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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
„Мовна особистість як суб’єкт комунікації” 

 
1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Багаторівнева  проблема мовної особистості, тобто особистості, що презентує себе через 

мову, уже декілька десятиліть поспіль  активно розробляється у лінгвістиці. Об’єктом 
лінгвістичного аналізу в теорії мовної особистості є узагальнений образ носія мовних 
знань,культурних цінностей та комунікативно-діяльнісних настанов. Модель мовної особистості 
може бути виражена та трьох рівнях: 1) вербально-семантичному – коли носій мови володіє мовою 
на рівні норми; 2) когнітивному, що відображає картину світу, яка сформована на основі 
індивідуальних понять, ідей, ієрархії цінностей; 3) прагматичному, який відображає комунікативні 
інтенції індивіда.  

Теорія мовної особистості як суб’єкта комунікації розвивається у рамках антропоцентричної 
парадигми знань з опертям на базові напрацювання новітньої лінгвістики з урахуванням 
нерозривного зв’язку буття, мови, мислення, культури. Функціональна єдність мови та мовлення 
репрезентує мовну особистість як феномен, що зреалізовується в індивідуальних дискурсивних 
виявах. 

 
2. Мета навчальної дисципліни – вивчення феномена мовної особистості як суб’єкта 

комунікації, невід’ємного елемента мовного спілкування; формування вмінь і навичок правильно 
розуміти й аналізувати явища мовного спілкування; використовувати набуті знання у вивченні 
фахових дисциплін та суто філологічних дослідженнях. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – специфіка мовної особистості як суб’єкта 
комунікації. 

 
3. Завдання курсу полягає у висвітленні основних положень теорії мовної комунікації, а 

також у вивченні мови з погляду її використання для впливу на співрозмовника. 
Компетенції, якими має оволодіти аспірант у процесі вивчення навчальної дисципліни: 

соціально-особистісні компетентності:  
• здатність до системного, критичного мислення;  
• навички міжособистісної взаємодії;  
• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  
• здатність вчитися й опановувати нові знання;  

інструментальні компетентності:  
• здатність до усної та письмової комунікації українською мовою;  
• навички дослідницької діяльності у філології;  

професійні компетентності:  
• удосконалення професійної підготовки, розвиток пізнавальних інтересів, вміння критично 

працювати з навчально-методичною літературою;  
• уміння співвідносити теоретичні знання з практичними потребами наукових досліджень;  
• здатність фахівця відповідати вимогам професії та демонструвати належні особисті якості в 

ситуаціях професійного спілкування, мобілізуючи для цього знання фахової термінології;  
• уміння демонструвати лінгвістичну освіченість, розвинене мовне чуття, широку ерудицію, 

знання теорії, історії, етапів формування і розвитку мови та літератури, персоналій, обізнаність із 
творами світового письменства, перекладною літературою; користування словниками різних типів, 
граматиками, довідниками, інтернет-ресурсами, електронними посібниками та ін. 

 
4. Пререквізити  

Філософія та методологія науки; 
Організація наукової діяльності. 
 

5. Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен:  



 
 

знати:  
термінологічний апарат з проблеми;  
основні положення теорії мовної комунікації;  
структуру і складники мовної комунікації;  
лінгвістичне моделювання мовної особистості; 
основні принципи, правила й конвенції безконфліктного спілкування; 
вміти:  
орієнтуватися у проблемі виявлення комунікативних процесів та визначення їх 

складників;  
визначати типи і види спілкування;  
визначати структуру і складники комунікації;  
застосовувати принципи і правила спілкування;  
здійснювати аналіз комунікативних актів;  
характеризувати лексичні, семантичні та фонетичні явища під час мовленнєвої 

діяльності;  
визначати граматичні та стилістичні проблеми мовленнєвого акту;  
досліджувати мовленнєвий етикет і культуру спілкування мовців; 
давати власну оцінку комунікативним явищам і процесам. 
 

6. Опис навчальної дисципліни 
7.  

6.1. Загальна інформація 
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Денна 2 2 
3 90 

10 5   75  залік 

Заочна  2 2 
3 90 

10 5   75  залік 

 
6.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма  
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с пр інд с.р. л с пр інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Загальні засади мовної комунікації 
Тема 1.  
Поняття комунікації у 
сучасній науці. 
Різновиди комунікації. 
Особливості людської 
комунікації 

12 1    6 12 1    6 

Тема 2. 
Комунікативний 
процес та його 
складники 

11 1  1  8 11 1  1  8 

Тема 3. 
Комунікативний акт як 

11 1    8 11 1    8 



 
 

функціональна 
одиниця 
комунікативного 
процесу. 
Тема 4.  
Моделі комунікації. 
Функції комунікації  

11 1    8 11 1    8 

Тема 5.  
Основні види 
комунікації. Форми 
вербальної комунікації   

11 1  1  8 11 1  1  8 

Разом за ЗМ 1 56 5  2  38 35 5  2  56 
Змістовий модуль 2. Комуніканти як суб’єкти комунікації 

Тема 1.  
Підходи до 
вивчення мовної 
особистості як 
основного суб’єкта 
комунікації 

8 1  1  6 8 1  1  6 

Тема 2.  
Структура мовної 
особистості як учасника 
комунікативного 
процесу.  
Комунікативна 
складова 
мовної 
особистості 

7 1    6 7 1    6 

Тема 3.  
Соціальні й 
комунікативні ролі 
співрозмовників 

7 1  1  8 7 1    8 

Тема 4.  
Психологічний та 
соціоінтерактивний 
складники мовної 
особистості 

7 1  1  8 7     17 

Тема 5.  
Мовний,  мовленнєво-
риторичний та 
національно-
культурний складники 
мовної 
особистості 

7 1    8 7   1  8 

Разом за ЗМ 2 34 5  3  37 34 5  3  34 

Усього годин  
90 10  5  75 90 10  5  75 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Теми практичних занять 
№ 
 

Назва теми 

1 Мовленнєва діяльність у світлі сучасних лінгвістичних 
досліджень.  Сучасні погляди на природу мови. Роль мови у 
формуванні суспільної свідомості.  Лінгвопсихологічна 
характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування.  
Характеристика проблеми мовленнєвої діяльності в науковій 
літературі: традиційні погляди на мовлення як діяльність у 
науковому доробку провідних вітчизняних та зарубіжних 
лінгвістів;  новітнє потрактування мовленнєвої діяльності. 

2 Мова, мовлення, мислення як складybrb мовленнєвої діяльності. 
Основні поняття наукового апарату дослідження.  Мова як 
особлива знакова система.  Мовлення: поняття, терміни.  Мова та 
мовлення: спільне й відмінне.  Мовлення та його міжпредметний 
аспект.  Мислення і мовлення: їх узаємозв’язок.  Мова, мовлення 
та процеси реченнєвомисленнєвої діяльності. Мова і свідомість. 

3 Спілкування як процес становлення та розвитку контактів між 
людьми  Зміст поняття спілкування.  Види та рівні процесу 
спілкування. Три сторони процесу спілкування, їх узаємозв’язок.  
Моделі спілкування.   Особливості масово інформаційної 
діяльності.   Специфічні аспекти спілкування у навчанні. 

4 Інтерактивна сторона спілкування. Інтеракція у спілкуванні.   
Рольові стандарти та концепції.   Ситуації та дії під час 
спілкування. Маніпуляції у спілкуванні.  Психологічні засоби 
впливу під час спілкування.  

5 Перцептивна сторона спілкування Сприйняття й розуміння 
людини людиною як основа ефективної комунікації.  Соціальна 
перцепція. Перцепція, її особливості.  Людина як джерело 
інформації.  Сучасні еталони сприйняття.  Формування першого 
враження й особливості сприйняття під час постійного 
спілкування. Аналіз особливостей першого враження.  Помилки у 
сприйнятті. 

 
 
 

6.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
№ 
 

Назва теми 

1 Витоки теорії мовленнєвої діяльності:  
- античний погляд на мовленнєву діяльність;  
- розвиток теорії мовленнєвої діяльності у період Середньовіччя 
та епохи Відродження. 

2 Становлення теорії мовленнєвої діяльності в XIX столітті. 
Основні напрямки розвитку. 

3 Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та 
спілкування.  

4 Характеристика проблеми мовленнєвої діяльності в науковій 
літературі: - традиційні погляди на мовлення як діяльність у 
науковому доробку провідних вітчизняних та зарубіжних 
лінгвістів;  



 
 

- новітнє потрактування мовленнєвої діяльності. 
5 Мовлення та його міжпредметний аспект.  
6 Мислення і мовлення: їх взаємозв’язок.  
7 Мова, мовлення та процеси реченнєвомисленнєвої діяльності.  
8 Мова і свідомість 
9 Різновиди мовлення за формою вираження думки: їх 

характеристика.  
10 Основні види мовленнєвої діяльності:  

- продуктивні види мовленнєвої діяльності;  
- рецептивні види мовленнєвої діяльності.  

11 Основні компоненти мовленнєвої діяльності: мова, діяльність, 
предмет, засоби та способи реалізації, продукт і результат.  

12 Механізми мовлення: мотивація та мовленнєва інтенція. 
13. Висловлювання як розгорнуте мовленнєве повідомлення.  
14 Процес висловлювання, його особливості.  
15 Компоненти мовленнєвої ситуації.  
16 Характеристика етапів породження висловлювань.  
17 Мовленнєвий акт, його зміст. 
18 Метакомунікація як одиниця лінгвістики 
19 Культура спілкування як елемент загальної культури людини  
20 Самопрезентація (конкретні ситуації): особливості, компоненти. 

 
 

7. Система контролю та оцінювання 
 
Форми проведення занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота (ІНДЗ). 

Організація роботи слухачів передбачає поняттєво-категоріальний масив з кожної теми, 
контрольні питання та самостійні завдання, робота з науковою та довідковою літературою, а 
також розв’язання проблемних ситуацій та дослідницько-творчих завдань. 

 
Поточний контоль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і фронтальне усне 

опитування, бліц-опитування; письмові самостійні роботи (реферати, есе); ведення 
термінологічного словника; практичні, індивідуальні та самостійні завдання; розв’язання 
творчих задач; взаємоконтроль слухачів у парах і групах; самоконтроль тощо. Особливого 
значення набуває тестова форма контролю та оцінювання  навчальних досягнень аспірантів. 
Вид семестрового контролю: модульні контрольні роботи, залік. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Оцінювання здійснюється за національною та ECTS шкалою оцінювання на основі 100-
бальної системи. Загальні 100 балів включають: 60 балів – поточний контроль (по 20 балів за кожен 
модуль); 40 балів – залік. 
 
 

Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) Пояснення за  
розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре B (80-89) дуже добре 
C (70-79) добре 

Задовільно D (60-69) задовільно 
E (50-59) достатньо 

Незадовільно FX (35-49) 
(незадовільно)  

з можливістю повторного 
складання 

F (1-34) (незадовільно)  



 
 

з обов'язковим повторним 
курсом 

 
 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 
 
 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови : Лінгвофілософські нариси : монографія. 
Київ : Академія, 2009. 192 с. 

2. Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики Львів: Видавничий центр ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2003.  281 с. 

3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики К: Академія, 2004.  343 с. 
4. Бацевич Ф., Чернуха В. Комунікативна особистість у сімейному спілкуванні : 

монографія. Львів : ПАІС, 2018. 260 с.  
5. Бацевич Ф., Чернуха В. Мовна особистість у сімейному спілкуванні: лексико-семантичні 

виміри : монографія. Львів : ПАІС, 2014 б. 182 с. 
6. Бибик С. П. Усна літературна мова в українській культурі повсякдення : монографія. 

Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. 589 с. 
7. Богдан С. К. Мовний етикет українців : традиції і сучасність К. : Рідна мова, 1998.  

С. 6‒85. 
8. Голубовська І. О. Мовна особистість як лінгвокультурний феномен. Studia Linguistica. 
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