
 
ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

 
Код 

Тип (статус) дисципліни 
ОПП.04 

Обов’язкова професійної 

підготовки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання 

Семестр  

Англійська 

6 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання. У результаті проходження курсу студенти повинні вільно спілкуватися з 

професійних питань із фахівцями та нефахівцями англійською мовою усно й письмово, використовувати її 

для організації ефективної міжкультурної комунікації; використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; 

характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію; 

знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів 

англійською мовою; аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища 

і процеси, що їх зумовлюють; використовувати англійську мову в усній та письмовій формі, у різних 

жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах 

життя; знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти 

застосовувати їх у професійній діяльності; збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності і навчання. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Communication Studies. Language etiquette. Hedges and their types. Politeness 

and rules of interaction. Speech code theory. Speech code switching. Speech acts and their classification. Analysis 

of speech acts. Context of culture. Context of situation. Communication models. Conversational structure. Paul 

Grice’s cooperative principles of conversation. Conversation analysis. Reference and presupposition. Deixis. 

Discourse analysis. Communicative strategies and tactics. Collocations and units of meaning. Delexicalization of 

lexical units. Corpora. Its assembling and usage. ESP in communication and linguistics.  

 

Пререквізити: основи лінгвістичного аналізу тексту, основи прикладної лінгвістики, теорія і практика 

перекладу. 

Кореквізити: теорія і практика перекладу, лексикологія англійської мови, стилістика англійської мови. 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 36 год., практичні заняття – 36 год., самостійна робота – 78 

год., разом – 150 год. 

 

Форми (методи) навчання: словесні (інтерактивні лекції, пояснення, бесіди, дискусії), наочні 

(пояснювально-ілюстративні, демонстративні), практичні (проблемно-пошукові, інтерактивні, проєктні, 

зокрема метод проблемного навчання, мозкового штурму, моделювання та аналізу комунікативних 

ситуацій) з використанням модульного об'єктно-орієнтованого навчального середовища Moodle та 

програми для організації відеоконференцій Zoom.   

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, заслуховування доповідей, 

презентацій, захист індивідуального дослідницького проєкту, семестровий контроль у формі іспиту. 

 

Вид семестрового контролю: іспит. 

 

Навчальні ресурси:  

1. Bloor M., Bloor T. The Practice of Critical Discourse Analysis / M. Bloor, T. Bloor. – London : Hodder 

Arnold, 2007. – P. 34–123. 

2. Bührig K., Ten Thije J. Beyond Misunderstanding: Linguistic Analyses of Intercultural Communication. 

– Amsterdam : John Benjamins, 2006. – С. 82–113. 

3. Lannamann T. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy Themes: Language and Communication / 

T. Lannamann. – LitCharts LLC, 2018.  

4. Piller I. Intercultural Communication: A Critical Introduction / I. Piller. – Edingburgh University Press, 

2017. – С. 21–146.  

5. Модульне середовище для навчання  MOODLE. Режим доступу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5924 

 

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Садовець О. В. 
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