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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
Тэкст як аб'ект лінгвістычных даследаванняў справядліва займае 

вядучае месца у цыкле філалагічных дысцыплін у сістэме падрыхтоўкі 
філолагаў-беларусістаў. Дысцыпліна "Лінгвістыка тэксту" арганічна 
ўключаецца ў сістэму ўніверсітэцкай філалагічнай адукацыі, Яна цесна 
звязана з курсамі сучаснай беларускай мовы (ідэя ўзроўневай арганізацыі 
тэксту), лінгвістычнага аналізу тэксту, курсамі тэорыі тэксту, стылістыкі 
тэксту, тэорыі літаратуры, методыкай выкладання беларускай мовы і 
літаратуры. Курс знаходзіцца ў функцыянальным адзінстве з культурна-
маўленчым блокам дысцыплін - стылістыкай і культурай беларускага 
маўлення, рыторыкай. Акрамя таго, міждысцыплінарны характар надае курсу 
сувязь 3 псіхалогіяй, логікай і іншымі навукамі. Антрапацэнтрычны падыход 
да вывучэння моўных адзінак дазволіў разглядаць тэкст з пазіцый 
лінгваперсаналогіі, з пункту гледжання рэалізацыі ў тэксце адпаведных 
якасцей маўленчай асобы, Шырокае разумение тэксту прыводзіць да 
магчымасці правядзення дыскурсіўнага аналізу. 

У дачыненні да ўсіх названых дысцыплін курс лінгвістыкі тэксту 
выконвае інтэграцыйную, сінтэзуючую функцыю. Лінгвістыка тэксту 
дазваляе спраецыраваць тэарэтычныя веды, атрыманыя студэнтамі, у 
практичную плоскасць, звязаную з іх кваліфікацыяй. 

Лінгвістыка тэксту з'яўляецца тэарэтыка-практычнай дысцыплІнай. 
Тэарэтычная падрыхтоўка студэнтаў рэалізуецца праз лекцыйныя і 
практычныя заняткі, кантралюемую самастойную работу, індывідуальныя і 
бягучыя кансультацыі. У аснову практычнай падрыхтоўкі ўваходзяць 
аўдыторныя заняткі, арыентаваныя на розныя віды аналізу тэкстаў. 

Лекцыйная форма арганізацыі навучальнага працэсу звязана з 
неабходнасцю азнаямлення са зместам дысцыпліны, што дае магчымасць 
студэнтам мець агульнае ўяўленне пра яе структуру і спецыфіку. На 
практычных занятках студэнты маюць магчымасць азнаёміцца з навуковай 
літаратурай па адпаведнай праблематыцы, а таксама асвятліць асноўныя 
палажэнні тэмы. 

Вывучэнне лінгвістыкі тэксту прадугледжвае спалучэнне аўдыторнай, 
дзе калектыўна вырашаюцца праблемы, заяўленыя ў межах пэўнай тэмы, і 
самастойнай працы студэнтаў, звязанай з попіукам літаратуры, 
прыцягненнем электронных рэсурсаў, з напісаннем навукова-практычных 
работ і самастойным вывучэннем тых раздзелаў і тэм, якія не выносяцца на 
лекцыйныя і практычныя заняткі. 

Курс "Лінгвістыка тэксту" скіраваны на атрыманне студэнтамі 
неабходных тэарэтычных ведаў і развіццё на іх аснове патрэбных для 
прафесійнай дзейнасці маўленчых навыкаў. 

Мэта і задачы дысцыпліны 
Мэта дысцыпліны - вывучэнне асноўных палажэнняў тэорыі тэксту, 

асаблівасцей структурна-семантычнай арганізацыі тэксту, выяўленне 
лінгвакультуралагічнага і лінгвадыдактычнага патэнцыялу тэксту. 

Задачы вывучэння дысцыпліны: 



• даць комплекснае ўяўленне аб падыходах і кірунках у вывучэнні 
тэксту (дыскурсу); 

• раскрыць змест асно5^ых паняццяў, якія характарызуюць тэкст, 
ЯГО аспекты, узроўні і планы; 

• прааналізаваць сучасныя кірункі лінгвістыкі тэксту; 
• асэнсаваць праблему тыпалогіі тэкстаў на аснове іх рэлевантных 

прымет; 
• пазнаёміцца з методыкамі лінгвістычнага аналізу тэкстаў розных 

жанраў і стыляў. 
Патрабаванні да ўзроўню засваення зместу дысцыпліны 
Працэс вывучэння дысцыпліны накіраваны на фарміраванне ў студэнта 

наступных кампетэнцый: 
• валоданне культурай мыслення, здольнасцю да аналізу, 

параўнання, абагульнення інфармацыі; 
• валоданне культурай вуснага і пісьмовага маўлення; 
• уменне выкарыстоўваць паняційны апарат тэарэтычнай і 

прыкладной лінгвістыкі для вырашэння прафесійных задач; 
• уменне структураваць і інтэграваць веды з розных галін 

прафесійнай дзейнасці; 
• уменне бачыць міждысцыплінарныя сувязі дысцыпліны і 

разумець яе значэнне для будучай прафесіі; 
• валоданне асновамі сучаснай інфармацыйнай і бібліяграфічнай 

культуры; 
• валоданне стандартным! методыкамі попіуку, аналізу і апрацоўкі 

матэрыялу даследавання; 
• фарміраванне здольнасці суадносіць новую інфармацыю з ужо 

вядомай, лагічна і паслядоўна прэзентаваць вынікі ўласнага 
даследавання; 

• уменне аналізаваць вербальныя і невербальныя кампаненты 
тэксту; 

• валоданне спосабамі інтэрпрэтацыі камунікацыйных мэтаў 
выказвання; 

• валоданне навыкамі, накіраванымі на атрыманне і абагульненне 
экспліцытнай і імпліцытнай інфармацыі, змешчанай у тэксце; 

• валоданне асноўнымі спосабамі выражэння семантычнай, 
камунікацыйнай і структурнай пераемнасці паміж структурна-
кампазіцыйнымі элементам! тэксту. 

Для дасягнення пастаўленай мэты ў курсе "Лінгвістыка тэксту", акрамя 
традыцыйных лекцый і практычных заняткаў, рэкамендуецца 
выкарыстоўваць наступныя формы правядзення заняткаў: лекцыя-гутарка, 
лекцыя-кансультацыя, канферэнцыя, "круглы стол", ролевыя гульні. 

Асаблівую ўвагу трэба надаваць самастойнай рабоце студэнтаў. У 
якасці форм кантролю за самастойнай работай мэтазгодна прапанаваць 
студэнтам падрыхтоўку рэцэнзій на навуковыя артыкулы, напісанне творчых 



работ, лінгвістычны аналіз мастацкіх тэкстаў, тэставыя (у тым ліку 
камп'ютарныя) заданні і інш. 

Тыпавая вучэбная праграма "Лінгвістыка тэксту" распрацавана для 
вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з 
адукацыйным стандартам і тыпавымі вучэбнымі планамі па спецыяльнасці 1-
21 05 01 "Беларуская філалогія (па напрамках)". 

Непасрэднай задачай выкладання лінгвістыкі тэксту з'яўляецца 
фарміраванне ў студэнтаў адпаведных акадэмічных, сацыяльна-асобасных і 
прафесійных кампетэнцый. 

Студэнты павінны валодаць наступнымі акадэмічнымі 
кампетэнцыямі: 

• выкарыстоўваць навукова-тэарэтычныя веды па дысцыпліне для 
вырашэння тэарэтычных і практычных праблем; 

• валодаць даследчыцкімі навыкамі ў галіне лінгвістыкі тэксту; 
• валодаць міждысцыплінарнымі падыходамі пры вырашэнні 

праблем лінгвістыкі тэксту; 
• выкарыстоўваць сучасныя камп'ютарныя тэхналогіі ў вучэбным 

працэсе; 
• рэдагаваць і рэцэнзаваць тэксты, рыхтаваць рукапісы да друку. 

Студэнты павінны мець наступныя сацыяльна-асобасныя 
кампетэнцыі: 

• валодаць якасцямі грамадзянскасці і патрыятызму; 
• улічваць у прафесійнай дзейнасці этычныя і прававыя нормы, 

якія рэгулююць сацыяльныя адносіны; 
• валодаць здольнасцямі да міжасобасных камунікацый; 
• валодаць навыкамі аналізу вучэбна-выхаваўчай сітуацыі; 

Выцускнік павінен валодаць прафесійнымі кампетэнцыямі па відах 
дзейнасці, быць здатны: 

у навукова-даследчай дзейнасці: 
• планаваць, арганізоўваць і весці навукова-даследчую дзейнасць; 
• фарміраваць і вырашаць задачы, якія ўзнікаюць у працэсе 

навукова-даследчай дзейнасці; 
• выбіраць неабходныя метады даследавання, мадыфікаваць 

існуючыя і распрацоўваць новыя метады, зыходзячы з задач 
аналізу канкрэтнага тэксту; 

• выкарыстоўваць у сваёй дзейнасці камп'ютарныя метады 
збору, апрацоўкі і фіксацыі інфармацыі; 

• прадстаўляць вынікі навуковай работы ў выглядзе справаздач, 
артыкулаў, рэфератаў, аформленых у адпаведнасці з 
патрабаваннямі; 

• карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай на розных 
мовах.; 

у літаратурна-рэдакцыйнай дзейнасці: 



• працаваць у выдавецтвах рознага профілю, перыядычных 
выданнях, сродках масавай інфармацыі; 

• прымяняць методыку рэферавання і рэдагавання тэксту; 
• выкарыстоуваць у рабоце сучасныя лінгвістычныя канцэпцыі, 

стратэгіі і падыходы; 
• выкарыстоуваць у сваёй дзейнасці навыкі рэдактарскай і 

карэктарскай праўкі; 
• рэдагаваць аўтарскі тэкст з улікам сз^асных інфармацыйных і 

камп'ютарных тэхналогій. 
у камп 'ютарна-філалагічнай дзейнасці: 

• працаваць з сучаснымі лінгвістычнымі інфармацыйнымі 
рэсурсамі і экспертным! камп'ютарнымі сістэмамі; 

• прымяняць навыкі працы па камп'ютарнаму забеспячэнню 
філалагічнай дзейнасці; 

• выкарыстоуваць у прафесійнай дзейнасці ўменні і навыкі па 
аўтаматызаванай апрацоўцы тэкстаў; 

• працаваць з сістэмамі апрацоўкі інфармацыі; 
• прымяняць сучасныя камп'ютарныя тэхналогіі пры рабоце з 

рознымі корпусам! тэкстаў. 
У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен ведаць: 

• месца, ролю і значэнне лінгвістыкі тэксту сярод іншых 
філалагічных дысцыплін; 

• гісторыю ўзнікнення лінгвістыкі тэксту ў Рэспубліцы Беларусь і 
замежжы; 

• асно5шыя падыходы да даследавання граматычнай прыроды 
тэксту; 

• асноўныя тэкставыя катэгорыі; 
• найбольш істотныя характарыстыкі тэкстаў розных тыпаў; 
• прыёмы і метады вызначэння прэцэдэнтнасці і экспрэсіўнасці 

тэксту; 
• асноўныя нормы беларускага нацыянальнага тэкстаўтварэння; 

умець: 
• праводзіць лінгвістычны і філалагічны аналіз мастацкага (у тым 

ліку паэтычнага), публіцыстычнага, навуковага, рэкламнага 
тэксту, а таксама гіпертэксту; 

• вызначаць моўныя асаблівасці і стыль тэкстаў; 
• выяўляць ідыястылістычныя асаблівасці (мастацкіх) тэкстаў; 
• рэдагаваць тэксты розных тыпаў і жанраў; 
• вызначаць сродкі і прыёмы стварэння экспрэсіўнасці тэксту; 
• ствараць рэкламныя паведамленні ў адпаведнасці з рознымі 

стылямі рэкламнага канструявання; 
• адрозніваць тэксты розных Інтэрнэт-жанраў; 



• вызначаць нацыянальна-маркіраваны кампанент у тэкстах розных 
тыпау І жанраў. 

Рэкамендаваныя віды заданняў: стварэнне тэкстаў адпаведнага стылю з 
улікам сферы ўжывання, мэты, умоў зносін, зместу, адрасата і сэнсавага тыпу 
маўлення; кампазіцыйнае рэструктураванне тэксту; рэдагаванне; 
рэцэнзаванне; уключэнне ў тэкст дадатковых фрагментаў з адпаведным 
значэннем. 

Для ДЫЯГНОСТЫКІ могуць выкарыстоўвацца гутаркі, заданні тэставага 
характару, пісьмовыя работы, камп'ютарнае тэсціраванне, франтальнае 
апытванне і іншыя формы кантролю. 

Крытэрыі ацэнкі ведаў, уменняў і навыкаў вызначаюцца тымі 
патрабаваннямі, якія прад'яўляюцца да ўзроўню засваення зместу 
дысцыпліны. 

Курс лінгвістыкі тэксту разлічаны на 80 гадзін, з іх 34 гадзіны 
аўдыторных заняткаў (20 лекцыйных, 14 гадзін практычных заняткаў). 



ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
№ 
п/п 

Назвы раздзелау, тэм Размеркаванне аудыторных 
гадзін па тэмах і відах 

№ 
п/п 

Назвы раздзелау, тэм 

Усяго Лекцыі Практычныя 
заняткі 

1. Лінгвістыка тэксту як самастойная 
навуковая дысцыпліна 

4 2 2 

2. Паняцце тэксту 6 4 2 
3. Асноўныя прыметы тэксту 4 2 2 
4. Катэгорыі тэксту 6 4 2 
5. Адзінкі тэксту 4 2 2 
6. Тыпалогія тэкстаў 4 2 2 
7. Тэкст як феномен нацыянальнай 

культуры 
4 2 2 

8. Тэкст у сістэме навучання беларускай 
мове 

2 2 

Усяго 34 20 14 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
Лінгвістыка тэксту як самастойная навуковая дысцыпліна 

Аб'ект, прадмет і заданы лінгвістыкі тэксту. Станаўленне лінгвістыкі 
тэксту, яе крыніцы (антычныя рыторыкі, узоры цэласнага філалагічнага 
аналізу літаратурных твораў, тэорыя мовы мастацкай літаратуры, 
функцыянальная стылістыка, тэорыя актуальнага члянення выказвання, 
семантычны сінтаксіс і інш.). 

Маўленчая асоба. Тэкст як кампанент маўленчай і мысленчай 
дзейнасці. Кампаненты тэкставай дзейнасці: аўтар (адрасант) тэксту, адрасат, 
тэкст, маўленчая рэчаіснасць, моўная сістэма. 

Міждысцыплінарны характар лінгвістыкі тэксту. 
Варыятыўнасць тэксту. Прычыны і параметры вар'іравання. 

Аб'ектыўныя і суб'ектыўныя, лінгвістычныя і экстралінгвістычныя фактары 
тэкстаўтварэння. 

Паняцце тэксту 
Агульнасеміятычнае і лінгвістычнае разумение тэксту. Тэкст у сістэме 

моўных адзінак і моўных узроўняў. Крытэрыі тэкстуальнасці (кагезія, 
кагерэнтнасць, інтэнцыйнасць, успрымальнасць, інфармацыйнасць, 
сітуацыйнасць, інтэртэкстуальнасць). 

Асноўныя прыметы тэксту (абсалютная антрапацэнтрычнасць, 
сацыялагічнасць, адзінства знешняй і ўнутранай формы, разгорнутасць, 
паслядоўнасць, статычнасць і дынамічнасць, напружанасць, эстэтычнасць). 

Праблема дэфініцыі тэксту. Вусны і пісьмовы статусы тэксту. 
Суадносіны паняццяў тэкст і дыскурс. Пытанне аб межах і аб'ёме тэксту. 
Тэкст, падтэкст, "звыштэкст" і гіпертэкст. 

Аспекты вывучэння тэксту: граматыка тэксту, семантыка тэксту, 
стылістыка тэксту, прагматыка тэксту. Інтэрпрэтацыя тэксту. 

Асноўныя падыходы да вывучэння тэксту: лінгвацэнтрычны, 
тэкстацэнтрычны, антрапацэнтрычны (яго кірункі - псіхалінгвістычны, 
прагматычны, дэрывацыйны, камунікацыйны, кагнітыўны, культуралагічны), 
функцыянальны, прагматычны, рытарычны і інш. 

Шырокае і вузкае разумение тэксту. Лінгвістыка тэксту як "лінгвістыка 
сэнсу" і як "звышфразавая граматыка". Тэкст як маўленчы твор (макратэкст) 
і як звышфразавае адзінства (мікратэкст). 

Анталагічны статус тэксту. Тэкст як маўленчы прадукт, маніфеставаны 
ў вуснай і пісьмовай формах. Праблема размежавання вусных і пісьмовых 
тэкстаў. 

Тэкставыя ўніверсаліі. "Мадэлі прасторы" ў мастацкім тэксце 
(геаграфічная, псіхалагічная, фантастычная, касмічная, сацыяльная). 
Рэальная (аб'ектыўная і суб'ектыўная) прастора. Ірэальная (інфернальная, 
астральная, фантастычная) прастора. 

Напрамкі даследавання тэксту ў беларускім мовазнаўстве: 
стылістычны; семіятычны; рытарычны (І.Я. Лепешаў, Г.М. Малажай, 



в.А. Маслава, АЛ. Равуцкі, М.Я. Цікоцкі, А.Л. Юрэвіч, А.Я. Супрун, 
А.Я. Міхневіч і інш.). 

Асноўныя прыметы тэксту 
Тэматычнае адзінства, адзінства знешняй і ўнутранай формы тэксту. 
Разгорнутасць тэксту. Тэма як згорнуты змест тэксту. Разгортванне 

тэмы і забеспячэнне па5шаты яе выяўлення праз падтэмы і мікратэмы. 
Паслядоўнасць як схема, якая адлюстроўвае парадак элементаў зместу. 

Кампазіцыя тэксту. 
Звязнасць тэксту. Спосабы сэнсавай сувязі сказаў у тэксце: 1) сувязь 

праз вядомае (з выкарыстаннем скразной тэмы); 2) сувязь праз новае; 
3) сувязь праз вядомае ў першым сказе (з выкарыстаннем гіпертэмы); 
4) сувязь змешанага тыпу. 

Тыпы сувязей у тэксце (ланцужковая і паралельная, экспліцытная і 
імпліцытная, левабаковая і правабаковая, радыяльная і лінейная). 
Структурныя сродкі сувязі: лексічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя. 
Паўторная намінацыя і яе функцыі ў тэксце. Намінацыйныя ланцужкі. 

Цэласнасць тэксту: асноўная думка (ідэя) - тэма - падтэмы -
мікратэмы, канцэпт, ключавыя словы, тэматычныя групы слоў. 
Канцэптасфера тэксту. Пазіцыя аўтара і пазіцыя персанажа. Аўтар як 
ключавая фігура тэксту. Роля аўтарскай пазіцыі, аўтарскай ацэнкі ў стварэнні 
цэласнасці тэксту. 

Закончанасць як інтэграцыйны параметр тэксту, які ўзнікае на аснове 
разгорнутасці, паслядоўнасці, звязнасці. 

Катэгорыі тэксту 
Структурная арганізацыя тэксту. Тыпы падзельнасці тэксту. Звязнасць 

тэксту. Тыпы ўнутрытэкставых сувязей. Логіка-семантьганыя сувязі (поўны 
тоесны паўтор, частковы лексіка-семантычны паўтор, тэматычны паўтор, 
сінанімічны паўтор, дэйктычны паўтор). Граматычныя сувязі (каардынацыя 
граматычнай семантыкі, выкарыстанне дзеепрыметных зваротаў, сінтаксічны 
паралелізм). Прагматычныя (асацыятыўныя і вобразныя) сувязі. 

Камунікацыйная прырода тэксту. Інфармацыйнасць тэксту. Тыпы 
камунікацыйных рэгістраў (рэпрадукцыйны, інфармацыйны, валюнтаты5шы, 
рэактыўны), Тэкставыя тэма-рэматычныя структуры: лінейная, веерная, 
ступенчатая. Аўтаномныя тэма-рэматычныя структуры. Тыпы рэматычных 
дамінант. 

Семантычная арганізацыя і канцэптуальная прастора тэксту. Канцэпты, 
матывы І матывіро5^і тэксту. Канцэпты і вертыкальны кантэкст. 

Змест І сэнс тэксту. Дэнататыўная прастора тэксту. Эматыўная 
прастора тэксту. 

Камунікацыйна-сінтаксічная арганізацыя тэксту. Паняцце гіпертэмы і 
гіперрэмы. Монаструктурныя і поліструктурныя тэксты. Прыметы 
расчлянення тэксту: сегментацыя, парцэляцыя, антыцыпацыя. 



Асноўныя катэгорыі тэксту: інфармацыйнасць, члянімасць 
(падзельнасць), кагезія, кантынуум, вертыкальны кантэкст, дыялагічнасць, 
рэтраспекцыя і праспекцыя, мадальнасць, падтэкст, сацыялагічнасць, 
інтэграцыя і завершанасць. Тэкставы кантынуум і тэкставая мадальнасць. 
Узаемаабумоўленасць тэкставых катэгорый. 

Віды інфармацыі ў тэксце: зместава-фактуальная інфармацыя, 
зместава-канцэптуальная інфармацыя, зместава-падтэкставая інфармацыя. 
Падтэкст і "прырапічэнне" сэнсу ў тэксце. 

Аб'ёмна-прагматычны і кантэкстава-варыятыўны падзел тэксту. 
Асаблівасці члянення мастацкіх (празаічных, драматычных, паэтычных), 
навуковых, афіцыйна-справавых, публіцыстьшных тэкстаў. 

Кагезія як від унутрытэкставых сувязей, якія забяспечваюць лагічную 
ўзаемазалежнасць асобных паведамленняў, фактаў, дзеянняў. Сродкі і формы 
кагезіі: традыцыйна-граматычныя, лагічныя, асацыятыАЩЫя, вобразныя, 
кампазіцыйна-структурныя, стылістычныя, рытмаўтваральныя. Кантактная і 
дыстантная кагезія. 

Кантынуум як тэкставая катэгорыя, якая адлюстроўвае паслядоўнасць 
фактаў, падзей, з'яў, разгорнутых у часе і прасторы. Стандартныя і 
нестандартныя адзінкі вымярэння часу. 

Аўтасемантыя як катэгорыя, якая аб'ядноўвае формы залежнасці і 
адноснай незалежнасці адрэзкаў тэксту ў адносінах да зместу ўсяго тэксту 
або яго элементаў. Аўтарскія адступленні, сентэнцыі, афарызмы, цытаты як 
формы рэалізацыі аўтасемантыі. 

Рэтраспекцыя і праспекцыя як формы дыскантынууму. Імпліцытная і 
экспліцытная формы рэалізацыі рэтраспекцыі і праспекцыі. Суб'ектыўна-
чытацкая і аб'ектыўна-аўтарская рэтраспекцыя. Асаблівасці выражэння 
рэтраспекцыі і праспекцыі ў мастацкіх, навуковых, публіцыстычных тэкстах. 

Мадальнасць тэксту. Аб'ектыўна-мадальныя і суб'ектыўна-мадальныя 
значэнні. Фразавая і тэкставая мадальнасць. Спецыфіка рэалізацыі 
мадальнасці ў мастацкіх, публіцыстычных, навуковых тэкстах. 

Інтэграцыя як працэс і як вынік аб'яднання асобных частак тэксту ў 
адзінае цэлае. Інтэграцыя ў мастацкіх і навуковых тэкстах. 

Вычарпальнае выражэнне задумы як паказчык завершанасці тэксту. 
Завершанасць і наўмысная незавершанасць тэксту. Сувязь катэгорыі 
завершанасці з назвай (загалоўкам) тэксту. Размежаванне паняццяў 
завершанасці і канцоўкі тэксту. 

Другасныя катэгорыі тэксту: абсалютная антрапацэнтрычнаць, 
сацыялагічнасць, дыялагічнасць, статычнасць і дынамічнасць, напружанасць, 
эстэтычнасць, вобразнасць і інш. 

Катэгорыя экспрэсіўнасці тэксту. Экспрэсіўныя рэсурсы фанетыкі і 
графікі. Экспрэсіўны патэнцыял словаўтварэння. Экспрэсіўныя сродкі лексікі 
і фразеалогіі. Экспрэсіўныя рэсурсы марфалогіі. Сінтаксічныя канструкцыі 
як прыём экспрэсівізацыі тэксту. Выяўленчыя магчымасці пунктуацыі. 



Адзінкі тэксту 
Функцыянальна-лінгвістычны падыход да вылучэння адзінак тэксту: 

фанема, марфема, лексема, словазлучэнне, сказ. 
Функцыянальна-камунікацыйны падыход: інфармема, прагмема, 

стылема. 
Складанае сінтаксічнае цэлае (ССЦ) як адзінка маналагічнага 

маўлення. Умовы вылз^іэння ССЦ, яго прыметы. Структура складанага 
сінтаксічнага цэлага. Складанае сінтаксічнае цэлае і абзац. Сказ-выказванне 
як мінімальная адзінка маналагічнага тэксту. 

Формы маўлення: маналагічная і дыялагічная. 
Дыялагічнае адзінства як адзінка дыялагічнага маўлення. Асноўныя 

тыпы дыялагічных адзінстваў. Рэпліка як мінімальная адзінка дыялагічнага 
тэксту. Віды рэплік: рэплікі-стымулы і рэплікі-рэакцыі. Асаблівасці рэплік-
рэакцый. 

Аблігаторныя і факультатыўныя актуалізатары катэгорый тэксту 
(загаловак, уласнае імя, мастацкая дэталь, пачатак тэксту, канец тэксту, 
аўтарскае маўленне, маўленне персанажаў). 

Тыпалогія тэкстаў 
Агульныя прынцыпы тыпалогіі тэкстаў. Узроўневая тыпалогія (тыпы 

арфаграфічнай, пунктуацыйнай, дэрывацыйнай маўленчай асобы). 
Аспектуальная тыпалогія (прафесійныя, узроставыя, псіхалагічныя, 
сацыянічныя, сацыяльныя, нацыянальныя аспекты тыпалогіі). Беларуская 
нацыянальная маўленчая асоба. Беларускі тэкст як антрапатэкст. 

Тэматычныя класіфікацыі тэкстаў: бібліятэчна-бібліяграфічная 
класіфікацыя, класіфікацыя паводле структурных асноў тэксту. 
Дэскрыптыўныя, наратыўныя, тлумачальныя, аргументыўныя, 
інструктыз^ыя тэксты. 

Класіфікацыя тэкстаў паводле ступені мадэлявання: несвабодныя, 
узуальныя, свабодныя. 

Класіфікацыя тэкстаў паводле формы выражэння: вусныя, пісьмовыя. 
Тыпалогія тэкстаў паводле характару адлюстравання рэчаіснасці: 

мастацкія (празаічныя і вершаваныя) і немастацкія тэксты. Класічная і 
арнаментальная проза. 

Тыпалогія тэкстаў паводле характару маўлення: ад 1-й асобы, ад 2-й 
асобы), ад 3-й асобы. 

Тыпалогія тэкстаў паводле характару перадачы чужога маўлення: 
простая, ускосная, няўласна-простая мова. 

Класіфікацыя тэкстаў паводле характару прэзентацыі інфармацыі: 
вербальныя тэксты, іканічныя, крэалізаваныя. Тэксты з частковай і поўнай 
крэалізацыяй. 

Тыпалогія тэкстаў паводле колькасці ўдзельнікаў маўлення: маналог, 
дыялог, палілог. Маўленчыя тыпы маналогу. Тыпы і функцыі дыялогу ў 
мастацкай літаратуры. Асаблівасці сцэнічнага дыялогу. 



Тыпы тэкстаў паводле функцыянальна-сэнсавага прызначэння: 
апісанне, яго структура і разнавіднасці; апавяданне, яго структура і 
разнавіднасці; разважанне, яго структура і разнавіднасці. Роля рэмы у 
арганізацыі і тыпалогіі тэксту. 

Функцыянальна-стылістычная тыпалогія тэкстаў: афіцыйна-справавыя, 
навуковыя, публіцыстычныя, мастацкія, гутаркова-штодзённыя. 

Жанравая разнастайнасць тэкстаў. Канфесійныя тэксты. Рэкламныя 
тэксты. 

Уплыў пазалінгвістычных фактараў на працэсы тэкстаўтварэння. 
Тэксты як ідэалагемы грамадскай свядомасці. Прэцэдэнтныя тэксты і 
спосабы іх функцыянавання. 

Вербальная камунікацыя на макраўзроўні. Тэматьгчныя палі тэксту. 
Ключавыя словы як арыенціры разумения семантыкі тэксту. Тэкст і інтэрнэт-
камунікацыя. 

Тэкст як феномен нацыянальнай культуры 
Лінгвакультуралагічны патэнцыял тэксту. Паняцце прэсупазіцыі як 

інфармацыйнага фону, адзінага для аўтара і інтэрпрэтатара тэксту. Роля 
фонавых ведаў у працэсе ўспрымання тэксту. 

Інтэртэкстуальнасць як катэгарыяльная характарыстыка тэксту. 
Разнастайнасць форм міжтэкставага ўзаемадзеяння ў залежнасці ад 
функцыянальна-стылістычнай прыналежнасці тэкстаў. Цытаты, алюзіі, 
тэкставыя рэмінісцэнцыі. 

Сувязь вербальнага і іканічнага кампанентаў у змесце тэксту. 
Мадальнасць тэксту. Тэмпаральнасць тэксту. Лакатыўнасць тэксту. Функцыі 
ілюстрацый у тэксце. Колер і шрыфт у тэксце, Удзел паралінгвістычных 
сродкаў у стварэнні стылістычных прыёмаў: падвойная актуалізацыя 
значэння (моўны, выяўленчы і змешаны тыпы). Вобразнасць тэксту. Тэкст і 
міжкультурная камунікацыя. 

Паралінгвістычныя сродкі ў тэксце. Маўленчая экспрэсія як 
канструктыўная прымета тэксту. Вербальны і іканічны тэксты. Гендарны 
фактар у тэксце. 

Паралінгвістычныя сродкі як носьбіты этнакультурнай інфармацыі. 
Нацыянальна-культурны кампанент у тэксце. Нацыянальна-культурная 

адметнасць лексікі. Узаемадзеянне лексічных значэнняў слоў у 
словазлучэннях і сказах. Семантыка сінтаксічных адзінак тэксту як элементаў 
лінгвакультуралагічнага поля. 

Нацыянальна-культурная традыцыя ў тэкстаўтварэнні. Паняцце і 
крытэрыі лінгвакультуралагічнага аналізу тэксту. 

Кагніты5шая сістэма тэксту. Спецыфічныя кампазіцыйныя логіка-
стылістычныя прыёмы (адметнасць загалоўкаў, падзелу на абзацы; 
гіпертэкставае цытаванне, уключэнне розных тыпаў чужога маўлення). Тэкст 
як аб'ект і суб'ект уздзеяння нацыянальна-культурных традыцый. Паняцце 
прэсупазіцыі. 



Тэкст у сістэме навучання беларускай мове 
Лінгвістыка тэксту у парадыгме сучаснай лінгвадыдактыкі. 

Тэкстацэнтрычны падыход у сістэме навучання беларускай мове. 
Паняцце вучэбнага тэксту. Прынцыпы і правілы адбору вучэбных 

тэкстаў. Тэкст як сродак стварэння навучальнага і развіццёвага асяроддзя. 
Тэкст як сродак выхаваўчага ўздзеяння. 

Тэкст на занятках па развіцці звязнага маўлення. Тэкст і кантэкстуальна 
абумоўленае мауленне. Праблема мінімізацыі тэксту ў навучальных мэтах. 
Роля тэксту Ў працэсе фарміравання маўленчай кампетэнцыі асобы. 

Выкарыстанне тэксту ў працэсе фарміравання фанетыка-арфаэпічных, 
арфаграфічных і пунктуацыйных навыкаў. 

Выкарыстанне тэксту ў працэсе вывучэння лексікі і граматыкі. 
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