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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Комунікативні стратегії італійської мови» 

Курс  V 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно) 

Освітня програма: Мова і література (італійська) 

 

 

Форма проведення:усно-письмова (усна відповідь на перше теоретичне 

питання, письмові відповідь на друге та третє питання та контрольне 

тестування (5 тестових завдань). 

Тривалість проведення: 1 година. 

Максимальна кількість балів: 40 балів (максимальна кількість балів за одне 

теоретичне питання – 10; правильна відповідь на одне тестове завдання – 2 

бали). 

Критерії оцінювання теоретичного питання  

(максимальна кількість балів: 10) 

Значення оцінки Оцінка за 

п’ятнадцятибальною 

шкалою 

Відмінний рівень знань у межах 

обов’язкового матеріалу з можливими, 

незначними недоліками 

13-15 балів 

Достатньо високий рівень знань у межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих 

помилок 

12 балів 

Загалом добрий рівень знань з незначною 

кількістю помилок 
10-11 балів 

Посередній рівень знань із значною 

кількістю недоліків. 
8-9балів 

Мінімально можливий допустимий рівень 6-7 балів 



знань 

Недостатній рівень знань із значною 

кількістю помилок 
1-5 балів 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань 

з курсу « Комунікативні стратегії італійської мови» 

1.Сутність і категорії комунікації. Поняття «комунікативна стратегія» та 

«комунікативна лінгвістика». 

2. Предмет і завдання комунікативної лінгвістики. 

3. Сутнісний аналіз поняття комунікативних і навчальних стратегій.  

4. Перелік стратегій, що використовуються у соціальній італомовній 

взаємодії. 

4.Усне спілкування: діалог, полілог.  

5. Діалог та його організація. Фактичний та експресивний діалоги.  

6.Комунікативна характеристика репліки.  

7. Роль інформативів у структурі полілогу.  

8.Вплив психологічних особливостей комунікантів на перебіг полілогу. 

9.Породження мовлення як процес. 

10.Монологічне мовлення.  

11.Тенденції розвитку сучасного спілкування.  

12.Моделі комунікації. 

13.Типи й закони спілкування. 

14.Поняття «комунікативна ситуація».  

15.Типи комунікативних ситуацій.  



16.Значення мовного коду під час комунікації.  

17.Ефективна мовна комунікація. Оптимізація спілкування.  

18. Комунікативна позиція та способи її посилення. 

19. Комунікативні закони. 

20. Механізми мовленнєвого впливу. 

21. Ознаки та причини неуспішної мовної комунікації.  

22. Комунікативний шум.  Комунікативний саботаж.  

23. Типологія комунікативних невдач. 

24. Дискурс і текст. Дискурс і мова.  

25. Дискурс і діалог.  

26. Типи мовлення в тексті. 

27. Типи і жанри дискурсу: а) модус, б) жанр, в) функціональний стиль. 

28. Соціальні сфери дискурсу. 

29. Сегментація дискурсу, макро- і мікроструктура. 

30. Структура тексту.  

31. Речення і висловлювання 

32. Концепти культури та міжкультурної комунікації. Культурні норми і 

цінності. Поняття міжкультурної компетентності.  

33. Системний характер культури. Методологія крос-культурного аналізу. 

Огляд наукових праць: Е. Холла, Г. Хофстеде, Л. Самовера, Р. Портера та ін. 

34.  Гіпотеза Сепіра-Уорфа.  

35. Особливості формування крос-культурної компетентності в процесі 

дослідницького вивчення іноземної мови. 

36. Поняття колективізм/індивідуалізм як один з вимірів культури. 



37. Чотири типи індивідуалізму: горизонтальний колективізм; вертикальний 

індивідуалізм; вертикальний колективізм. 

38. Характеристика індивідуалістичних культур і колективістських культур. 

39. Характеристика високо-контекстуальних культур. Неявна (імпліцитна) 

комунікація; колективна ініціатива та групове прийняття рішень 

40. Характеристика низько-контекстуальних культур. Явна (експліцитна) 

комунікація, виразна вербальна комунікація. 

41 Лінійний час. Важливість розкладів, акцентуація на майбутньому, вимір 

часу маленькими проміжками. 

42 Гнучкий час. Визначення пріоритетів.  

43. Циклічний час. Розуміння зв’язків, прийняття рішень, фальшиві 

взаємовідносини, акцент на минулому. 

44.  Монохронні та поліхронні культури. 

45.Відстань влади.  

46. Елементи делегування повноважень. Розподіл обов’язків; підзвітність, 

відповідальність та прозорість влади. Централізація та децентралізація влади. 

47. Характеристика і стилі лідерства в різних культурах. Крос-культурне 

лідерство. 

48. Ключові відмінності між культурами з низьким та високим рівнем 

невизначеності 

49. Індекс ухилення від невизначеності та його важливість для різних країн. 

Тип культурного уникнення невизначеності в Україні. 

50. Маскулінність та фемінність як комунікативна стратегія.  

53. Комунікативні стратегії уникнення невизначеності: корупція в 

міжкультурних вимірах.  

54. Мова  та комунікативні стратегії корупції. 

55. Зміна рівня формальності та уникання «тиші» в комунікації. 



56. Диференціація письмового та розмовного стилів (нейтральний, 

неформальний, формальний тощо). 

57. Відкриті формулювання як комунікаційні стратегії.  

58. Комунікативні стратегії підтримки діалогу. 

59.Розмова про (не)безпечні теми. Специфічні соціокультурні питання. 

60. Невербальна комунікація та її порівняння із вербальною. 

61. Вербальні та невербальні повідомлення та коди. Визначення кодів-

посередників (оптичних, акустичних). 

62. Проксеміка. Територіальність: інтимна, персональна, соціальна, 

громадська. Простір ділових переговорів.  

63 Кинесика. Вираз обличчя. Поза. Жести. 

64. Гаптика та паралінгвістика. Формування фрази, голосові характеристики, 

словесний наголос. 

 

 
 

 

 

Завідувач кафедри_____________  д-р філол. наук, проф.Махачашвілі Р. К. 

 

Екзаменатор          _____________канд. істор. наук, доцент Вдовиченко В. А. 


