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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

вечірня форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 / 3 

 

годин – 90 / 90 

 

залікових модулів – 1/ 

1 

 

змістових модулів – 2 

/ 2 

 
 

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

 

Спеціальність  

035 Філологія 
 

 

Рівень вищої освіти: 

Третій (освітньо-

науковий) 
 

За вибором аспіранта 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

16 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 14 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 60 год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

Залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – ознайомити аспірантів з когнітивно-дискурсивним процесом 

перетворення оцінного судження у висловлювання позитивної оцінки в 

художньому дискурсі.  

Завдання: викладення змісту семантичної категорії оцінки в 

дослідницьких парадигмах когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, теорії 

комунікації та конверсаційного аналізу; аналіз вихідних настанов та 

методологічних засад аксіології; ознайомлення аспірантів з власною 

таксономією мовленнєвих актів позитивної оцінки. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

таких компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, генерування 

нових ідей. 



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

різних джерел. 

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

міждисциплінарних галузях, на основі системного наукового світогляду із 

застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК-4. Здатність спілкуватися з науковою спільнотою українською та 

іноземною (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) 

мовами з метою презентації та обговорення результатів своєї наукової роботи 

в усній та письмовій формі. 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК-1. Здобуття глибинних знань у галузі філології, зокрема засвоєння 

основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 

розвитку та сучасного стану наукових філологічних знань, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму. 

СК-2. Здатність збирати дані для філологічного дослідження, 

систематизувати та інтерпретувати їх. 

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

філології на основі розуміння їх природи, чинників упливу, тенденцій 

розвитку і з використанням теоретичних та експериментальних методів. 

СК-5. Здатність до реалізації завдань міждисциплінарних філологічних 

досліджень. 

СК-7. Здатність до лінгвокреативної діяльності в науково-інноваційній сфері. 

Програмні результати навчання.  

ПРН-1. На основі системного наукового світогляду аналізувати складні 

явища суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній 

діяльності, застосовувати емпіричні й теоретичні методи пізнання. 

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

фундаментальні праці конкретної філологічної спеціалізації, глибоко 

розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі дослідження. 

ПРН-3. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й 

узагальнення різних наукових поглядів у галузі дослідження, формулювати й 

обґрунтовувати власну наукову концепцію. 

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-9. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в науковому просторі, 

зокрема й міжнародному, для розв’язання різноманітних фахових 



вузькоспеціальних і загальних завдань у галузі філології та 

міждисциплінарних досліджень. 

ПРН-10. Презентувати результати власних оригінальних наукових 

досліджень державною та іноземною мовами в усній та писемній формі: 

продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові тексти 

відповідно до сучасних вимог (стаття, есе, презентація, виступ на 

конференції, публічна науково-популярна чи наукова лекція тощо). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

знати: сутність семантичної категорії оцінки в дослідницьких парадигмах 

когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, теорії комунікації та 

конверсаційного аналізу; когнітивно-дискурсивний процес перетворення 

оцінного судження у висловлювання позитивної оцінки; іллокутівні цілі та 

перлокутивні ефекти мовленнєвих актів позитивної оцінки. 

вміти: застосувати когнітивно-прагматичний підхід до наукового 

дослідження мовленнєвої одиниці; використовувати певні загальні та 

спеціальні наукові методи на всіх етапах виконання науково-дослідної 

роботи, включаючи пошук необхідної інформації, планування експерименту, 

безпосереднє виконання роботи та обговорення отриманих результатів, 

формулювання теоретичних висновків. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Оцінне судження vs оцінне висловлювання в 

зображеній комунікації. 

Тема 1. Логіко-філософська категорія оцінки. 

Тема 2. Оцінка як когнітивний феномен. 

Тема 3. Оцінне судження у кореляції з оцінним висловлюванням в реальній 

комунікації.  

Тема 4. Перетворення оцінного судження у висловлювання позитивної 

оцінки в художньому дискурсі. 

  

Змістовий модуль 2. Мовленнєві акти позитивної оцінки в 

художньому дискурсі.  

Тема 5. Теорія мовленнєвих актів. 

Тема 6. Таксономія мовленнєвих актів позитивної оцінки. Іллокутивні цілі, 

перлокутивний ефект, умови успішності оцінних мовленнєвих актів. 

Тема 7. Мовленнєві акти позитивної оцінки в художньому дискурсі. 

Тема 8. Критерій щирості у мовленнєвих актах позитивної оцінки 

Тема 9. Статусні та гендерні відносини учасників мовленнєвих актів 

позитивної оцінки. 

Тема 10. Конверсаційний аналіз оцінних висловлювань в художньому 

дискурсі. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Вечірня форма 

У
сь

о
го

  

у тому числі 

У
сь

о
го

  

у тому числі 

л п/с лаб інд ср л п/с лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Оцінне судження vs оцінне висловлювання в зображеній 

комунікації 

Тема 1. Логіко-

філософська 

категорія оцінки 

8 2 1   5 8 2 1   5 

Тема 2. Оцінка як 

когнітивний 

феномен 

8 2 1   5 8 2 1   5 

Тема 3. Оцінне 

судження у 

кореляції з 

оцінним 

висловлюванням 

в реальній 

комунікації 

8 2 1   5 8 2 1   5 

Тема 4. 

Перетворення 

оцінного 

судження у 

висловлювання 

позитивної 

оцінки в 

художньому 

дискурсі 

8 2 1   5 8 2 1   5 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

32 8 4   20 32 8 4   20 

Змістовий модуль 2. Мовленнєві акти позитивної оцінки в художньому дискурсі 

Тема 5. Теорія 

мовленнєвих 

актів 

13 1 2   10 13 1 2   10 

Тема 6. 

Таксономія 

мовленнєвих 

актів позитивної 

13 1 2   10 13 1 2   10 



оцінки. 

Іллокутивні цілі, 

перлокутивний 

ефект, умови 

успішності 

оцінних 

мовленнєвих 

актів 

Тема 7. 

Мовленнєві акти 

позитивної 

оцінки в 

художньому 

дискурсі 

9 2 2   5 9 2 2   5 

Тема 8. Критерій 

щирості у 

мовленнєвих 

актах позитивної 

оцінки 

8 1 2   5 8 1 2   5 

Тема 9. Статусні 

та гендерні 

відносини 

учасників 

мовленнєвих 

актів позитивної 

оцінки 

7 1 1   5 7 1 1   5 

Тема 10. 

Конверсаційний 

аналіз оцінних 

висловлювань в 

художньому 

дискурсі 

8 2 1   5 8 2 1   5 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

58 8 10   40 58 8 10   40 

 

5. Методи навчання 

Лекція, дискусія, постановка й обговорення проблемних питань, 

практичне дослідження власного фактичного матеріалу з презентацією 

результатів у формі докладу, виконання самостійних завдань. 

 

 



6. Методи контролю 

Оцінювання усних відповідей, завдань, що виносяться на самостійне 

опрацювання, доклад про власне наукове дослідження, усна відповідь під 

час складання заліку. 

7. Питання для підсумкового контролю 

1. Логіко-філософська категорія оцінки. 

2. Оцінка як когнітивний феномен. 

3. Оцінка як семантична категорія. 

4. Об’єкт і предмет оцінки у мовленнєвих актах позитивної оцінки 

5. Оцінне судження у кореляції з оцінним висловлюванням в реальній 

комунікації.  

6. Перетворення оцінного судження у висловлювання позитивної оцінки в    

7. художньому дискурсі. 

8. Теорія мовленнєвих актів. 

9. Таксономія мовленнєвих актів позитивної оцінки. Іллокутивні цілі, 

перлокутивний ефект, умови успішності оцінних мовленнєвих актів. 

10. Мовленнєві акти позитивної оцінки в художньому дискурсі. 

11. Критерій щирості у мовленнєвих актах позитивної оцінки 

12. Статусні та гендерні відносини учасників мовленнєвих актів 

позитивної оцінки. 

13. Дефініції терминів комунікативна стратегія і комунікативна тактика в 

конверсаційному анализі. 

14. Конверсаційний аналіз оцінних висловлювань в художньому дискурсі. 

15. Типи комунікативних ходів реалізації позитивної оцінки 

16. Схвалення, похвала, комплімент і лестощі як тактики реалізації 

комунікативних стратегій 

17. Комбінаторність мовленнєвих актів позитивної оцінки один з одним та 

з іншими мовленнєвими актами 

18. Критерій аргументативного / неаргументативного характеру 

мовленнєвих актів позитивної оцінки в мовленні адресата 

19. Критерій прямої / непрямої форми реалізації мовленнєвих актів 

позитивної оцінки 

20. Лексичні, граматичні та стилістичні засоби вираження позитивної 

оцінки в художньому дискурсі 

21. Невербальні засоби вираження позитивної оцінки в художньому 

дискурсі. 
 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Рекомендована література 

Основна 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія, 

2004. 343 с. Режим доступу:   http://irbis-

nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009736 

2. Безугла Л.Р., Бондаренко Є.В., Донець П.М. та ін. Дискурс як 

когнітивно-комунікативний феномен: монографія. Х.: Константа, 2005. 

356 с. Режим доступу: http://irbis.library.kharkov.ua/cgi-

http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009736
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009736
http://irbis.library.kharkov.ua/cgi-bin/irbis64r_11_opac/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21DBN=NEW&I21DBN=NEW_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=8364


bin/irbis64r_11_opac/cgiirbis_64.exe?LNG=&P21DBN=NEW&I21DBN=N
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