
ППН 05 Рецептивне і комунікативне вивчення рідної мови 

Тип дисципліни:  

обов’язкова . 

Семестр:  

Перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 16, практичні 

– 32, самостійна робота – 132 год. 

Лектори:  

д. ф. н., Федурко М.Ю. 

Результати навчання:  

– усвідомлювати сутність комунікативного підходу до навчання мови; 

– користуватися набутими теоретичними знаннями під час продукування власних висловлень 

певного функціонального різновиду й жанру; 

– правильно декодувати чужі висловлення з урахуванням конситуації спілкування; 

– дотримуватися в процесах комунікативної взаємодії принципів і максим спілкування, 

етичних норм і правил мовленнєвого етикету. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– теорія і практика ораторського мистецтва у підготовці вчителя початкової школи; 

– актуальні проблеми мовно-літературної освіти вчителя початкової школи.  

Зміст навчальної дисципліни:  

Природа спілкування, його специфіка і структура. Особистість у спілкуванні. Текст у 

контексті комунікації, його характеристики, одиниці, категорії. 

Рекомендована література:  

1. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник / Ф.С. Бацевич. – К. : 

Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с. 

2. Бацевич Ф. Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник / Ф.С. Бацевич. – К. : ВЦ 

«Академія», 2011. – 304 с. 

3. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів : 

СПОЛОМ, 2001. – 224 с. 

4. Федурко М. Рецептивне і комунікативне вивчення рідної мови : Навчально-методичний 

посібник / Марія Федурко. / – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 54 с.  

5. Феллер М.Д. Текст як модель комунікативного акту / М.Д. Феллер // Нариси про текст. 

Теоретичні питання комунікації і тексту / Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. – К. : РВЦ 

“Київський університет”, 1998. – С. 223–334. 

6. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : Навч. посіб. – 6-е вид., випр. і доп. / 

Т.К. Чайка, Г.Л. Чайка. – К. : Знання , 2007. – 230 с. 

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: контрольні роботи, колоквіум, рецензування відповідей, іспит. 

– підсумковий контроль: екзамен – у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 
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