АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ
Метою вивчення даного курсу є формування системи знань про
закономірності мовленнєвого спілкування, про мову як специфічний та
унікальний феномен людства; про закономірності мовленнєвої комунікації,
культуру спілкування, вміння переконувати співбесідника.
Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної
дисципліни.
 знання і розуміння прагматичної спрямованості мовленнєвих дій
рідною мовою, професійних завдань і практичних потреб у здійсненні
інновацій у комунікаційній сфері;
 набуття навичок та вмінь застосування знань з мовленнєвого
спілкування для визначення лінії особистої поведінки в умовах зростання
мовної ініціативності суспільства;
 вміння використовувати інформаційні й комунікаційні технології;
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 використання системи функціональних стилів рідної мови, правил і
норм сучасної мовленнєвої комунікації.
Сфера реалізації здобутих компетентностей під час трудовлаштування:
навчальна, виховна та соціальна діяльність бакалавра, вчителя середньої
школи.
Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
Модуль І. Спрямованість мовленнєвої комунікації
Тема 1. Мова та комунікація. Зв'язок мовленнєвої комунікації з іншими
науковими дисциплінами.
Тема 2. Основні форми комунікативної поведінки (монолог, діалог,
полілог).
Тема 3. Основні сфери мовленнєвої комунікації (побут, політика, школа,
релігійне напучення, сфера права).
Модуль 2. З історії мовленнєвої комунікації
Тема 1. Мовленнєва діяльність на Стародавньому Сході.
Тема 2. Народження риторики в античному світі.
Тема 3. Особливості комунікації в церковній та світській культурі
європейського Середньовіччя.
Тема 4. Формування нових засад мовленнєвого спілкування у Новий та
Новітній час.
Модуль 3. Мета і характер мовленнєвої комунікації
Тема 1. Логіко-емоційні, етичні й психологічні первні мовленнєвої
комунікації.
Тема 2. Гендерні аспекти спілкування.
Тема 3. Маніпулятивна й актуалізаторська позиції у спілкуванні.
Тема 4. Соціальна позиція та соціальна роль. Мовний етикет та його
зміни.

Тема 5. Етика спілкування в епоху великих швидкостей (телефон,
Інтернет тощо).
Тема 6. Тактики спілкування. Пошуки подолання конфлікту й знайдення
консенсусу.
Тема 7. Культура спілкування. Вербальні й невербальні моменти
комунікації.
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити, загальний обсяг
годин – 120, аудиторних – 40, самостійна та індивідуальна робота – 80 год.
Форма підсумкового контролю - залік
Інформація
про
науково-педагогічних
працівників,
які
забезпечують викладання цієї навчальної дисципліни:
Абрамович Семен Дмитрович, доктор філологічних наук, професор,
академік АН ВО України, завідувач кафедри слов’янської філології та
загального мовознавства.
Білоусова Тетяна Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент,
професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства.
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