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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

„Український мовленнєвий етикет” 

(за вимогами ECTS) 

 

Специфіка мовних стосунків між учасниками спілкування є важливим 

об’єктом наукових студій у сучасній лінгвістиці, філософії, психології, 

культурології. 

Останнім часом активізувалася увага вчених до так званих „формул 

ввічливості”, об’єднаних загальним поняттям „мовленнєвий (комунікативний) 

етикет”, оскільки сучасне життя ставить нові вимоги до освіченості і шляхетності 

суспільства, до підвищення загальнолюдської культури. Відродження української 

духовності не можна уявити без уважного вивчення мовленнєвого етикету, що 

сформувався історично й передається від покоління до покоління як еталон 

ввічливої мовленнєвої поведінки народу, виразник людської гідності і честі, й 

аристократизму духу.  

Український мовленнєвий етикет нерозривно пов’язаний з національним 

характером українців, ментальністю, самобутнім способом мислення й 

світосприйняттям, психолінгвістичними та соціолінгвальними характеристиками. 

Простежено певну паралель між вдачею народу та його мовленнєвою поведінкою. 

Правила мовленнєвої культури втілені в системі стійких формул, своєрідних 

етикетних висловлень, прийнятих і запропонованих суспільством для ситуацій 

ввічливого контактування зі співрозмовником. До таких ситуацій належать: 

звертання до співрозмовника, привітання, знайомство, вибачення, подяка, вияви 

люб’язності, запрошення, віншування, прихильності, прощання, благословення та 

інші. 
М е т а  викладання навчальної дисципліни – на основі комунікативно-

діяльнісного підходу до опрацювання мовних явищ сприяти формуванню 
національно-означеної культури мовленнєвої поведінки аспірантів у конкретних 
комунікативних ситуаціях: вітання, звертання, прощання, побажання, подяка 
тощо. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є види, форми та специфіка 

етикетних конструкцій в українській мові. 

Курс ІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 1 

Кількість кредитів ECTS 

– 3 

Тижневих годин - 

03 Гуманітарні 

науки 

 

Тип:  за вибором 

Загальна кількість годин – 90  год. 

Аудиторних – 45 год. 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 25 год. 

Індивідуальна робота – 2 год. 

Самостійна робота – 41 год. 
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З а в д а н н я  викладання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб: 
1) уточнити зміст і лінгвальний статус понять „мовний етикет” і 

„комунікативний антиетикет”; 
2) розмежувати поняття „вербальні та невербальні засоби комунікації”; 
3) установити ідіоетничні, регіональні та гендерні особливості спілкування; 
4) визначити лексико-граматичні та стилістичні особливості мовленнєвого 

етикету; 
5) схарактеризувати стандартні етикетні формули українського 

мовленнєвого етикету; 
6) розкрити комунікативну доцільність використання невербальних засобів 

етикету; 
7) навчити аспірантів вправно вживати етикетні формули в різних 

комунікативних ситуаціях. 
Компетенції, якими має оволодіти аспірант у процесі вивчення 

навчальної дисципліни: 
• з н а т и теоретичні відомості про: а) когнітивний, психолінгвістичний, 

соціолінгвістичний та культурологічний аспекти дослідження мовленнєвого 
етикету українського народу; б) структурні, семантичні та функціональні 
особливості етикетних формул; засвоїти синтаксичну типологію етикетних 
конструкцій; оволодіти відповідною науковою термінологією, що її передбачає 
науково-методологічна база курсу; 

• р о з у м і т и  лінгвальну природу етикетних формул та критерії їх поділу 
на структурно-семантичні та функціональні різновиди; 

• в м і т и вільно оперувати теоретичними та історичними відомостями, 
метамовою курсу; виокремлювати етикетні конструкції з різножанрових текстів й 
основного мовлення, ураховуючи функціонально-прагматичні чинники 
комунікації; аргументувати доцільність їх уживання в реальних ситуаціях 
мовлення з огляду на авторські інтенції. 

Практичне значення курсу за вибором полягає в засвоєнні сучасних 

теоретичних знань з актуальної проблеми комунікативної лінгвістики та націо-

нального синтаксису, що сприятиме підготовці аспірантів до практичної роботи, 

збагаченню їх зв’язного мовлення. 

Форми проведення занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

(ІНДЗ). Організація роботи слухачів передбачає поняттєво-категоріальний масив 

з кожної теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науковою та 

довідковою літературою, а також розв’язання проблемних ситуацій та дослідно-

творчих завдань. 

Поточний контоль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і 

фронтальне усне опитування, бліц-опитування; письмові самостійні роботи 

(реферати, есе); ведення термінологічного словника; практичні, індивідуальні та 

самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання 

творчих задач; взаємоконтроль слухачів у парах і групах; самоконтроль тощо. 

Особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання 

навчальних досягнень аспірантів. Вид семестрового контролю: модульні 

контрольні роботи, залік. 
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Результати навчальної діяльності аспірантів у межах кожного модуля 

оцінюють максимально у 30 балів, змістового модуля – 15 балів. Щонайбільший 

бал на заліку – 40. 



6 

 

  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни  

„Український мовленнєвий етикет” 

(ІІ курс – 1 семестр) 

 
 

№ п / п Зміст Лекції Практ. 

заняття 

Інд. 

роб. 

Самост. 

робота 

Разом 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Аспекти вивчення етикетних конструкцій у 

сучасному мовознавстві 

1.1. Тема 1. Науково-

теоретичні засади 

дослідження 

етикетних 

конструкцій 

2 2 –  4 8 

1.2. Тема 2. Національно-

культурні чинники 

українського 

комунікативного 

етикету 

2 2 –  4 8 

1.3. Модульна 

контрольна робота 

№ 1 

  2 – 2 

Змістовий модуль 2. Вербальні та невербальні засоби вираження етикету 

українців 

1.4. Тема 1. Вербальні 

компоненти 

українського 

комунікативного 

етикету 

2 2 –  8 12 

1.5 Тема 2. Стандартні 

етикетні формули 

українського 

мовленнєвого етикету 

4 6 –  6 16 

1.6 Тема 3. Формально-

граматичні та 

семантико-

функціональні вияви 

етикетних висловлень 

4 4 –  6 14 

1.7 Тема 4. Синтаксична 

типологія етикетних 

конструкцій 

4 6 –  8 18 
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1.8 Тема 5. Невербальні 

засоби українського 

мовленнєвого етикету 

2 3  5 10 

Модульна контрольна робота № 2 – – 2 – 2 

Усього годин 20 25 4 41 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕТИКЕТНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНОМУ 

МОВОЗНАВСТВІ 
 

Тема 1. Науково-теоретичні засади дослідження етикетних конструкцій 

Загальна характеристика поняття „український мовленнєвий (комунікативний) 

етикет” (актуалізація опорних знань). Поняття „український мовленнєвий етикет” у 

сучасному мовознавстві. Формально-граматичний підхід до вивчення етикетних 

конструкцій. Конструкції мовленнєвого етикету в аспекті комунікативної 

прагматики. Когнітивний, психолінгвістичний, соціолінгвістичний та 

культурологічний аспекти дослідження мовленнєвого етикету українського 

народу. Лінгвостилістичні аспекти дослідження конструкцій мовленнєвого 

етикету. 
 

Тема 2. Національно-культурні чинники українського комунікативного 

етикету 

Мова як генетичний код національної культури. Ідіоетнічні особливості 

спілкування. Регіональні особливості комунікування. Гендерні особливості 

спілкування. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕТИКЕТУ 

УКРАЇНЦІВ 
 

Тема 1. Вербальні компоненти українського комунікативного етикету 

Лексико-фразеологічна варіантність етикетних конструкцій. Граматичні норми 

вживання етикетних конструкцій. Поняття елементарності / неелементарності 

простого речення. Стилістична зумовленість вживання займенників в етикетних 

формулах. 

 

Тема 2. Стандартні етикетні формули українського мовленнєвого етикету  

Вітання. Звертання. Прощання. Подяка. Побажання. Науковий мовленнєвий 

етикет. Епістолярний мовленнєвий етикет. 

 

Тема 3. Формально-граматичні та семантико-функціональні вияви 

етикетних висловлень  

Предикативність етикетних висловлень. Модальність етикетних конструкцій 

української мови. Еліптизація етикетних структур. Фразеологізація конструкцій 

мовленнєвого етикету. Семантично-функціональні вияви етикетних висловлень. 

 

Тема 4. Синтаксична типологія етикетних конструкцій  

Дієслівні етикетні висловлення спонукально-побажального типу. Перформативні 

етикетні висловлення. Іменні етикетні висловлення. Еліптизовані реалізації 
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етикетних конструкцій. Етикетні висловлення – комунікати. Етикетні структури в 

позиції вставних компонентів. Етикетні висловлення – предикативні частини 

складних речень. Діалогічні єдності ввічливого спілкування. Стилістичні та 

комунікативні характеристики етикетних висловлень. 

 

Тема 4. Невербальні засоби українського мовленнєвого етикету  

Поняття і типологія невербальних засобів комунікації. Комунікативна доцільність 

використання невербальних засобів етикету. Етикетні порушення невербального 

характеру. 
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