
Апісанне дысцыпліны 

1 Назва дысцыпліны Асновы маўленчага ўздзеяння 

2 Курс навучання 3 

3 Семестр навучання 6 

4 Колькасць крэдытаў 1,5 

5 Прозвішча, імя, імя 

па бацьку лектара 

Саніковіч Ірына Міхайлаўна 

6 Мэта вывучэння 

дысцыпліны 

 

Стварэнне ўмоў для павышэння студэнтамі-філолагамі  

тэарэтычнай і практычнай культуры ў галіне маўленчага 

ўздзеяння, раскрыцця іх маўленчай індывідуальнасці 

7 Прэрэквізіты Псіхалогія, уводзіны ў мовазнаўства  

8 Змест дысцыпліны Змест паняцця маўленчае ўздзеянне. Формы і тыпы 

маўленчага ўздзеяння. Сродкі маўленчага ўздзеяння: тэорыя 

аргументацыі; моўныя сродкі дыялагізацыі і ўсталявання 

кантакту з аўдыторыяй; маўленчы этыкет (фармуляванне 

просьбаў і парад і інш.); паняцце «метамовы» (словы і фразы, 

якія выкарыстоўваюцца для надання выказванню адцення 

ветлівасці); маніпулятыўныя прыѐмы ў спрэчцы і іх 

нейтралізацыя. Паняцце аб НЛП. 

9 Літаратура, што 

рэкамендуецца 

1. Бакиров, А. Люди, которые играют роли / А. Бакиров. – 

СПб, 2002. 

2. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация / О. Я. Гойхман, 

Т.М. Надеина. – М., 2001. 

3. Пиз, А. Говорите точно... Как соединить радость общения 

и пользу убеждения / А. Пиз, А. Гарнер. – М., 2003. 

4. Психология и этика делового общения: учеб. для вузов / 

под ред. В. Н. Лавриненко. – М., 1997. 

5. Чалдини, Р. Психология влияния / Р. Чалдини. – СПб, 

2012. 

6. Чернявская, В. Е. Речевое воздействие в политическом, 

рекламном и интернет-дискурсе: Учебник для 

магистратуры / В. Е. Чернявская, Е. Н. Молодыченко. – 

М.: ЛЕНАНД, 2017. 

7. Электронный учебно-методический комплекс по учебным 

дисциплинам направления "Деловая коммуникация" 

("Культура делового общения", "Риторические жанры", 

"Техника речи", "Культура педагогического общения", 

"Риторика профессионального диалога") для специальностей 

1-21 05 01 "Белорусская филология" (по направлениям), 1-21 

05 02 "Русская филология" (по направлениям) / 

В. Ю. Дылевская [и др.]. – Рег. № 434 от 25.01.2016. – Режим 

доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/149635. 

10 Метады выкладання Тлумачальна-ілюстрацыйны, рэпрадуктыўны, часткова-

пошукавы (эўрыстычны), кантрольны 



 

11 Мова навучання Беларуская 

12 Умовы 

(патрабаванні), 

бягучы кантроль 

 

Франтальнае апытанне; 

падрыхтоўка вусных выступленняў; 

падрыхтоўка мультымедыйных прэзентацый 

13 Форма бягучай 

атэстацыі 

Залік 


