
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Ї. МЕЧНИКОВА

Ф ілологічний факультет 
Кафедра української мови

ЇВЕРДЖУЮ”
педагогічної роботи

. В. М. Хмарський

2020 р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Основи лінгвоконфліктології

Рівень вищ ої освіти: третій (доктор філософії)

Спеціальність: 035 Філологія

2020



Розробник: Ф орманова Світлана Вікторівна, доктор філологічних наук,
професор кафедри української мови

Н авчальна програма затверджена на засіданні кафедри української мови 

Протокол №  і від “27”серпня 2020 року

Завідувач кафедри _________( '  ' проф. Т. Ю. Ковалевська
(підпищ  (прізвище та ініціали)

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією (НМ К) філологічного факультету:

Протокол № 1 від “8” вересня 2020 року

І олова НМ К _______ ____________  Н. В. Кондратенко
(підпис) (прізвище та ініціали)



ВСТУП 

 

Навчальна програма вибіркової дисципліни «Основи лінгвоконфліктології» 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів 

філософії спеціальності 035 Філологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуальні стратегії і 

тактики конфліктогенних дискурсів. 

 Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Викладається на першому році навчання (2-й семестр). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Поняття і структура конфлікту. Конфлікт як феномен 

мовлення. 

Змістовий модуль 2. Мовленнєвий конфлікт як вид правопорушень. 

Інвективне функціювання мови. 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Основи 

лінгвоконфліктології» є висвітлення основних питань лінгвоконфліктології, її 

специфіки в удосконаленні професійної підготовки доктора філософії. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

лінгвоконфліктології» є такі:  

1) знайомство з конфліктною природою мови й її використанням мовцями 

для реалізації інвективної й маніпулятивної функції (введення в оману, 

образа, погроза, дискредитація); 

2) поглиблення знань аспірантів про природу й сутність конфлікту, його 

властивостей; 

3) дати уявлення про сутність і характер конфліктної інтеракції адресанта 

й адресата й про наслідки такої взаємодії. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів таких 

компетентностей: 

а) загальні компетентності (ЗК):  

ЗК-2. Здатність до пошуку, систематизації та критичного аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК-3. Здатність планувати й здійснювати комплексні дослідження, зокрема і 

в міждисциплінарних галузях, на основі системного наукового світогляду із 

застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.  

ЗК-5. Усвідомлення необхідності та дотримання норм наукової етики. 

 

б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК-4. Здатність розв'язувати широке коло проблем і завдань у галузі 

філології на основі розуміння їх природи, чинників упливу, тенденцій 

розвитку із використанням теоретичних і експериментальних методів. 



СК-6.  Здатність планувати й організовувати професійну і науково-

інноваційну діяльність у галузі філології, зокрема в ситуаціях, що 

потребують нових стратегічних підходів. 

 

Програмні результати навчання. 

ПРН-2. Знати основні класичні та новітні філологічні концепції, 

фундаментальні праці конкретної філологічної спеціалізації, глибоко 

розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі дослідження. 

ПРН-4. Обирати адекватну предмету філологічного дослідження 

методологію, запроваджувати сучасні методи наукових досліджень для 

розв'язання широкого кола проблем і завдань у галузі філології. 

ПРН-5. Дотримуватись норм наукової етики при здійсненні науково-

інноваційної діяльності та проведенні власного дослідження. 

ПРН-6. Планувати, ініціювати й здійснювати розробку дослідницько-

інноваційних проектів, організовувати роботу дослідницьких колективів. 

ПРН-8. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

професійній науково-інноваційній діяльності. 

ПРН-12. Реалізовувати стратегії дослідницького самовдосконалення та 

обирати засоби саморозвитку. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Поняття і структура конфлікту. Конфлікт як 

феномен мовлення. 
Тема 1. Предмет, завдання, історія лінгвоконфліктології. 

Лінгвоконфліктологія як нова самостійна галузь сучасної лінгвістики. 

Предмет, об’єкт, завдання дисципліни. Коротка історія та сучасний стан 

лінгвістичної конфліктології. 

Тема 2. Поняття і структура конфлікту. Конфлікт як міждисциплінарна 

проблема. Ознаки конфлікту. Класифікація конфліктів: внутрішньо особисті 

та соціальні. Специфіка міжгрупових конфліктів і механізми їх виникнення. 

Конфлікти в різнихх сферах суспільного життя. Внутрішньодержавні 

конфлікти, що виникають на етнонаціональному рівні. 

Тема 3. Конфлікт як феномен мовлення. Онтологічна сутність конфліктності. 

Поняття «конфлікт», «конфліктність», «мовленнєвий конфлікт», 

«комунікативний конфлікт», «конфлікт інтерпретацій». 

Тама 4. Конфліктогенність мови как об’єкт лінгвістичного дослідження. 

Мова і мовлення як джерело конфліктних ситуацій. Мовні норми та їхні 

порушення. Поняття мовно-мовленнєвої толерантності. 

 

Змістовий модуль 2.Мовленнєвий конфлікт як вид правопорушень. 

Інвективне функціонування мови. 

Тема 5. Мовленнєвий конфлікт як вид правопорушення. Поняття мовного 

права і мовленнєвого правопорушення. Основні закони, що регулюють мовні 



та мовленнєві конфлікти. Типологія мовно-мовленнєих конфліктів. Поняття 

інвективи, лайки, образи, матюка, інвективного функціонування мови.  

Тема 6. Юрислінгвістика і лінгвоконфліктологія. Лінгвістична експертиза 

текстів, пов’язаних із мовленнєвими конфліктами. Юридична регламентація 

мовленнєвих конфліктів. Лінгвістичні ознаки образи. Лінгвістичні ознаки 

наклепу. 

Тема 7.  Лінгвістична експертиза. Лінгвістична експертиза серед інших 

експертиз. Види лінгвістичних експертиз. Загальні принципи експертування. 

Тема 8. Моделі попередження конфлікту. Заходи з усунення конфліктів. 

Функції конфлікту. Моделі попередження конфлікту в різних мовленнєвих 

жанрах (збуджувальних, оцінних і т.ін.). Моделі нейтралізації конфлікту. 

Гармонізація мовленнєвої поведінки у власне конфліктних ситуаціях. 

Мовленнєві стратегії й тактики безконфліктної поведінки. Способи 

мінімізації конфліктності спілкування з аудиторією. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:   
залік 

 

5. Методи діагностики успішності навчання:   
Оцінювання усних відповідей, письмових завдань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, усна відповідь під час складання заліку, реферати, 

презентація результатів виконання досліджень, виступи на наукових 

конференціях. 

 
 


