
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: Для всіх спеціальностей. 

2. Назва: Філософія мови та культура спілкування; 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: третій освітньо-науковий  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: І 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д.філос.наук, 

проф. Залужна А.Є. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути 

здатним: 

знати: історичні особливості виникнення, розвитку та                 

функціонування мови як засобу мислення, пізнання та комунікації;  основну 

мовознавчу проблематику та характер її становлення;  систему категорій 

філософії мови та культури спілкування; теоретичні та практичні засади  

культури мовлення і спілкування як основи морально-професійного 

становлення особистості; провідні тенденції і концепції сучасної 

лінгвофілософської науки. 

• уміти: аргументовано розкривати зміст основних лінгвофілософських 

концепцій; володіти системою лінгвофілософських категорій і навичками 

рефлексивно-критичного мислення та комунікативної культури; реферувати 

лінгвофілософські тексти й розуміти їх місце в системі наукового та 

філософського знання; вміти логічно вірно і аргументовано будувати усне та 

письмове мовлення; знаходити дієві шляхи виходу з різних морально-

етичних та конфліктних ситуацій в суспільному житті на основі оволодіння 

вихідними положеннями й навиками культури мовлення і спілкування; 

використовувати  отримані знання для постановки і вирішення науково-

дослідницьких завдань на методологічному, морально-етичному, 

комунікативному та світоглядному рівнях. 

 10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: філософія, 
історія, психологія. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: етика і 

філософія науки, технологія роботи над дисертацією, управління науковими 

проектами. 

12. Зміст курсу: Становлення та розвиток лінгвофілософської проблематики. Мова 

як об’єкт дослідження філософії мови та мовознавства. Типологія 

лінгвофілософських систем. Теоретико-методологічні засади культури мовлення та 

спілкування. Культура мовлення та спілкування у різних сферах людського    

буття. Особливості наукового та ділового спілкування. Міжособистісні відносини: 

взаєморозуміння та конфліктні ситуації. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Бацевич Ф.С. Філософія мови: історія лінгвофілософських вчень: підручник. К.: 

Академія, 2011. 

2. Прищак М. Ділове спілкування: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2015. 

3. Зеленько А.С. Загальне мовознавство: навчальний посібник.  К.: Знання, 2011. 

4. Гайдаєнко І.В. Загальне мовознавство: Навчально-методичний комплекс. Х.:  

Айлант, 2018. 

5. Кайдалова Л. Психологія спілкування: навчальний посібник. Х.: НФаУ, 2011. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій, 16 год. семінарських занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 

год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік.  

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

 

16. Мова викладання: українська. 
 

 

 

Лектор                                                                     Залужна А.Є. 

                                                                                 д. філос. н., професор               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE DESCRIPTION OF ACADEMIC DISCIPLINE 
1. Code: For all specialties. 

2. Title: Philosophy of Language and Culture of Communication 

3. Тип: Main 

4. The level of higher education: Educational and scientific (third)  

доктор філософії (PhD) 

5. Year of study for proposed discipline: 1 

6. Semester: І 
7. The ECTS credits: 3; 

8. Name and surname of the lecturer / lecturers, academic degree, position:  
Zaluzhna A. E., Doctor of Philosophy, Professor, Head of Philosophy Department 

9. Learning Outcomes: after the discipline the getter should be able to: 

• know: historical features of the origin, development and functioning of language 

as a means of thinking, cognition and communication; the main linguistic issues 

and the nature of its formation; system of categories of philosophy of language and 

culture of communication; theoretical and practical principles of the culture of 

speech and communication as the basis of moral and professional development of 

the individual; leading trends and concepts of modern linguistic and philosophical 

science. 

• be able to: to reveal the content of the main linguistic and philosophical concepts; 

have a system of linguistic and philosophical categories and skills of reflective-

critical thinking and communicative culture; summarize linguistic and 

philosophical texts and understand their place in the system of scientific and 

philosophical knowledge; be able to logically correctly and argumentatively build 

oral and written speech; o find effective ways out of various moral, ethical and 

conflict situations in public life on the basis of mastering the basic principles and 

skills of speech and communication culture; use the acquired knowledge to set and 

solve research problems at the methodological, moral and ethical, communicative 

and ideological levels. 

10. Forms of classes: training sessions, self-work, seminars, control measures. 

11. Preceding subjects: Philosophy, History, Psychology 

Accompanying subjects: Ethics and philosophy of science, Technology of dissertation 

work, Management of scientific projects. 
 12. Course Content: Formation and development of linguistic and philosophical issues. 

Language as an object of study of the philosophy of language and linguistics. Typology 

of linguistic and philosophical systems. Theoretical and methodological principles of the 

culture of speech and communication. The culture of speech and communication in 

various spheres of human life. Features of scientific and business communication. 

Interpersonal relationships: mutual understanding and conflict situations.  

13. Recommended edition:  
1. Batsevich FS Philosophy of language: the history of linguistic and philosophical 

teachings: a textbook. K .: Academy, 2011. 

2. Pryshchak M. Business communication: a textbook. Vinnytsia: VNTU, 2015. 

3. Zelenko A.S. General Linguistics: a textbook. K .: Knowledge, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Gaidaenko IV General Linguistics: Educational and Methodological Complex. H .: 

Island, 2018. 

5. Kaidalova L. Psychology of communication: a textbook. H .: NUPh, 2011. 

14. Learning activities and teaching methods: 
14 hrs. lections, 16 hrs. seminars, 60 hrs. self-work. Total – 90 hrs.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, 

implementation of business and role-plays, case methods, individual and group research 

tasks, the use of multimedia. 

15. Methods and evaluation criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. Final control: test Current control (100 

points): tests, quises 

16. Language: Ukrainian. 

 
 

                                                            Zaluzhna A.E.,  

Doctor of Philosophy, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


