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Анотація дисципліни 

Дисципліна «Комунікативна лінгвістика» пропонується студентам-

магістрантам ІІ року навчання факультету української філології спеціальності 

035 Філологія (спеціалізація – 035.01 українська мова та література), а також 

студентам інших факультетів. 

Переваги цього курсу полягають у тому, що на заняттях студенти 

ознайомляться з базовими елементами комунікації. У сучасному суспільстві 

комунікативна компетентність має велике значення у будь-якій професії. За 

результатами європейських досліджень, які проводилися впродовж останніх 

років, комунікативні навички працівника роботодавці часто цінують вище за 

фахові вміння. Пропонований інтенсивний курс, спрямований на формування 

та розвиток комунікативних умінь, дозволить слухачам підвищити власну 

конкурентоспроможність в умовах ринкового середовища. 

 

Мета та завдання 

Мета – оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками 

спілкування в різних комунікативних ситуаціях; формування вмінь і навичок 

правильно розуміти й аналізувати явища мовного спілкування. 

Завданнями комунікативної лінгвістики є:  

- формування знань про базові поняття та компоненти комунікації, 

методи комунікативної лінгвістики;  

- опис комунікативних барʼєрів і шумів, встановлення способів їх 

подолання; 

- організація засобів мовного коду в різних комунікативних ситуаціях;  

- формування навичок ефективного спілкування, попередження та 

подолання конфліктів;  

- аналіз комунікативних ситуацій повсякденного життя. 

 

Очікувані результати навчання 



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення 

навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати:  

- основні поняття комунікативної лінгвістики та усвідомлення її місця в 

парадигмі лінгвістичних дисциплін;  

- методи дослідження мови у процесах комунікації; 

- базові та поглиблені положення, що включають закони комунікації, 

специфіку комунікації залежно від різних умов;  

- структуру і складники мовної комунікації;  

- причиново-наслідкові звʼязки організації мовного коду та позамовних 

явищ; 

- основні принципи, правила й конвенції ефективного спілкування;  

вміти:  

- вільно оперувати понятійно-категоріальним апаратом комунікативної 

лінгвістики; 

- аналізувати та застосовувати сучасні методи комунікативної 

лінгвістики; 

- визначати типи і види спілкування;  

- визначати структуру і складники комунікації;  

- здійснювати аналіз комунікативних актів;  

- давати власну оцінку комунікативним явищам і процесам; 

- адаптуватися до нестандартних ситуацій спілкування у 

лінгвокультурному просторі. 

 

На заняттях із «Комунікативної лінгвістики» формують такі 

компетентності: 

загальні: 

- здатність до письмової та усної комунікації рідною та іноземною мовами; 

- здатність бути комунікабельним, критичним і самокритичним, 

наполегливим у досягненні конкретної мети; 

- здатність володіти принципами та правилами безконфліктного 

спілкування, застосовувати різні форми комунікації у процесі виконання 

професійних і науково-дослідницьких завдань, ефективно спілкуватися у 

своїй професійній групі та за її межами. Здатність до професійного 

застосування фахових знань у міжкультурній комунікації; 

фахові:  

- здатність чітко, виразно, логічно, із дотриманням правил орфоепії 

висловлювати думку, практично застосовувати знання законів техніки 

мовлення. 

Програмні результати навчання:  



 здатність демонструвати належний рівень володіння державною та 

іноземною мовами дляреалізації письмової та усної комунікації, 

зокремавситуаціях професійного спілкування; переконливо презентувати 

результати своїх досліджень державною та іноземною мовами. 

 

 

 

 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка, з 

11.10 до 12.30 (2 академічні години). 

Онлайн консультації: понеділок – пʼятниця з 18.00 до 19.30. 

E-mail викладача: gavryluk.nat@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


