільнотою українською та 

іноземною (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) 

мовами з метою презентації та обговорення результатів своєї наукової роботи в 

усній та письмовій формі. 

ЗК 8. Здатність до осмислення філософсько-світоглядних засад, сучасних   

тенденцій, напрямів і закономірностей розвитку вітчизняної і світової науки              

в умовах глобалізації й інтернаціоналізації.  

ЗК 9. Здатність до наукового пізнання,  застосування здобутих знань у   

практичній діяльності на засадах загальної та спеціальної методології. 

 

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ФК) 

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 3. Здатність аналізувати філологічні явища з погляду 

фундаментальних філологічних принципів і знань, класичних та новітніх  

дослідницьких підходів, а також на основі відповідних загальнонаукових 

методів. 

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

нових ідей і розв’язання комплексних проблем в обраній галузі філологічних 

досліджень. 

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. 

Таблиця 1 

Матриця відповідності компетентностей, 

визначених навчальною дисципліною (освітнім компонентом) 

«Метапрагматика: проблематика і перспективи» 

компетентностям, визначеним освітньо-науковою програмою 

 

6. Результати навчання аспірантів з дисципліни (освітнього компонента) 

«Метапрагматика: проблематика і перспективи» 

Результати навчання аспірантів з дисципліни базуються на програмних 

результатах навчання, визначених освітньо-науковою програмою «Філологія у 

вимірах сьогодення: мовознавство,  літературознавство, перекладознавство». 



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 4. Оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, 

запроваджувати сучасні методи наукових досліджень для розв’язання широкого 

кола проблем і завдань у галузі філології. 

ПРН 8. Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

професійній науково-інноваційній діяльності. 

ПРН 9. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в науковому просторі, 

зокрема й міжнародному, для розв’язання різноманітних фахових 

вузькоспеціальних і загальних завдань у галузі філології та міждисциплінарних 

досліджень; упевнено володіти академічною українською та іноземною мовами 

у професійній діяльності та філологічних  дослідженнях для реалізації 

комунікації; демонструвати значну авторитетність, інноваційність, високу 

ступінь самостійності, академічну та професійну доброчесність, постійну 

відданість розвитку нових ідей або  процесів у передових контекстах 

професійної та наукової діяльності.  

ПРН 13. Визначати мету власного наукового дослідження, генерувати 

нові ідеї, мислити абстрактно, адаптуватися до нових умов і ситуацій.  

ПРН 14. Формулювати фундаментальну наукову проблему в галузі     

філології (мовознавство, літературознавство, перекладознавство) та  робочу 

гіпотезу з досліджуваної проблеми. 

Таблиця 2 

Матриця відповідності результатів навчання 

з дисципліною (освітнього компонента) 

«Метапрагматика: проблематика і перспективи» 

програмним результатам навчання, визначених освітньо-науковою 

програмою 
Результати навчання з 

дисципліни (освітнього 

компонента) 

Програмні результати навчання  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 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 4. Обирати адекватну 

предмету філологічного 

дослідження методологію, 

запроваджувати сучасні методи 

наукових досліджень для 

розв’язання широкого кола 

проблем і завдань у галузі 

філології. 

 

  + +       + 

ПРН 8. Застосовувати 

інформаційно-комунікаційні 

технології у професійній науково-

інноваційній діяльності. 

        +  + 

ПРН 9. Ефективно спілкуватися і 

взаємодіяти в науковому просторі, 

зокрема й міжнародному, для 

розв’язання різноманітних 

фахових вузькоспеціальних і 

загальних завдань у галузі 

філології та міждисциплінарних 

досліджень; упевнено володіти 

академічною українською та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності та філологічних  

дослідженнях для реалізації 

комунікації; демонструвати значну 

авторитетність, інноваційність, 

високу ступінь самостійності, 

академічну та професійну 

доброчесність, постійну відданість 

розвитку нових ідей або  процесів 

у передових контекстах 

професійної та наукової 

діяльності. 

+ + + + +  +  +  + 

ПРН 13. Визначати мету власного 

наукового дослідження, 

генерувати нові ідеї, мислити 

абстрактно, адаптуватися до 

нових умов і ситуацій. 

+ + + +  + +  +  + 

ПРН 14. Формулювати 

фундаментальну наукову проблему 

в галузі     філології (мовознавство, 

літературознавство, 

перекладознавство) та робочу 

гіпотезу з досліджуваної 

проблеми. 

           

 



7. Відповідність програмних результатів навчання, методів навчання та 

форм оцінювання з навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

«Метапрагматика: проблематика і перспективи» 

Таблиця 3 

Матриця відповідності програмних результатів навчання, 

методів навчання та форм оцінювання з навчальної дисципліни 

(освітнього компонента) «Метапрагматика: проблематика і перспективи» 

 

Програмні результати навчання Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

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.  

Загальнонаукові 

методи 

теоретичного 

пізнання: аналіз, 

синтез, 

абстрагування, 

узагальнення  

 

Технологія 

особистісно 

орієнтованого 

навчання 

 

Методи 

інтерактивного 

(комунікативного) 

і проблемного 

навчання 

 

Методи навчання: 

- інтерактивні 

лекційно- 

семінарські з 

використанням 

презентацій у 

форматі 

РowerРoint 

- групова наукова 

дискусія 

- ситуаційний 

аналіз (кейс-

метод), 

Індивідуальне і 

групове 

опитування 

 

 

 

 

Експрес- 

контроль 

 

 

 

Оцінювання 

роботи 

аспірантів в 

групах 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання 

індивідуальних 

завдань 

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 4. Обирати адекватну предмету 

філологічного дослідження методологію, 

запроваджувати сучасні методи наукових 

досліджень для розв’язання широкого кола 

проблем і завдань у галузі філології. 

ПРН 8. Застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології у професійній 



науково-інноваційній діяльності. дослідження 

ситуації 

професійної 

взаємодії з 

використанням 

різних методів 

(аналіз 

літературних 

джерел, 

спостережень 

тощо), 

презентація 

результатів 

виконаних 

досліджень 

 

 Індивідуальні               

завдання: 

- Метапрагматичне 

дослідження, 

дотичне до теми 

кваліфікаційної 

роботи аспіранта, у 

вигляді творчого 

есе 

- Комплексний 

метапрагматичний 

аналіз 

дискурсивного 

фрагменту 

- Індивідуальні та 

групові презентації 

аспірантів за 

темами, дотичними 

до матеріалу курсу 

аспірантів 

 

 

 

Тематичне 

тестування 

 

 

 

 

 

Модульна 

контрольна 

робота 

 

 

 

 

 

Залік 

ПРН 9. Ефективно спілкуватися і 

взаємодіяти в науковому просторі,      

зокрема й міжнародному, для розв’язання 

різноманітних фахових      

вузькоспеціальних і загальних завдань у 

галузі філології та     міждисциплінарних 

досліджень; упевнено володіти 

академічною українською та іноземною 

мовами у професійній діяльності та 

філологічних   

дослідженнях для реалізації комунікації;  

демонструвати значну авторитетність, 

інноваційність, високу ступінь 

самостійності, академічну та професійну 

доброчесність, постійну відданість 

розвитку нових ідей або процесів у 

передових контекстах професійної та 

наукової діяльності. 

ПРН 13. Визначати мету власного 

наукового дослідження, генерувати нові  

ідеї, мислити абстрактно, адаптуватися 

до нових умов і ситуацій. 

ПРН 14. Формулювати 

фундаментальну наукову проблему в галузі 

філології (мовознавство, 

літературознавство, перекладознавство) 

та робочу гіпотезу з досліджуваної 

проблеми. 

 

8. Система оцінювання результатів навчання (критерії оцінювання 

результатів навчання та засоби діагностики навчальних досягнень аспірантів) 

 

Поточний контроль успішності аспірантів здійснюється протягом 

семестру.  Під час опанування навчального матеріалу оцінюється аудиторна,  

самостійна робота та інші види навчальної діяльності аспіранта. Поточний  

контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної 



підготовки і практичних навичок аспірантів із зазначеної теми (зокрема й 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях.  

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспірантів 

здійснюється за накопичувальною системою. 

 

Система оцінювання результатів навчання аспірантів 

з дисципліни «Метапрагматика: проблематика і перспективи» 
Види 

діяльності 

аспіранта 

Аудиторна навчальна робота 

аспіранта 

Самостійна 

навчальна робота 

аспіранта 

Модульна 

контрольна 
робота 

 Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 3 Тема 

4 

Тема 

5 

Творче 

есе 

Ситуаційн

ий аналіз 

(кейс-

метод) 

Максимальна 

кількість 

балів 

5 5 5 5 5 15 10 50 

 

Модульний контроль. Семестровому контролю з навчальної дисципліни 

«Метапрагматика: проблематика і перспективи» передує написання 

аспірантами модульної контрольної роботи.  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи з дисципліни 

«Метапрагматика: проблематика і перспективи» 

Модульна контрольна робота містить 2 завдання, кожне з яких 

оцінюється за 25-бальною шкалою.   

23-25 балів аспірант отримує за вичерпну, змістовну, логічну та 

послідовну за викладом відповідь, що містить самостійні судження та 

демонструє здатність творчого розв’язання завдання. 

18-22 бали належать аспірантові за правильну, повну, змістовну, 

послідовну відповідь, що містить незначні помилки у викладі теоретичного 

матеріалу і   практичного розв’язання проблеми, рівень самостійності суджень 

недостатній.  

5-17 балів виставляються за умови, що відповідь неповна, схематична, є 

неточності і помилки в розкритті проблеми, рівень самостійності суджень 

недостатній.  

14 балів і менше аспірант отримує у разі відсутності вичерпаної відповіді 

на  питання, наявності значної кількості неточностей і фактологічних помилок, 

що свідчить про поверховість знань аспіранта.  

Виконане завдання повинне містити такі змістово-композиційні частини:     

обґрунтування актуальності, викладення змісту, висновки.  

Максимальна кількість балів за виконану МКР становить 50.  

 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з метою оцінювання 

результатів навчання аспірантів на завершальному етапі вивчення дисципліни. 

№ з/п Форма 

підсумкового 

Види навчальної діяльності 

аспіранта 

Максимальна 

кількість балів 



контролю 

1. Передбачений 

підсумковий 

контроль –

залік 

1. Аудиторна та самостійна 

навчальна робота аспіранта 

2. Модульна контрольна робота 

(МКР) 

3. Залік  

50 

 

50 

Семестровий контроль з навчальної дисципліни «Метапрагматика: 

проблематика і перспективи»  проводиться у формі заліку за обсягом усього  

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної  

дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом і графіком 

навчального процесу.  

Оцінювання на заліку здійснюється за національною шкалою, за 100-

бальною шкалою і шкалою ЄКТС. На заліку екзаменатор виставляє 

семестровий рейтинговий бал, оцінку за залік (“зараховано / не зараховано”), 

кількість балів за 100-бальною шкалою й оцінку за шкалою ЄКТС.   

Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал з навчальної 

дисципліни 60 і вище, отримують оцінку “зараховано” і відповідну оцінку у 

шкалі ЄКТС  без складання заліку. Аспіранти, які мають семестровий 

рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік.  

Якщо аспірант на заліку отримав підсумкову оцінку з дисципліни за  

національною шкалою “не зараховано”, то, крім цієї оцінки, у відомості  обліку 

успішності йому незалежно від набраного семестрового  рейтингового  балу 

виставляється оцінка FX за шкалою ЄКТС і 0 балів за 100-бальною шкалою. 

 

Підсумковий 

рейтинговий бал 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

75 – 81 C 

66 – 74 D задовільно 

60 – 65 E 

0 – 59 FX незадовільно 

 

На заліку у графі відомості обліку успішності “Відмітка про залік” 

викладач виставляє:  

 оцінку за залік за національною шкалою (“зараховано”);  

 кількість балів, що відповідає підсумковому рейтинговому балу   

аспіранта з навчальної дисципліни (кількість балів за 100-бальною шкалою);  

 оцінку за шкалою ЄКТС (А, В, С, D, Е). 

В Індивідуальний навчальний план аспірант записує точну назву 

дисципліни (абревіатури не допускаються), кількість годин і кредитів, 

підсумкову оцінку з дисципліни за національною шкалою, кількість балів за 

100-бальною шкалою і оцінку за шкалою ЄКТС. 

 

9. Програма навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

  



№ 

п/п 

№ і назва теми 

(включно із темами, що 

винесені на самостійне 

опрацювання) 

Кількість годин 

Денна / вечірня форма   Заочна форма 

Раз

ом 

у тому числі Разо

м 

у тому числі 

лекці

ї 

семінар

ські / 

практич

ні 

заняття 

самості

йна 

робота 

лекці

ї 

семінар

ські / 

практич

ні 

заняття 

самост

ійна 

робота 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Метапрагматика: завдання, предмет, об’єкт  

1.1. Зміст поняття 

«метапрагматика». 

Метапрагматика vs 

прагматика. 

Методологічні засади 

72 72 - 36 36 - 36 36 

1.2. Основні здобутки 

західноєвропейських 

дослідників. Базові 

поняття: 

метапрагматичне знання, 

метапрагматична 

функція, 

метапрагматичний 

дискурс (метадискурс), 

метакомунікація, 

контекстуалізовані ключі 

/ якірні засоби 

(якоріння), 

метакомунікатив 

72 72 - 36 36 - 36 36 

1.3. Метапрагматика як 

рефлексивний 

метамовний аспект 

комунікації. Ключові 

категорії: контекст і 

контекстуалізація 

66 66 - 30 36 - 30 36 

 Разом годин за модулем 

1 
46 10 6 30 46 4 2 40 

Змістовий модуль 2.  

Етапи метапрагматичного аналізу 

2.1. Визначення 

лінгвістичного статусу 

метакомунікативу. 

Процедури вивчення 

експліцитних й 

імпліцитних 

метакомунікативів та 

ідентифікації 

метапрагматичних / 

метакомунікативних 

функцій  

84 84 

- 

48 36 

- 

48 36 

2.2. Методичні процедури 

вимірювання ступеня 

метакомунікативності 

англомовного дискурсу. 

Критерії градації 

іллокутивної сили / 

інтенціональності 

метакомунікативів. 

Обчислення мета-індексу 

англомовного дискурсу 

за методом Дж. Ґрінберґа 

70 70 

- 

34 36 

- 

34 36 

2.3. Соціокультурні 

метадискурсивні 

характеристики 

56 56 

 

20 36 

 

20 36 



англомовної комунікації 

 Разом годин за модулем 

2 
44 10 4 30 44 2 2 40 

 Усього годин 90 20 10 60 90 6 4 80 
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