
Назва дисципліни:   Сучасний комунікативний простір і текстова 

діяльність 

Шифр дисципліни за ОНП:  ППС3.19 

Статус дисципліни:   вибіркова 

Рік навчання:    ІІІ  

Семестр:     5 (осінній) 

Кількість кредитів:   3 кредити ECTS 

Загальна кількість годин:  90 год. 

Аудиторна робота:  42 год. (лекції – 28 год., семінари – 14 год.) 

Самостійна робота:   48 год. 

Форма контролю:    залік. 

Викладач (-і):    Монахова Т. В, к. філол. н., доцент. 

Спосіб навчання:  аудиторний 

Форми і методи навчання:  лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 70 балів (опитування, 

виступи на семінарах, контрольні роботи); 

   підсумковий контроль – 30 балів (тестові 

завдання).   

Мова навчання:  українська 

Необхідні обов’язкові  

попередні й супутні 

навчальні дисципліни:  загальне мовознавство, історія лінгвістичних 

вчень, сучасна українська мова, теоретичний 

курс іноземної мови, актуальні проблеми 

методології, теорії і практики лінгвістичних 

досліджень, філософія і методологія науки 

Мета і завдання  

дисципліни:    

Мета дисципліни – ознайомити студентів із сучасними напрямами досліджень в галузі 

лінгвістики тексту, комунікативної лінгвістики, прагматики й неориторики, провідними підходами 

у вивченні й типологізації текстової діяльності; пояснити провідні методики у сфері 



комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту й неориторики; допомогти з’ясувати нагальні 

теоретичні та методологічні проблеми в дискурсології та стилістиці української мови. 

Зазначена мета передбачає реалізацію низки завдань: 

1) з’ясувати предмет, об’єкт, мету і завдання лінгвістики тексту, комунікативної лінгвістики 

й риторики, їхнє місце в системі наук та прикладне значення в системі лінгвістичних досліджень; 

2) установити основні етапи розвитку лінгвістики тексту від античного красномовства до 

новітніх напрямів; 

3) визначити зміст і завдання лінгвістичної типології, характерології та універсології; 

4) поглибити знання студентів про типологічну класифікацію текстів, визначити її різновиди; 

5) з’ясувати поняття і сутність дискурсивного методу в мовознавстві, проаналізувати 

проблему кореляції понять «текст» і «дискурс», визначитися з принципами, рівнями, аспектами й 

етапами дискурсивного аналізу; 

6) теоретично обґрунтувати й дослідити поняття стратегії текстотворення; 

7) визначити ключові критерії, мовленнєві тактики й соціолінгвістичні маркери народницької 

стратегії текстотворення; 

8) визначити ключові критерії, мовленнєві тактики й соціолінгвістичні маркери 

модерністської стратегії текстотворення; 

9) визначити ключові критерії, мовленнєві тактики й соціолінгвістичні маркери 

постмодерністської стратегії текстотворення; 

10) виявити кореляцію трьох ключових стратегій текстотворення у синхронії та діахронії; 

11) дослідити мовну реалізацію стратегій текстотворення у новітньому науковому дискурсі; 

12) розглянути народництво, модернізм і постмодернізм як три мовознавчі парадигми; 

13) виявити особливості функціонування народницької, модерністської та 

постмодерністської стратегій текстотворення у сучасному українському художньому дискурсі; 

14)  з’ясувати наукові перспективи концепції стратегій текстотворення. 

 

 

Результати навчання: 
У підсумку вивчення навчальної дисципліни  
студент повинен знати:  

а) сучасні теорії лінгвістики тексту, комунікативної лінгвістики та неориторики й їхніх 

представників; 

б) сучасний термінологічний апарат лінгвістики тексту; 

в) принципи, критерії, мовленнєві тактики й соціолінгвістичні маркери народницької, модерністської 

і постмодерністської стратегій текстотворення; 

г) специфіку взаємодії, кореляції та вербалізації стратегій текстотворення в синхронії та діахронії; 

д) етапи і перспективи розвитку лінгвістики тексту, комунікативної лінгвістики та неориторики;  

студент повинен вміти:  

а) застосовувати дискурсивні методи в лінгвістичних дослідженнях; 

б) визначати стратегії текстотворення в різних дискурсах; 

в) формулювати критерії визначення належності тексту до певної стратегії текстотворення; 

г) аналізувати уривки всіх типів дискурсу з погляду концепції стратегій текстотворення; 

д) застосовувати результати дискурсивних досліджень у практиці викладання української та 

англійської мов, а також у власному лінгвістичному дослідженні. 
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