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Семестр 11
Лекцій – 40., практичних занять – 10 год., самостійної роботи – 100 год.
Форма контролю – диференційований залік.

Метою викладання навчальної дисципліни 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. Курс складається із двох змістових модулів:

1. Дискурс у науковій парадигмі лінгвістики.
2. Дискурс-аналіз та його місце у сучасних лінгвістичних дослідженнях.
Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для

подальшої професійної діяльності: здатність до пошуку, опрацювання та аналізу
інформації з різних джерел; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність до проведення досліджень на належному рівні; здатність вільно орієнтуватися в
різних напрямах і школах; здатність здійснювати науковий аналіз і структурування
мовного/мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх
методологічних принципів; здатність критично осмислювати історичні надбання та
новітні досягнення філологічної науки; здатність вільно користуватися спеціальною
термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких
програмних результатів: характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії,
принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти спеціалізації; 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; здійснювати науковий аналіз
мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з
урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі
самостійно опрацьованих даних; обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для
аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу; 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.

Курс забезпечує формування таких знань, як онтологія та евристика дискурсу,
виходячи з розуміння його сутності як мисленнєво-комунікативного феномена; типологія
дискурсу та властивості окремих типів дискурсу; місце дискурсивного аналізу у сучасній
лінгвістиці та методологію аналізу дискурсу. У результаті вивчення дисципліни студент
набуває вмінь 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.



Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і
професійна діяльність за фахом.

Мова викладання – українська.
Викладач – к філол. н., доц. Чрділелі Тетяна Василівна.


