




 

 

ВСТУП 

 

 1. Мета дисципліни – поглиблене ознайомлення із головними поняттями, важливими 

проблемами і впливовими теоріями сучасної прагматики. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

 1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи, 

характеристики, проблеми, теорії і персоналії історико-філософського процесу загалом та 

аналітичної філософії зокрема; передбачається знайомство студентів із базовою інформацією, 

що надають вступні курси традиційної, класичної і некласичної логік, риторики; основи логіко-

семіотичного аналізу мови.  

 2. Вміти застосовувати визначальні загально-філософські поняття і класифікації в аналізі 

сучасних теорій прагматики, окремих певних проблем, простежувати тяглість їх становлення і 

розвитку, прогнозувати перспективи розвитку окремих теорій.  

 3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження, збирати, аналізувати, 

інтерпретувати та презентувати інформацію щодо сучасних досліджень в галузі прагматики 

включно із використанням іншомовних фахових джерели(необхідним є достатній рівень 

володіння англійською мовою). 

 

 3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Сучасна прагматика» 

належить до  дисциплін вибору з переліку та викладається у 8 семестрі бакалаврату. 

Навчальний курс знайомить студентів із предметом, основними поняттями, проблемами і 

напрямами сучасних лінгво-логіко-філософських розвідок у царині прагматики. З’ясовується 

сутність базових понять та розрізнень сучасної прагматики разом із тяглістю її розвитку. 

Насамперед йдеться про  розвідки Джона Остіна і Джона Серла у царині теорії мовленнєвих 

актів, а також про теорії інтенційної семантики та інференційної прагматики Пола Грайса. 

Виявляється специфіка неограйсівської та постграйсівської прагматики. Особлива увага 

приділяється аналізу явищ пропозиційних установок та пресупозицій. Здійснюється огляд 

низки актуальних тем і проблем сучасної прагматики: дейксис, мінімалізм і контекстуалізм, 

неясність і неточність. Окремо розглядаються зразки дійової взаємодії між логікою і 

прагматикою.  

 

   4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про головні 

проблеми, поняття і теорії сучаної прагматики. В результаті навчання студенти мають не лише 

демонструвати теоретичні знання, але й спроможність їх застосування у самостійних 

дослідженнях. Це дозволить студентам визначитись з колом подальших наукових пошуків та 

обрати тему бакалаврської роботи. 
  

 Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 8.  Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ФК 6. Здатність викладати міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.  

ФК 7.Здатність аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки. 

ФК 8. Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних завдань. 

ФК 11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і 

сучасний стан наукового та гуманітарного знання.  

 

 5. Результати навчання: 

 В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  



 

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Предмет, методи, теоретичні основи 

досліджень у царині прагматики, а 

також визначальні відповідні поняття 

та розрізнення  

Лекція, 

самостійна робота 

Проміжна і 

підсумкова 

письмова робота 

10 

1

1.2 

Головні проблеми досліджень сучасної 

прагматики  

 

Лекція,  

самостійна робота 

Проміжна і 

підсумкова 

письмова робота 

15 

1

1.3 

Специфіку досліджень деяких окремих 

сучасних теорій і відповідних 

отриманих результатів 

Лекція,  

самостійна робота 

Проміжна і 

підсумкова 

письмова робота 

15 

 Вміти:    

2

2.1 

Пояснювати походження і специфіку 

певних важливих проблем досліджень  

 

 Самостійна 

робота, семінар 

Презентація 

самостійно 

опрацьованого 

наукового 

джерела  

5 

2

2.2 

Здійснювати лінгво-логіко-

філософський аналіз окремих важливих 

понять 

Самостійна 

робота, семінар 

Проміжна і 

підсумкова 

письмова робота  

10 

2

2.3 

Виявляти взаємозв’язки між окремими 

теоріями 

 

Самостійна 

робота, семінар 

Презентація 

самостійно 

опрацьованого 

наукового 

джерела, 

проміжна і 

підсумкова 

письмова робота 

5 

1

2.4 

Самостійно аналізувати, 

інтерпретувати, представляти окремі 

результати досліджень, представлені у 

науковій спеціалізованій літературі 

 

 

 

Самостійна 

робота, семінар 

Презентація 

самостійно 

опрацьованого 

наукового 

джерела, 

проміжна і 

підсумкова 

письмова робота  

10 

 комунікація:    

3

3.1 

Демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою специфічних 

понять, проблем, теорій і технік 

прагматики 

 

Семінар, 

самостійна робота 

Презентація 

самостійно 

проаналізованог

о наукового 

джерела 

5 

3

3.2 

Презентувати результати теоретичних 

розвідок у вигляді доповідей, 

презентацій, конспектів 

 

Семінар, 

Самостійна робота 

Презентація 

самостійно 

проаналізованог

о наукового 

джерела 

5 

2

3.3 

Брати участь у фахових дискусіях під 

час аудиторних занять, полемізувати з 

приводу окремих питань прагматики  

Семінар Презентація 

самостійно 

опрацьованого 

5 



 

 

наукового 

джерела, 

дискусії 

 автономність та відповідальність:    

4

4.1 

Виявляти самостійність у пошуках та 

критичному опрацюванні  

дослідницьких матеріалів із царини 

сучасних логіко-лінгво-філософських 

прагматичних досліджень, вільно 

володіти методами аналізу та синтезу 

наукової інформації, використовуючи 

знання іноземних мов 

Самостійна робота Презентація 

самостійно 

опрацьованого 

наукового 

джерела, 

дискусії 

5 

4

4.2. 

Нести відповідальність за достовірність 

проведених досліджень та наданих 

роз’яснень 

 

Самостійна робота Презентація 

самостійного 

дослідження,   

дискусії, 

залікова робота 

5 

4

4.3. 

Демонструвати можливості до 

подальшого навчання з високим рівнем 

автономності 

Самостійна робота Презентація 

самостійного 

дослідження, 

дискусії 

5 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

                                      Результати навчання           

                                                         дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН  4. Аналізувати та коментувати літературу з 

філософської, соціокультурної та 

загальногуманітарної проблематики. 

+ + 
 

+ 

 

 + 
+

    
+   + + + 

ПРН 5. Спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземною мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

+ 

+ 

+

+  

+ 
 

 
+  +  + + +   

ПРН 6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, 

тенденцій, проблематики сучасної філософії 
+ + + +  +  + + +    

ПРН 11. Вміти аналізувати міркування та робити 

ґрунтовні смислові узагальнення, висновки 
   + + + + +  +    

ПРН 18. Ефективно працювати з інформацією: 

добирати необхідну інформацію з різних джерел, 

зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

       +  
+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

 

  

 7. Схема формування оцінки: 

 7.1. Форми оцінювання  



 

 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає  дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1.-1.3.), що складає 40  від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння – 2.1.-2.4.); (комунікація – 3.1.-3.3.); 

(автономність та відповідальність – 4.1.-4.3.), що складає 60  загальної оцінки. 

 

 Оцінювання семестрової роботи: 

 1. Усна доповідь-презентація за результатами виконання індивідуального завдання:  РН 

1.1-1.3., 2.1-2.4, 3.1-3.3, 4.1  (максимальна кількість балів – 40). 

 2. Проміжна контрольна робота: РН 1.1- 1.3, 2.3, 2.4 (максимальна кількість балів – 40). 

 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом за: а) презентацію 

індивідуальної доповіді за результатами самостійного опрацювання наукового джерела; б) виконання 

проміжної контрольної роботи. 

 Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

 Залік у письмовій формі -  РН 1.1-1.3, 2.1-2.4 (максимальна кількість балів – 20; 

мінімальна кількість - 12). Підсумкова контрольна робота виконується у письмовій формі  під час 

останньої лекції.  

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше, ніж 40 балів. 

 Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за залік не може бути меншою 

12 балів. У випадку, коли студент на заліку набрав менше 12 балів, вони не додаються до семестрової 

оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). У заліковій відомості у 

колонці «бали за залік» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься 

лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до заліку – 48 

балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестр (мінімум 48, максимум 80 балів) та залікової/підсумкової роботи 

(мінімум 12, максимум 20 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова 

контрольна робота) / 

залік 

Підсумкова               

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум  48 12 60 

Максимум  80 20 100 

  

7.2 Організація оцінювання: 

 Підсумкова оцінка за роботу у семестрі (максимальна кількість балів – 80; мінімальна 

кількість балів - 48) вираховується як сума:  

 а) оцінки за підготовку і презентацію кожним студентом окремої доповіді, що є 

індивідуальним завданням, яке наперед узгоджується із викладачем, виконується самостійно і 

передбачає опрацювання певного одного (або декількох) фахового видання: статті, розділу 

монографії тощо (максимальна кількість балів – 40; мінімальна кількість балів – 24); 

 б) оцінки за проміжну контрольну роботу (максимальна кількість балів – 40; мінімальна 

кількість балів - 24). ПКР виконується як письмова контрольна робота під час лекції; дату 

проведення проміжної контрольної роботи викладач оголошує заздалегідь; виконання ПКР є 

обов’язковим. 

 Оцінка за підсумкову письмову контрольну роботу (максимальна кількість балів – 20; 

мінімальна кількість балів - 12). 

  



 

 

 Критерії оцінювання: 

     1. Аудиторна робота.  

 Усна доповідь-презентація за результатами виконання індивідуального завдання 
(максимальна кількість балів – 40): 

40-36 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість у викладі письмової роботи; 

35-32 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває зміст 

поставленого завдання; використовує обов’язкову літературу; демонструє самостійність та 

достовірність викладу письмової роботи; робота містить несуттєві неточності;  

34-24 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу; робота містить суттєві неточності; 

23-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; робота містить суттєві 

помилки; студент демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 2. Проміжна контрольна робота (максимальна кількість балів – 40): 

40-36 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість у викладі письмової роботи; 

35-32  балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває зміст 

поставленого завдання; використовує обов’язкову літературу; демонструє самостійність та 

достовірність викладу письмової роботи; робота містить несуттєві неточності;  

34-24 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу; робота містить суттєві неточності; 

9-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; робота містить суттєві 

помилки; студент демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 3. Залікова/підсумкова письмова контрольна робота (максимальна кількість балів – 20): 

20-18 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість у викладі письмової роботи; 

17-14 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може бракувати аргументації в поясненнях; в основному розкриває зміст 

поставленого завдання; використовує обов’язкову літературу; демонструє самостійність та 

достовірність викладу письмової роботи; робота містить несуттєві неточності;  

13-10 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу; робота містить суттєві неточності; 

23-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; робота містить суттєві 

помилки; студент демонструє несамостійність у виконані завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

  

1 

Тема 1. Вступ. Загальний огляд структури, тем і 

проблем курсу. Вимоги,                              завдання для 

самостійного опрацювання. Огляд і аналіз літератури.  

1  10 

2 

Тема 2. Що таке прагматика? Головні визначення, 

тлумачення і підходи. Важливі                          поняття і 

розрізнення. 

  10 

3 

Тема 3.  Джон Ленгшоу Остін: становлення теорії 

мовленнєвих актів. Розрізнення між                   

констативами і перформативами. Локуція, ілокуція, 

перлокуція. 

  10 

4 

Тема 4. Джон Серл: розвиток теорії мовленнєвих актів. 

Занурення ТМА до теорії                   Інтенційності. 

Проект ілокутивної логіки. 

  10 

5 
Тема 5.  Пол Грайс: інтенційна семантика та 

інференційна прагматика. 

  10 

6 
Тема 6.  Загальний огляд нео- і постграйсівської 

прагматики. 

  10 

7 
Тема 7. Доналд Девідсон: сутність стратегії тлумачення 

речень про дії як описів подій. 

  10 

8 Тема 8. Проміжна контрольна робота 1   

9 
Тема 9.  Логіко-прагматичний аналіз речень-сповіщень 
пропозиційних установок. 

  10 

10 Тема 10.  Явище пресупозицій.   10 

11 

Тема 11.  Огляд деяких актуальних тем і проблем 

сучасної прагматики: дейксис, мінімалізм і 

контекстуалізм, неясність і неточність. Логіка і 

прагматика: деякі зразки дійової взаємодії. 

  10 

12 

Тема 12. Актуальні питання (поняття, розрізнення, 
проблеми, напрями досліджень, школи та персоналії) в 
сучасній прагматиці. Презентації студентами доповідей 
за обраними для самостійного опрацювання джерелами 

 1 16 

13 Тема 13. Залікова письмова контрольна робота.  1  

 ВСЬОГО 2 2 116 

Загальний обсяг           - 120 год., в тому числі: 

Лекцій                            - 2 год. 

Семінари   -  2 год. 

Самостійна робота  -  116 год. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: (Базова) 

1. Алексюк І.А. Філософія мови: традиція аналітичної філософії. Підручник. - К.: «Центр 

учбової літератури», 2021.  

2. Алексюк І.А. Логічний аналіз природної мови: Навчальний посібник. – К., 2010 (електронний 

варіант). 

3. Бацевич Ф. Нариси з лінгвістичної прагматики. – Львів. – ПАІС, 2010. 

4. Chapman S. Pragmatics. – Palgrave Macmillan, 2011.  

 



 

 

Додаткова: 

1. Колотілова Н.А. Логіка і риторика: ретроспектива взаємозв’язку. – К. : Видавництво «Центр 

навчальної літератури», 2019. 

2. Комаха Л.Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2016. 

3. Конверський А.Є. Логіка традиційна та сучасна : підруч. / А.Є. Конверський. – К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2007 (кн. 1, гл. 11 «Аргументація»). 

4. Крикун В.Ю. Риторика. – ВПЦ «Київський університет», 2019. 

5. Хоменко І.В. Еристика. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. 

6. Щербина О.Ю. Логіка та юридична аргументація / О.Ю. Щербина. – К. : ВПЦ «Київський 

університет», 2013. 

7. Allott N. Key Terms in Pragmatics. – Ontinuum, 2010.  

8. Ariel M. Defining Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

9. Birner B.J. Introduction to Pragmatics. – Wiley-Blackwell, 2013. 

10. Capone A. A Pragmatics and Philosophy. Connections and Ramifications. – Springer, 2017. 

11. Concise Encyclopedia of Pragmatics /Ed. by J.L.Mey, R.E.Asher. – Elsevier, 1998.  

12. Cummings L. Pragmatics. A Multidisciplinary Perspective. - Edinburgh Univ. Press, 2006. 

13. Cummins C. Pragmatics. - Edinburgh Univ. Press, 2019. 

14. Cruse A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics amd Pragmatics (2d ed.). -           

      Oxford: Oxford University Press, 2011.  

15. Experimental Pragmatics / Eds. I.N.Novak and D.Sperber. – Palgrave, 2006. 

16. Foundations of Pragmatics // Ed. by W.Bublitz, N.R.Norrick.–De Gruter Mouton, 2011. 

17. Huang Y. Pragmatics. - Oxford: Oxford University Press, 2007.  

18. Huang Y. The Oxford Dictionary of Pragmatics. – Oxford: Oxford University Press, 2014. 

19. Key Notions for Pragmatics / Ed. by J.Verschueren, J.-O. Ostman. – Amsterdam/Philadelphia: 

John Benjamins Publishing Company, 2009. 

20. Levinson S.L. Pragmatics. – Cambridge, Cambridge University Press, 1983.  

21. Mey J.L. Pragmatics. An Introduction (2d ed.). – Blackwell, 2002. 

22. Perspectives on Linguistic Pragmatics // Ed. by A.Capone, F.L.Piparo, M.Carapezza. –  

      Springer, 2013. 

23. Perspectives on Pragmatics and Philosophy // Ed. by A.Capone, F.L.Piparo, M.Carapezza. –   

      Springer, 2013. 

24. Philosophical Perspectives for Pragmatics // Eds. M.Sbisa, J.-O.Ostman, J.Verchueren. –  

      Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Company, 2011. 

25. Pragmatics. A Reader // Ed. by S.Davis. - Oxford: Oxford University Press, 1991.  

26. Senft G. Understanding Pragmatics. – London: Routledge, 2014. 

27. The Cambridge Handbook of Pragmatics // Ed. by K.Allan and K.M.Jaszczolt. – Cambridge:  

       Cambridge University Press, 2012. 

28. The Handbook of Pragmatics//Eds. L.R.Horn, G.Ward.– Blackwell Publishing, 2004.  

29. The Oxford Handbook of Pragmatics // Ed. by Y.Huang. - Oxford: Oxford University Press,  

       2017. 

30. The Pragmatics Reader // Ed. by D.Archer and Peter Grundy. – Routledge, 2011. 

31. The Routledge Handbook of Pragmatics // Ed. by A.Barrone and G.Steen. – London, New  

       York: Routledge, 2017. 

32. The Pragmatics Encyclopedia // Ed. by L.Cummings.– London and New York: Routledge,  

       2009.  

33. The Pragmatics Reader // Ed. by D.Archer and Peter Grundy. – Routledge, 2011.  

34. The Routledge Pragmatics Encyclopedia // Ed. By L.Cummings.– London and New York:  

       Routledge, 2009.  

35. Yule G. Pragmatics. – Oxford: Oxford University Press, 1996.  

36. Walton D. Informal Logic: A Pragmatic Approach / D. Walton  (2nd ed.) – Cambridge:         

       Cambridge University Press, 2008. 
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