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ВСТУП
Навчальна  програма  дисципліни  «Прагмалінгвістичний  компонент

функціональних  стилів  сучасної  української  літературної  мови»  складена
відповідно  до  освітньо-наукової  програми  підготовки  фахівців  третього
(освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  в  галузі  знань  03  «Гуманітарні
науки» за спеціальністю 035 «Філологія».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  сутність,  історія
лінгвістичної  прагматики  у  контексті  реалізації  мовлення  у  різних
комунікативних ситуаціях.

Міждисциплінарні  зв’язки:  сучасна  українська  мова;  практична
стилістика  української  мови;  функціональна  стилістика  української  мови;
історія української літературної мови; загальне мовознавство.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Вступ;
2. Сутність, предмет і методи лінгвістичної прагматики;
3. Історія формування загальної і лінгвістичної прагматик;
4. Прагматичний аналіз комунікативних дискурсів.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Прагмалінгвістичний
компонент функціональних стилів сучасної української літературної мови» є
необхідність сформувати в аспіранта уявлення про прагматичний компонент
комунікації  як  вияв  суб'єктивного  людського  чинника  в  мові,  мовленні  й
мовленнєвій діяльності як модусах існування живої людської мови.
1.2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Прагмалінгвістичний
компонент функціональних стилів сучасної української літературної мови» є:
– ознайомлення з поняттям прагматика і лінгвістична прогматика; 
– формування кваліфікованого ставлення до вияву суб'єктивного у процесі
комунікації;
– розвиток  уміння  здійснювати  прагматичний  аналіз  комунікативного
дискурсу.
1.3. За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
– здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень;
– генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань;
– вміння проектувати, ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій
групі)  наукові  дослідження  на  основі  цілісного  системного  наукового
світогляду;
– здатність  продемонструвати  знання  та  розуміння  сучасної  методології,
методики та методів лінгвістичного дослідження,  зокрема з використанням
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;



спеціальні:
– уміння володіти термінологією дисципліни;
– здатність обирати в усному й писемному мовленні найдоцільніші формули,
які несуть прагматичне навантаження; 
– вміння гнучко використовувати власний вербальний репертуар для передачі
прагматично спрямованої інформації;

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин / 5 кредитів
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Вступ

 Поняття лінгвістичної прагматики, її місце серед лінгвістичних 
дисциплін.

Прагмалінгвістика як дисципліна, що вивчає суб'єктивне вираження в
мові,  мовленні  й  мовленнєвій  діяльності  як  модусах  існування  живої
людської  мови.  Виникнення прагмалінгвістики  у  контексті  розвитку  науки
про мову, виникнення нових методів і  напрямків у мовознавстві.  Значання
прагмалінгвістики для спеціаліста-філолога. Коло понять і термінів.

Змістовий модуль 2.
Сутність, предмет і методи лінгвістичної прагматики

Сутність лінгвістичної прагматики, її предмет і завдання.
Лінгвопрагматичні  дослідження  в  Україні,  початки  яких  можна

датувати серединою 70-х років ХХ ст., тісно пов’язані з історичними етапами
розвитку ідей прагматики у межах семіотики, філософії, логіки й, звичайно,
лінгвістики. Дослідницьке поле сучасної лінгвістичної прагматики включає в
себе  всі  ті  умови,  за  яких  людина  (суб’єкт  мовлення)  використовує  мовні
засоби  в  спілкуванні.  Це,  передовсім,  умови  адекватного  добору  й
використання  одиниць  і  категорій  мови  з  урахуванням  усіх  контекстних  і
ситуативних чинників з метою досягнення найбільш ефективного впливу на
партнера (аудиторію, читачів) по комунікації.

Методи лінгвістичної прагматики.
Методологія  як  єдність  методів  і  прийомів  наукового  дослідження.

Загальнонаукові  методи  у  прагмалінгвістичних  дослідженнях.  Семантичні
підходи  при  аналізі  прагматичного  компоненту.  Психологічний  аспект
прагмалінгвістичних досліджень

Змістовий модуль 3.
Історія формування загальної і лінгвістичної прагматик



Формування загальної прагматики.
Формування  загальних  ідей  прагматики,  семантики  і  синтактики  як

найважливіших  „вимірів”  знакових  систем,  які  обслуговують  діяльність
людини  і  суспільства.  Ідеї  прагматики  у  філософії.  Формування  ідей
прагматики  в  логіці.  Розвиток  ідей  прагматики  в  семіотиці.  Формальна
прагматика.

Розвиток прагмалінгвістичних поглядів.
Початковий  етап  розвитку  ідей  лінгвістичної  прагматики  (кінець

XVIII – початок XIX ст. – 50-ті роки ХХ ст.). Утвердження поняття людського
чинника в мові та окремих ідей лінгвістичної прагматики. Прагмалінгвістичні
погляди  В.фон  Гумбольдта,  Е.Сепіра,  Б.Л.Ворфа,  Л.Вайсгербера,  Ш.Баллі,
К.Бюллера, Е.Бенвеніста, Р.Якобсона та деяких інших мовознавців. .

Сучасний  етап  розвитку  лінгвістичної  прагматики  (60  –  70-ті  роки
ХХ ст. – сьогодення). Лінгвопрагматичні дослідження живої природної мови.
Визначення  прагматики  як  лінгвістичної  дисциліни.  Ідеї  лінгвістичної
прагматики у працях Тойн ван Дейка, Джефрі Ліча, Герберта Пола Грайса,
Джейкоба  Мей,  Івана  Сусова,  Олени  Падучевої,  Флорія  Бацевича  та  ін.
Неконвенційні  засоби  діяльності  людей  із  застосуванням  живої  природної
мовию Схеми інтерпретаційної когнітивної діяльності  учасників інтеракції.
Інші проблеми сучасної лінгвопрагматики. Акціональний та інтенціональний
аспекти опису мови.

Змістовий модуль 4.
Прагматичний аналіз комунікативних дискурсів.ъ

Структура прагматичного аналізу дискурсу і комунікативної ситуації.
Дискурс як процесуальне явище. Комунікативний смисл як мінімальна

дослідна одиниця  дискурсу.  Аналіз  причин  і  механізмів  комунікативних
невдач (девіацій). Прагматичні аспектами одиниць і категорій мовного коду.
Внутрішні  особистісні  комунікативні  смисли як  складні  психо-когнітивно-
емотивні утворення.

Прагматика функціональних стилів української мови.
Прагматика  ділової  комунікації.  Прагматичні  смисли  наукової  мови.

Прагматика  художнього  тексту.  Прагмалінгвістичне  наповнення
публіцистичних виступів.

3. Рекомендована література
1. Баландіна Н. Ф.  Функції  і  значення  чеських  прагматичних  кліше  у

комунікативному контексті : монографія / Баландіна Н. Ф. – К. : АСМІ,
2002. – 232 с.

2. Бацевич  Ф.С.  Нариси  з  лінгвістичної  прагматики :  монографія /
Бацевич Ф.С. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с.

3. Бацевич  Ф.С.  Вступ  до  лінгвістичної  прагматики : підручник /
Бацевич Ф.С.  – К. :  ВЦ „Академія”,  2011.  –  304 с.  – (Серія „Альма-
матер”).



4. Безугла Л.Р.  Вербалізація  імпліцитних  смислів  у  німецькомовному
діалогічному дискурсі / Безугла Л.Р. – Харків, 2007.

5. Заза Ю.  Регістри  початку  спілкування  (українсько-чесько-арабські
паралелі) / Заза Ю. – Львів : ПАІС, 2011. – 206 с.

6. Карабан  В.И.  Сложные  речевые  единицы:  прагматика  английских
асиндетических полипредикативных образований /  Карабан В.И. – К.,
2989.

7. Матюхіна Ю.В.  Розвиток  системи  фактичної  метакомунікації  в
англійському  дискурсі  XVI – XX  століть : дис.  канд.  філол.  наук /
Матюхіна Ю.В. – Харків, 2004.

8. Морозова Е.И.  Ложь  как  дискурсивное  образование:
лингвокогнитивный  аспект /  Морозова Е.И.  –  Харьков :  Экограф,
2005. – 300 с.

9. Почепцов Г.Г.  Прагматический  аспект  изучения  предложения  (к
построению  теории  прагматического  синтаксиса) /  Почепцов  Г.Г.  //
Иностранные языки в школе. – 1975. – № 6. – С. 15–25.

10.Почепцов Г.Г.  Фатическая  метакоммуникация  //  Семантика  и
прагматика синтаксических единиц / Почепцов Г.Г. – Калинин, 1981. –
С. 52–59.

11.Почепцов Г.Г. О коммуникативной типологии адресата // Речевые акты
в лингвистике и методике / Почепцов Г.Г. – Пятигорск, 1986. – С. 10–16.

12.Старикова Е.Н.  Имплицитная  предикативность  в  современном
английском языке / Старикова Е.Н. – К., 1974.

13.Сусов И.П. Лингвистическая прагматика / Сусов И.П. – Винница : Нова
книга, 2009. – 272 с.

14.Шевченко И.С.  Историческая  динамика  прагматики  предложения:
английское  вопросительное  предложение  XVI  –  XX  веков /
Шевченко И.С.  – Харьков, 1998.

15.Шевченко И.С.  Лингвистическая  прагматика  в  Украине /
Шевченко И.С. // И.П. Сусов. Лингвистическая прагматика. – Винница :
Нова книга, 2009. – С. 261–271.

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – залік

5. Засоби діагностики результатів навчання
– усна відповідь;
– усна доповідь за темою; 
– конспекти, тези науково-методичної літератури; 
– індивідуальні завдання;
– письмові роботи різних видів (вправи, перекази, твори різних жанрів,

письмові контрольні роботи, письмові завдання для заліку тощо);
– тестування; 
–  підсумкове  опитування  студентів  за  тематикою  змістових  модулів

тощо.
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