




Силабус

з обов’язкової навчальної дисципліни загальної
підготовки магістра

Теорія і методи дискурс-аналізу

Рівень вищої освіти: другий (магістр)
Рік навчання VІ, семестр XІ
Кількість кредитів: 5
Мови викладання: українська
Звітність: диференційований залік

Викладач:

Прізвище, ім’я, по
батькові

к. філол. н., доц. Чрділелі Тетяна Василівна

Профайл викладача http://pereklad.kdu.edu.ua/Files/profile_Chrdileli.pdf
Контактна
інформація

Ел. адреса: tat.chrdileli@gmail.com
Телефони: +38(067)7515677

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?type=0

Опис дисципліни

Викладання та навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота з
використанням навчальної та наукової літератури, підготовка до написання
магістерської роботи з теорії та практики перекладу.

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методи дискурс-
аналізу» є формування системних знань з дискурсології.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння базових
понять теорії дискурсу; оволодіння навичками аналізу дискурсу з урахуванням
його функціонально-стилістичних характеристик; осмислення системних
когнітивних і комунікативних проблем дискурсу.

.

Компетентності та програмні результати навчання

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні
для подальшої професійної діяльності:

Інтегральна: ІК1. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в
галузі лінгвістики, літературознавства в процесі професійної діяльності або
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навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні: 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
ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних

технологій.
ЗК12. Здатність до проведення досліджень на належному рівні.
ЗК13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Фахові: ФК1. Здатність вільно орієнтуватися в різних напрямах і

школах. ФК3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні
досягнення філологічної науки. ФК4. Здатність здійснювати науковий аналіз і
структурування мовного/мовленнєвого й літературного матеріалу з
урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
.Прогнозовані програмні результати навчання: ПРН1) Аналізувати,
порівнювати й класифікувати різні напрями й школи в лінгвістиці. ПРН3)
Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні
поняття тощо) та прикладні аспекти спеціалізації. ПРН5) Застосовувати сучасні
методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного
здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в галузі
германської філології, літературознавства й перекладу. ПРН6) Оцінювати й
критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і
пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що
потребує застосування нових підходів та прогнозування. ПРН8) Здійснювати
науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу,
інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних
принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих
даних. ПРН9) Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних
філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям,
так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються. ПРН11) Обирати
оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного
лінгвістичного чи літературного матеріалу. ПРН12) Планувати, організовувати,
здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в галузі
германської філології, літературознавства й перекладу. ПРН17)
Використовувати спеціалізовані концептуальні знання у галузі германської
філології, літературознавства й перекладу для розв’язання складних задач і
проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог

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;
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;
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.

.
.

Структура курсу

К-сть год.
Тема Результати навчання Завдання

Л
К П
З

С
Р

Змістовий модуль 1. Дискурс у науковій парадигмі лінгвістики

2 1 10

Тема 1. Дискурс у
сучасній
лінгвістиці.
Поняття
дискурсу.

Орієнтуватися у системі
сучасних лінгвістичних
теорій, підходах до
лінгвістичного аналізу.
Знати онтологію та
евристику дискурсу

Аналіз
теоретичних
джерел

2 1 10

Тема 2.
Когнітивно-
комунікативні
аспекти дискурсу.

Характеризувати
теоретичні засади
(концепції, категорії,
принципи, основні
поняття тощо)
дискурсології.

Обговорення
теоретичних
питань

2 1 10

Тема 3. Текст і
дискурс:
співвідношення
понять.

Доступно й аргументовано
пояснювати сутність
конкретних філологічних
питань

Укладання
порівняльної
таблиці «Ознаки
тексту і
дискурсу».

4 2 14

Тема 4. Дискурс
як структура і як
процес: одиниці
та категорії.

Використовувати
спеціалізовані
концептуальні знання у
галузі прагмалінгвістики
та дискурсології

Проблемна
доповідь за
темою

2 1 12 Тема 5. Типологія
дискурсу

Знати критерії укладання
типології дискурсу.
Здійснювати науковий
аналіз мовного й
мовленнєвого матеріалу,
інтерпретувати та
структурувати його з
урахуванням доцільних

Реферат за
темою що
стосується
певного типу
дискурсу
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методологічних принципів
Змістовий модуль 2. Дискурс-аналіз та його місце у сучасних лінгвістичних

дослідженнях.

2 1 10

Тема 1. Напрями
сучасних
когнітивно-
комунікативних
досліджень.

Характеризувати
теоретичні засади,
концепції та напрями
когнітивістики

Аналіз
опрацьованого
матеріалу з
теоретичних
джерел

2 1 10
Тема 2.
Методологія
аналізу дискурсу.

Здійснювати науковий
аналіз мовного,
мовленнєвого й
літературного матеріалу,
інтерпретувати та
структурувати його з
урахуванням доцільних
методологічних принципів

Обговорення
теоретичних
питань,
виконання
практичних
завдань з аналізу

2 1 10

Тема 3.
Мовленнєві акти
в аналізі
комунікативних
інтеракцій.

Використовувати
спеціалізовані
концептуальні знання у
галузі прагмалінгвістики

Вивчення
теоретичного
матеріалу

4 2 14 Тема 4. Одиниці
дискурс-аналізу

Доступно й аргументовано
пояснювати сутність
конкретних філологічних
питань, власну точку зору
на них та її обґрунтування

Доповідь за
темою,
обговорення
проблеми

2 2 12 Тема 5. Категорії
дискурс-аналізу

Здійснювати науковий
аналіз мовного,
мовленнєвого й
літературного матеріалу,
інтерпретувати та
структурувати його з
урахуванням доцільних
методологічних принципів

Надати власний
аналіз дискурсу
певного типу.

Політика оцінювання
№ Завдання Терміни виконання Критерії

оцінювання
1 Самостійне

опрацювання
теоретичних
питань

Щотижня, згідно з розкладом:
http://193.189.127.179:5010/time-
table/group?type=0

Правильність,
логічність,
оригінальність та
комплексність
складених звітів

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
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2 Реферати та
презентації

Наприкінці змістових модулів: Відповідність
вимогам, обсяг та
вчасність

3 Диф. залік Згідно з розкладом:
http://193.189.127.179:5010/time-
table/group?type=0

Максимум 100
балів протягом
семестру

При оцінюванні роботи студента враховується наступне:

1. Відвідування лекцій та практичних занять.
2. Активна і продуктивна участь у лекціях та практичних заняттях, що

досягається через проблемне обговорення теоретичних питань, вчасне
виконання завдань для самостійної роботи, належне опрацювання
базової та допоміжної літератури.

3. Виконання індивідуальних завдань (укладання рефератів та підготовка
презентацій).

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною

шкалою
90 – 100 А відмінно

82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

Політика курсу

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.).
Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього студент має

виконати індивідуальні та тестові завдання за пропущеними темами. Виконання
можливе на онлайн платформі http://krnu.org/course/view.php?id=1593

2. Поведінка в аудиторії.
Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм.
Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися

протягом усього періоду навчання.

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
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Викладач, у свою чергу, є тактовним у власному ставленні до студентів.
3. Академічна доброчесність
У КрНУ діє Кодекс академічної етики

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf),
«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і
навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена
«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний
плагіат із використанням програмно-технічних засобів»
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf).

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види
наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою
електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує,
зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-
методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками,
аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки
становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі
Інтернет.

Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої
освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових
роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». У межах дії цієї
угоди університету надається можливість перевірки кандидатських та
докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у спеціалізованих учених
радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісу Unicheck, а також наукових праць
студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів приймається показник
рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-
технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних
запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де
зазначається коректність посилань або факт плагіату.

Методичне забезпечення

 http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/navchalno-metodychnyy-kompleks-
dyscyplin

1. Навчальна програма навчальної дисципліни.
2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни.
3. Силабус.
4. Курс «Теорія і методи дискурс-аналізу» (ТМДА) у системі онлайн-

навчання і оцінювання знань студентів КрНУ.
5. Критерії оцінювання.

Рекомендована література

Базова
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. 2-ге вид.,
доп. Київ : ВЦ "Академія", 2009. 376 с.

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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2. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / За загальн. ред.
Шевченко І. С.: Монографія. Харків: Константа, 2005. 356 с Макаров М.Л.
Основы теории дискурса. Москва : ИТДГК "Гнозис", 2003. 278 с.
3. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – Київ : ВЦ "Київський університет",
1999. 308 с.
4. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія,
архітектоніка, варіативність: [на матеріалах суч. газетн. публіцистики]:
монографія. Київ, 2002. 392 с.

Допоміжна
1. 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.

2. 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.

3. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-
дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя: Прем'єр, 2008. 332 с.

4. 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.

5. Чрділелі Т. В. Лінгвопрагматичні особливості англомовного наукового
дискурсу. Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого
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