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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ОСНОВИ ТЕОРІЇ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ» 

 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

 Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента з альтернативного  

переліку 

Курс 3 (третій) 

Семестр 5 (п’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/години 

4 кредити /120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дефініції поняття «комунікація». Основні підходи до розуміння 

концепції теорії комунікації. Види комунікації. Комунікативні 

моделі. Семіотична модель комунікації. Мовленнєвий акт і 

мовленнєва подія. Дискурс, його типологія, складники та 

характеристика. Дискурсивний аналіз, семантичні аспекти 

дискурсу.  Тактики і стратегії комунікації. Міжкультурна 

комунікація. Вікові та гендерні особливості мовної комунікації.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс орієнтований на вивчення та засвоєння теорії мовної 

комунікації, опанування ключових понять щодо особливостей  

вербальної комунікації. Дисципліна сприятиме формуванню 

комунікативної компетентності, виробленню умінь диференціації 

дискурсів, мовленнєвих актів, стратегій використання мови у 

спілкуванні; набуттю досвіду практичного застосування теорії 

мовної комунікації в наукових дослідженнях і в практичній 

психологічній діяльності.  

Чого можна навчитися 

(результати навчання) 

Виробляти уміння: 

-  здійснювати  термінологічний  аналіз з теорії мовної комунікації;  

 -  диференціювати мову, мовлення, комунікацію, спілкування; 

 -  встановлювати типи мовленнєвих актів; 

- визначати типи реплікування та структуру діалогів;  

-  розрізняти текст і дискурс;  

- володіти правилами дискурсивної поведінки, тактиками і 

стратегіями спілкування, мовної взаємодії у професійній і 

міжкультурній сферах.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

Знання з теорії мовної комунікації та уміння щодо їх використання 

дозволять здійснювати ґрунтовний аналіз комунікативних актів у 

будь-якій сфері людської діяльності, визначати норму й 

мовленнєві та психологічні відхилення у спілкуванні людини, 

особистості. Сприятимуть формуванню мовленнєвої та 

комунікативної субкомпетентностей професійної компетентності 

психолога. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття комунікації, основні підходи до 

розуміння концепції теорії комунікації. Комунікація як процес 

передавання інформації та як складова спілкування. Види 



 

комунікації. Продуктивні моделі комунікації. Зв'язок між мовою, 

мовленням і комунікацією. Характеристика семіотичної моделі 

комунікації. Референція та припущення. Поняття про 

пресупозицію та її типи. Поняття дейксису, його видів. Особистий, 

часовий, просторовий дейксис. Відмінності між мовленнєвим 

актом і мовленнєвою подією. Класифікація мовленнєвих актів за 

Остіном, Серлем. Перлокутивні ефекти. Теорія дискурсу, підходи 

до визначення та типології. Структура дискурсу. Дискурсивний 

аналіз. Критичний дискурсивний аналіз, семантичні аспекти 

дискурсу. Тактики і стратегії комунікації. Комунікативні 

імплікатури. Максими ввічливості. Поняття контексту. Поняття 

міжкультурної комунікації, її соціальна складова. Спілкування: 

вікові й гендерні особливості. 

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: мозковий штурм, евристична бесіда, дискусія, 

case-study, рольова гра,  написання есе, складання портфоліо. 

Форми навчання: індивідуальна, парна, групова; очна, 

дистанційна, змішана. 

Пререквізити Знання з гуманітарних, лінгвістичних, професійних дисциплін 

(соціології, загальної  психології, психології професійного 

спілкування, української мови професійного спрямування, 

іноземної мови), отримані під час навчання на 1-2 курсах  першого 

(бакалаврського) рівня  вищої освіти. 

Пореквізити Знання з аналізованого навчального курсу можуть бути 

використані під час презентації результатів дослідження у вигляді 

захисту курсових і кваліфікаційних робіт. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1.Барановська Л.В.,  Глушаниця Н.В. Психологія ділового 

спілкування. – К.: НАУ, 2016. 

2.Барановська Л.В. Лінгвістична складова професійної підготовки 

майбутнього фахівця авіаційної галузі // Науковий вісник Льотної 

академії: Серія: Педагогічна наука: Зб-к наук. пр. -   

Кропивницький: ЛА НАУ, 2018. 

Репозитарій НАУ: 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20694 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44594 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40742 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44591 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійне обладнання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, усне опитування, тестування 

Кафедра Педагогіки та психології професійної освіти 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач БАРАНОВСЬКА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

Посада: професор 

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук 

Тел.: 0444067540 

E-mail: liliya.baranovska@ npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.706 

Профайл викладача: 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20694
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44594
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40742
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20174


https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jzCzAdQAAAAJ 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 

Розробник     Барановська Л. В.     

 

Завідувач кафедри                                     Лузік Е.В. 
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