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ВСТУП
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Теорія і методи

дискурс-аналізу» складена відповідно до освітньо-професійної програми

підготовки магістра «Германські мови та літератури (переклад включно)»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади

дослідження дискурсу як мисленнєво-комунікативного феномену.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Теорія і методи

дискурс-аналізу» тісно пов’язане з такими навчальними дисциплінами, як

«Методологія і організація перекладознавчих досліджень», «Комунікативні

стратегії англійської мови», «Комунікативні стратегії німецької мови».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Дискурс у науковій парадигмі лінгвістики.

2. Дискурс-аналіз та його місце у сучасних лінгвістичних дослідженнях.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методи дискурс-

аналізу» є формування системних знань з дискурсології.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і методи дискурс-

аналізу» є засвоєння базових понять теорії дискурсу; оволодіння навичками

аналізу дискурсу з урахуванням його функціонально-стилістичних

характеристик; осмислення системних когнітивних і комунікативних проблем

дискурсу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як:

 Інтегральна: Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі

лінгвістики, літературознавства в процесі професійної діяльності або навчання, що

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та

характеризується невизначеністю умов і вимог.

 Загальні, а саме:

ЗК3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
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ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК12. Здатність до проведення досліджень на належному рівні.

ЗК13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме:

ФК1. Здатність вільно орієнтуватися в різних напрямах і школах.

ФК3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні

досягнення філологічної нау.

ФК4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування

мовного/мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і

новітніх методологічних принципів.

1.4. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

онтологію та евристику дискурсу, виходячи з розуміння його сутності як

мисленнєво-комунікативного феномена;

типологію дискурсу та властивості окремих типів дискурсу;

місце дискурсивного аналізу у сучасній лінгвістиці;

методологію аналізу дискурсу;

вміти :

аналізувати підходи до вивчення дискурсу у сучасній лінгвістиці;

виділяти, систематизувати та узагальнювати центральні аспекти

дослідження мови як головної складової діяльності людини у соціальному

контексті;

вирішувати когнітивні та комунікативні проблеми дискурсу на матеріалі

слов’янських та германських мов;

вибудовувати методологію дискурс-аналізу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Дискурс у науковій парадигмі лінгвістики
Тема 1. Дискурс у сучасній лінгвістиці. Поняття дискурсу.
Тема 2. Когнітивно-комунікативні аспекти дискурсу.
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Тема 3. Текст і дискурс: співвідношення понять.
Тема 4. Дискурс як структура і як процес: одиниці та категорії.
Тема 5. Типологія дискурсу.

Змістовий модуль 2. Дискурс-аналіз та його місце у сучасних лінгвістичних
дослідженнях

Тема 1. Напрями сучасних когнітивно-комунікативних досліджень.
Тема 2. Методологія аналізу дискурсу.
Тема 3. Мовленнєві акти в аналізі комунікативних інтеракцій.
Тема 4. Одиниці дискурс-аналізу.
Тема 5. Категорії дискурс-аналізу.

3. Рекомендована література

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. 2-ге вид., доп.

Київ : ВЦ "Академія", 2009. 376 с.

2. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация: сб. работ / пер. с англ., сост. В.

В. Петрова; под ред. В. И. Герасимова; вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В.

Петрова. Москва : Прогресс, 1989. 312 с.

3. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / За загальн. ред. Шевченко І.

С.: Монографія. Харків: Константа, 2005. 356 с.

4. Карпчук Н.П. Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному

дискурсі (комунікативно-прагматичний аналіз): Монографія. Луцьк: РВВ

"Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. 162 с.

5. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. Москва : ИТДГК "Гнозис", 2003. 278 с.

6. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – Київ : ВЦ "Київський університет", 1999.

308 с.

7. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній

парадигмі лінгвістики. Запоріжжя: Прем'єр, 2008. 332 с.

8. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка,

варіативність: [на матеріалах суч. газетн. публіцистики]: монографія. Київ,

2002. 392 с.

9. Чрділелі Т.В. Структура, семантика і прагматика ділового діалогічного

дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови): автореф. дис. ... канд. філол.

Наук : 10.02.04. Харків, 2004. 20 с.
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10. Чрділелі Т. В. Лінгвопрагматичні особливості англомовного наукового

дискурсу. Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку

освіти і науки: матеріали ХVІІI міжнародної науково-практичної конференції

(Кременчук, 11–13 травня 2018 р.). Кременчук : КрНУ, 2018. С. 73-74

11. Чрділелі Т. В. Мовні засоби вираження категорії оцінки в англомовному

політичному дискурсі. Одеський лінгвістичний вісник: Науково-практичний

журнал. № 9. Том 1. Одеса: Національний університет «Одеська юридична

академія», 2017. С. 250-257.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований
залік

5. Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, реферати,
презентації, усне опитування.


