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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни «Дискурс та теорії комунікації» 

складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю «014 Середня 

освіта (українська мова та література)». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні концепції 

дискурсу як особливого виду комунікації. 

 

Міждисциплінарні зв’язки:: прикладна лінгвістика, мовознавство, 

літературознавство. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Теоретичні основи дискурсу.  

2. Основи теорії комунікації. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Дискурс та теорії 

комунікації» є ознайомлення здобувачів з теоретичною базою формування 

лінгвістичних аспектів дискурсології та закономірностями її становлення, 

вивчення лінгвістичних, екстралінгвістичних та паралінгвістичних засобів, 

які використовуються в дискурсі, а також в підготовці здобувачів до активної 

участі в процесі комунікації, вмінні оформити інформацію в вербальну 

форму, навчати здобувачів спілкуванню з використанням різних 

мовленнєвих моделей. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Дискурс та теорії 

комунікації» є:  



– вивчення поняття та основних характеристик дискурсу як особливо 

відомих для діяльності вчителя-філолога; 

– сформулювати основні види та задачі різних типів дискурсів та 

проаналізувати їх головні особливості; 

– знати час виникнення та розвиток комунікації; 

– засвоїти основні визначення та концепції функціонування соціальних 

комунікацій; 

– формувати та структурувати моделі комунікації. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

– базові уявлення про лінгвістичні методи дослідження, розуміння 

загальнонаукових термінів та понять;  

– володіння методами дослідження та аналізу лінгвістичних понять та 

закономірностей; 

– знання системи української мови та закономірностей її 

функціонування; 

– здатність реалізувати отримані знання в професійній діяльності на 

практиці; 

– здатність використовувати теоретичні знання лінгвістичних 

дисциплін для вирішення практичних завдань; 

– сенситивність до можливостей адаптації матеріалу відповідно до 

умов загальноосвітніх навчальних закладів; 

– уміння застосовувати різні методичні ситуації в залежності від 

навчального контексту. 

спеціальні: 

– здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі 

філології; 

– здатність використовувати професійно профільовані знання й 



практичні навички в галузі філології та методики викладання української 

мови; 

– здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички 

для оволодіння основами теоретичних філологічних дисциплін; 

– здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі 

філологічних наук; 

– здатність поєднувати практичну і професійно-педагогічну цілі з 

реалізацією виховної загальноосвітньої та розвиваючої функції; 

– здатність та готовність реалізувати одержану підготовку в своїй 

майбутній діяльності; 

– здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні 

користувача, використовувати інформаційні технології для рішення 

експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дискурсу. 

Дискурс. Дискурсивний аналіз. 

Структура дискурсу 

Дискурсивні фактори лексичних, морфо-синтаксичних та фонетичних явищ 

Теорії дискурсу 

Методи дискурсивного аналізу 

Змістовий модуль 2. Основи теорії комунікації. 

Теорії комунікації в системі наук. 

Формування та розвиток теорії комунікації. 

Джерела та основи парадигми масової комунікації. 

Розвиток теорії інформації і комунікації. 

Комунікативний процесс. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання: екзамен 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання: 

– усна відповідь; 

– конспект, тези науково-критичної літератури; 

– письмові роботи різних видів (есе, реферат. конспект); 

– усна доповідь за темою; 

– тестування. 

 


