
Опис вибіркової навчальної дисципліни  

Код і назва дисципліни  3-035-5 Лінгвістичні аспекти вивчення епістолярного тексту 

Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 
для спеціальності 035 Філологія 

Кафедра  загального та слов’янського мовознавства 

П.І.П. НПП (за можливості) проф. Куварова Олена Костянтинівна 

Рівень ВО  третій освітньо-науковий рівень 

Курс (на якому буде викладатись)  другий 

Мова викладання  українська 

Пререквізити (передумови вивчення 

дисципліни) 
 Знання структури та стилістики мови, що вивчається. 

Що буде вивчатися 

Епістолярний текст у жанрово-стилістичному, функціонально-

комунікативному, лінгвопрагматичному, лінгвокультурологічному, 

лінгвоперсонологічному аспектах. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Для сучасної лінгвістики характерний інтерес до вивчення 

комунікації в різних її формах: від фізіологічних засобів зв’язку до 

складних семіотичних систем, що функціонують у людському 

суспільстві. Однією з таких систем, розвиненою, гнучкою й 

адаптованою до умов дистанційної взаємодії людей, є лист, а 

найпоширенішим засобом передачі інформації за умови відсутності 

безпосереднього контакту між комунікантами протягом довгого 

часу був – і дотепер залишається – епістолярний текст. Мовленнєві 

утворення у формі письмового послання мають давню традицію 

використання їх суспільством. Епістолярій у різноманітних його 

виявах широко представлений і в просторі сучасної комунікації: 

класичний приватний лист, бізнес-кореспонденція, електронні 

листи, рекламні розсилання тощо. Цей факт підтверджує значущість 

епістолярного жанру для соціуму загалом і для представників різних 

типів мовної культури зокрема. Тому одним із важливих аспектів 

вивчення спілкування є дослідження епістолярного тексту як засобу 

письмової комунікації людей. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Робити лінгвістичний аналіз епістолярного тексту, орієнтуватися в 

сучасних методологічних принципах вивчення епістолярію, 

пов’язувати особливості стилістики конкретного тексту з історико-

культурним контекстом, в якому він був створений. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

У практиці лінгвістичного дослідження епістолярних текстів і під 

час створення листів різної спрямованості та прагматичної 

орієнтації. 

Інформаційне забезпечення 
Робоча програма дисципліни, навчальні посібники, фахова 

література, тести, завдання в електронному форматі. 

Види навчальних занять (лекції, 

практичні, семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

 Лекції, практичні заняття 

Вид семестрового контролю  Диференційований залік 

Максимальна кількість здобувачів  15 

Мінімальна кількість здобувачів (для 

мовних та творчих дисциплін) 
5 
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