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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

У працэсе кагнітыўнай апрацоўкі дыскурса спажывец інфармацыі абапіраецца на 

кадыфікаваныя пазнавальныя мадэлі, якія садзейнічаюць уніфікацыі разнастайных рэальных 

сітуацый. Існаванне такіх мадэлей двухпланавае па сваёй сутнасці – яны могуць грунтавацца 

на вывучэнні асобнага выпадку з мэтай выяўлення яго істотных характарыстык і наступнай 

эскстрапаляцыі на аналагічныя з’явы (кэйс-стады), а па-другое, толькі з дапамогай пэўных 

пазнавальных мадэлей чалавек здольны звязаць асобныя фрагменты ў сістэму, абумовіўшы 

такім чынам іх узаемасувязь і звязанасць. Журналіст, ствараючы тэкст, як і адрасат, што яго 

ўспрымае, павінен аперыраваць не фактамі, а ўяўленнямі, гатовымі наратыўнымі формуламі, 

з якіх вынікае сістэма сацыяльнай арганізацыі маўленчай дзейнасці. Пабудаваць тэксты ў 

адпаведнасці з гэтымі мадэлямі – лічыцца асноўным абавязкам вытворцаў іх. 

Такім чынам, пазнанне свету распадаецца на дзве дыхатамічныя часткі: рэчыўны 

(прадметны, дэнататыўны, пачуццёвы) і ўяўленчы (рэферэнтны, сігніфікатыўны, 

інтэлектуальны). Першае абумоўлівае другое, з другога вынікае першае. У тэорыі 

кагнітыўнай апрацоўкі дыскурса прэвалюе ўяўленчы аспект, бо “чалавек не толькі ведае 

агульныя характарыстыкі сацыяльных кантэкстаў, фрэймы і іх кампаненты, але і аналізуе 

дзеянні, якія адбываюцца ў іх рамках” (Т.ван Дэйк). Публіцыстычны тэкст, узяты ў 

падзейным аспекце, як “маўленне – мэтанакіраванае сацыяльнае дзеянне” ў дыскурснай 

канцэпцыі ўяўляе сабой галіну спецыфічнай сацыякультурнай дзейнасці. Таму 

інтэрпрэтацыя яго адбываецца на падставе спецыфічных структур-сцэнарыяў, выпрацаваных 

практыкай кантактавання на базе вопыту сацыяльнага ўзаемадзеяння грамадства са СМІ. 

Мэта курса – вывучэнне дыскурснага аналізу сродкаў масавай інфармацыі як 

самастойнага адгалінавання лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту, у якім працягваецца 

вывучэнне дыскурсу з гледжання яго кагнітыўнай апрацоўкі. 

Дасягненне мэты забяспечваецца рэалізацыяй задач:  

раскрыць прынцыпы і метады дыскурснага налізу (дыскурс-аналізу) СМІ, у 

прываітнасці медыятэксту, які ўрымлівае ў сабе мікра- і макрастратэгіі прэзентацыі карціны 

свету; 

азнаёміць з методыкай дыскурснага аналізу паводле ўстанаўлення карэляцыі паміж 

медыяпадзеяй і вербальным выражэннем яе ў сацыяльнай прасторы; 

выявіць крытэрыі рэальнасці/ірэальнасці медыяпадзеі;  

вызначыць кагнітыўны аспект ірэальнай “падзейнасці” медыядзеяння;  

даць абгрунтаванне інтэрпрэтацыі публіцыстычнага тэксту як дыскурсу; 

апісаць канцэпты “чалавека” як сукупнай моўнай асобы ў публіцыстычным дыскурсе; 

ахарактарызаваць складнікі публіцыстычнага тэксту (тэма топік фрэйм); прааналіз-

аваць фрэймавыя структуры як прэзентацыюэпізадычнай памяці; 

зрабіць прагма-кагнітыўны аналіз публіцыстычнага тэксту як дыскурсу;  

вывучыць лакутыўна-ілакутыўна-перлакутыўны працэс у тэкстах СМІ. 

Сістэматызацыя ведаў і ўдасканаленне на гэтай аснове адпаведных уменняў і навыкаў 

прадугледжвае выкарыстанне разнастайных метадаў і сродкаў.  

Вывучэнне дысцыпліны забяспечваецца выкарыстаннем наступных метадаў: 

дыскурснага аналізу, кантэнт-аналізу, дэскрыптыўнага, семантычнай ідэнтыфікацыі, а 

таксама прыёмы статыстычны і аналізу сацыяльнага, прагматычнага, кагнітыўнага 

кантэкстаў. 

Дыскурсны аналіз прымяняецца з мэтай устанаўлення сувязі паміж вербальнай 

камунікатыўнай падзеяй і сацыяльным кантэкстам жыццёвага ўладкавання носьбіта мовы 

(пісьменніка) і канцэнтравана – для выяўлення разумення працэсаў вытворчасці і 

выкарыстання тэксту. Кантэнт-аналіз дазваляе сістэматызаваць у канкрэтных маўленчых 

сітуацыях вылучыць дамінантныя кампаненты (кампазіты) і распрацаваць методыку 
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мэтанакіраванага адбору тых тэкставых паказчыкаў, на якіх грунтуюцца 

канвенцыянальныя веды, правесці інтэрпрэтацыю формы і зместу інфармацыйнай крыніцы. 

Лексіка-семантычны ў спалучэнні з дэскрыптыўным метадам дае магчымасць апісаць 

семную нагрузку аднаго з дамінантных элементаў семемнай парадыгмы тэксту. 

Выкарыстанне прыёмаў аналізу калектыўнага, сацыяльнага і прагматычнага кантэксту 

дазваляе, па-першае, выявіць канвенцыянальную прыроду кампазіта “характэрнага” для 

грамадства, па-другое, далучыць да дыскурснага аналізу апісанне скандэнсаваных у памяці 

чалавека маўленчых сітуацый у працэсе пэўных ілакутыўных актаў. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

№ п/п Найменне раздзелаў, тэм Колькасць гадзін 

Аўдыторныя Самаст. 

работа 

Лекцыі Практыч., 

семінар. 

Лаб. 

занят. 

КСР  

 

1. Дыскурсны аналіз СМІ і 

кагнітыўная апарцоўка дыскурсу. 

Падзейнасць” публіцыстычнага 

тэксту рэальнасць / ірэальнасць.  

2 4   4 

2. Кагнітыўны аспект ірэальнай 

“падзейнасці” медыядзеяння. 

 2   4 

3.  Інтэрпрэтацыя публіцыстычнага 

тэксту як дыскурсу Канцэпты 

“чалавека” як сукупнай моўнай 

асобы 

2 2   4 

4. Складнікі публіцыстычнага 

тэксту тэма топік фрэйм. 

2 2  2 4 

5. Фрэймавыя структуры як 

прэзентацыя эпізадычнай памяці. 

2 2   6 

6. Дыскурсны аналіз у лінгвістыцы 

публіцыстычнага тэксту. 

 2    

7. Прагма-кагнітыўны аналіз 

публіцыстычнага тэксту як 

дыскурсу. 

2 2  2  

8. Лакутыўна-ілакутыўна-

перлакутыўны працэс у 

публіцыстычным тэксце. 

2 2    

9. Рэферат.    2  

Усяго гадзін: 12 18  6 22 
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1. Дыскурсны аналіз СМІ і кагнітыўная апарцоўка 

дыскурсу.  

Падзейнасць” публіцыстычнага тэксту 

рэальнасць / ірэальнасць. вызначэнне рэальных 

працэсаў пры дапамозе якіх выводзяцца 

макраструктуры дэталізацыя стратэгій што 

прымяняюцца для эфектыўнай апрацоўкі 

аб’ёмных інфармацый эксплікацыя розных 

тыпаў інфармацыі выкарыстаных у 

макрастратэгіях дэталізацыя абмежаванняў 

памяці на макрастратэгіі характарыстыка 

спосабаў рэпрэзентацыі семантычных 

макраструктур у памяці і іх адносін да іншых 

дыскурсных або эпізадычных рэпрэзентацый 

вылучэнне тыпаў ведаў і стратэгій неабходных 

для прымянення макраправіл і стратэгій 

вытлумачэнне ролі макраструктур і 

макрастратэгій у кагнітыўнай мадэлі лакальнай 

звязанасці высвятленне значнасці 

макраструктур у працэсе падсвядомых 

аперацый і запамінання вытворчасці і 

аднаўляльнасці тэксту. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

Праектар, 

прэзентацыя 

3D 

І (2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 12), ІІ (1, 

3,5) 

Дыскусія, 

франтальнае  

апытанне  
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2. Кагнітыўны аспект ірэальнай “падзейнасці” 

медыядзеяння. Камунікатыўная сітуацыя,  

“рэпертуара тэм” якія вынікаюць з сацыяльнай 

памяці чалавека і абмяжоўваюцца нормамі 

культуры паводзін сацыяльнай сітуацыяй 

спецыфікай камунікатыўнай падзеі 

сацыяльнымі параметрамі (ролямі 

становішчам статусам палавымі і 

ўзроставымі) а таксама асобаснымі 

характарыстыкамі – мэтамі цікавасцямі 

устаноўкамі інтэлектуальнай здольнасцю 

псіхалагічным складам – асобай спажыўца 

медыяпадзеі 

 2   

Праектар, 

прэзентацыя 

3D 

І (5, 9, 10), ІІ 

(2, 4,5) 

Дыскурс-

аналіз 

канкрэтных 

сітуацый 

3. Інтэрпрэтацыя публіцыстычнага тэксту як 

дыскурсу Канцэпты “чалавека” як сукупнай 

моўнай асобы 

Найважнейшы аспект нтэрпрэтацыі дыскурса – 

спецыфіка якая задаецца ў яго рамках 

Разбурэнне камунікацыі паміж і суб'ектамі 

Сітуацыя акумулявання разумення/адсутнасці 

камунікацыі і дыскурсы ўзаемадзеючых 

суб'ектаў Дэмаркацыя маўлення 

Фарміраваннем калектыўнай ідэнтычнасці і яе 

канструяванне пры дапамозе моўных сродкаў 

якія ўключаюць у сябе агульныя калектыўныя 

самавызначэнні уяўленні пра сацыяльнае 

асяроддзе мэты погляды на магчымасці і 

абмежаванні калектыўных дзеянняў Стратэгіі  

першай інтэрпрэтацыйнай групы: “чалавека 

ўспрымаючага” “чалавека думаючага” 

“чалавека дзеючага” Скажэнне 

камунікатыўных адносін. “Ннебяспека” 

спараджэння канфрантацыі паміж суб’ектамі 

камунікацыі – СМІ і рэцыпіентам 

2 2   

Праектар, 

прэзентацыя 

3D 

І (1,5, 4, 7, 

9,11) 

ІІ (3, 5)  

Аналіз 

канкрэтных 

лінгвістычн

ых 

сітуацый, 

франтальнае 

апытанне.  
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4. Складнікі публіцыстычнага тэксту тэма топік 

фрэйм. Здольнасць носьбіта мовы сцісла 

выразіць складаныя інфармацыйныя тэксты ў 

выглядзе рэзюмэ-заключэння – тэмы топіка 

Афармленне тэм як асабога віду 

макраструктуры глабальнага ўтварэння якія 

з’яўляюцца семантычнымі рэферэнцыяльнымі 

Семема ў лексічным (лексічная сінтагматыка) і 

граматычным (марфалагічная стратыфікацыя) 

афармленні як сістэмны канструкт цэласнага 

фрагмента кампанентнага адрэзку дыскурсу 

Вылучэнне пэўных топікаў і інтэрпрэтацыя іх у 

катэгарыяльным комплексе сукупнай моўнай 

асобы (SMA) выражанай канцэптуальным 

“чалавекам” (“думаючы” “дзеючы” 

“успрымаючы” і “пішучы” “сацыяльны” 

“прыватны”) і кантэкстуальных 

макрастратэгіях 

2 2   

Праектар, 

прэзентацыя 

3D, выданні 

І (5, 9, 11), 

ІІ (4) 

Дыскурс-

аналіз 

канкрэтных 

сітуацый. 
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5. Фрэймавыя структуры як прэзентацыя 

эпізадычнай памяці. Эпізадычныя мадэлі як від 

структурнай арганізацыі ведаў/памяці, іх  уплыў 

на канструяванне журналістам “наваколля”. 

Фрэймавыя структуры дынамічныя і статычныя 

(першыя праяўляюцца ў разнавіднасцях 

сцэнарыяў і планаў што складаюцца з 

паслядоўнасці элементарных дзеянняў другія – 

з аналагаў лінгвістычных структур 

сінтаксічных семантычных тэматычных і 

абагульняльных) Задачы сцэнарыяў: апісаць 

стандартныя тыповыя сітуацыі рэальнасці 

(сітуацыя роля агенса ці пацыенса ў ёй імёны 

пералік прычын узнікнення сітуацыі набору 

сцэн дзе кожная з іх апісана як сума 

элементарных дзеянняў) Планы і прычынна-

выніковыя звязкі паміж сцэнарыямі 

стандартная паслядоўнасць дзеянняў чалавека ў 

сітуацыі: эпізадычныя мадэлі   

2 2   

Праектар, 

прэзентацыя 

3D, выданні 

І (5, 9), 

ІІ (5) 

Дыскурс-

аналіз 

канкрэтных 

сітуацый 

6. Дыскурсны аналіз у лінгвістыцы 

публіцыстычнага тэксту.  

Парадыгма камунікацыі як інтэграваны 

падмурак дыскурснага аналізу і лінгвістыкі 

публіцыстычнага тэксту. Выяўленне масавага 

інфармацыйнага прадукта пра прызму яго 

сацыяльнага дзеяння сацыяльнага ўздзеяння 

кагнітыўнай сутнасці ўплыў інтралінгвістыкі і 

экстралінгвістычных фактараў на тэксты СМІ 

“Філасофія свядомасці” і “філасофія 

камунікацыі” ад сацыялогіі мэтарацыянальнага 

дзеяння да сацыяльнай тэорыі камунікатыўнага 

дзеяння 

2 2   

Праектар, 

прэзентацыя 

3D, выданні 

І (1, 2, 5, 9), 

ІІ (1, 2, 3) 

Дыскурс-

аналіз 

канкрэтных 

сітуацый 
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7. Прагма-кагнітыўны аналіз публіцыстычнага 

тэксту як дыскурсу. 

Фарміраванне прагматыкі як галіны 

лінгвістычных даследаванняў. Ідэі ЧПірса 

логіка-філасофскія тэорыі маўленчых актаў 

Дж Осціна Дж Сёрля З Вандлера 

прагматычная тэорыя значэння П Грайса 

тэорыі рэферэнцыі Л Лінскага П Стросана 

Шматпланавыя па сваёй пабудове і вытворчасці 

маўленчыя дзеянні (лакуцыі) якія выступаюць 

у якасці носьбітаў вызначаных пэўнымі ўмовамі 

камунікатыўных заданняў (ілакуцый) і 

накіраваны на дасягненне камунікатыўна-

ўплывовага эфекту (перлакуцый) 

Прапазіцыянальныя акты якія падзяляюцца на 

акты рэферэнцыі (адносіны да свету) і акты 

прэдыкацыі (выказванні пра свет) 

Класіфікацыя Д Сёрля асертывы 

(рэпрэзентатывы) задача якіх паведаміць пра 

становішча спраў і падаць мяркуемую 

ісцінасную ацэнку дырэктывы як пабуджэнне 

адрасатаў да пэўных дзеянняў камісівы як 

паведамленне пра ўзятыя на сябе пэўныя 

абавязацельствы экспрэсівы як выражэнне 

пэўнай псіхічнай пазіцыі ў адносінах да 

канкрэтнай сітуацыі дэкларатывы задача якіх 

паказаць на ўстанаўленне новага становішча 

спраў Прамыя (першасна перфарматыўныя) і 

непрамыя (пабочныя) маўленчыя акты 

Пранікненне пазнавальных маўленчых тэорый у 

практыку дыскурснага аналізу  

2 2   

Праектар, 

прэзентацыя 

3D, выданні 

І (5, 9, 11), 

ІІ (5) 

Дыскурс-

аналіз 

канкрэтных 

сітуацый 
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8. Лакутыўна-ілакутыўна-перлакутыўны працэс у 

публіцыстычным тэксце. 

Медыяпадзея і лакутыўна-ілакутыўна-

перлакутыўныя “збоі”. Прагматычны фокус як 

антрапацэнтр дыскурсу, звязуючы ланцужок 

паміж “палюсамі публіцыстычнага тэксту” – 

аўтарам і чытачом а) стаўленнем журналіста да 

рэчаіснасці і да таго што і як ён адлюстроўвае – 

яго прыйманне непрыйманне захапленне 

іронія агіда б) стаўленнем чытача да тэксту – 

тлумачэнне яго як аб’ектыўнага існага або як 

падманлівага іранічнага парадыйнага”. 

Прагматычны фокус як выява паспяховасці і 

эфектыўнасці камунікацыі мадэлеі пабудовы 

меркаванняў рэлевантных апасродкаванаму 

кантэксту пэўнай камунікацыі 

2 2   

Праектар, 

прэзентацыя 

3D, выданні 

І (5,6, 7, 9), 

ІІ (5) 

Рэферат, 

мікразалік. 
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Назва кафедры Прапановы аб 

змяненнях у змесце 

вучэбнай праграмы па 

вывучаемай вучэбнай 

дысцыпліне 

Рашэнне, прынятае 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную праграму (з 

указаннем даты і 

нумара пратакола) 

Лінгвістыка 

публіцыстычнага 

тэксту  

Кафедра стылістыкі і 

літаратурнага 

рэдагавання 

  

Медыярыторыка Кафедра стылістыкі і 

літаратурнага 

рэдагавання 
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