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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Мэта курса – вывучэнне дыскурсу як складанай камунікатыўнай з’явы, 

своеасаблівай іерархіі ведаў, “фрагмента жыццёвай прасторы”. 

Дасягненне мэты забяспечваецца рэалізацыяй агульных і прыватных 

задач:  

раскрыць прынцыпы і метады лінгвістычнай арганізацыі медыятэксту, які 

ўрымлівае ў сабе экстралінгвістычную інфармацыю, што выражаецца ў мікра- і 

макрастратэгіях прэзентацыі карціны свету; 

выявіць крытэрыі адбору маўленчых сродкаў у тэкстах інтэрнэт-выданняў 

у адпаведнасці з камунікатыўнай зададзенасцю; 

азнаёміць з методыкай дыскурснага аналізу паводле ўстанаўлення 

карэляцыі паміж медыяпадзеяй і вербальным выражэннем яе ў сацыяльнай 

прасторы; 

паказаць генетычную звязанасць тэкставай дзейнасці з парадыгматычнай 

структурыраванасцю, марфалагічнай стратыфікацыяй тэксту, якія з’яўляюцца 

вызначальнымі ў прэзентацыі “аўтарскага бачання” навакольнага свету; 

вызначыць экстралінгвістычныя складнікі арганізацыі, вытворчасці, 

планавання і праектавання на масавую аўдыторыю тэксту ў рэчышчы тэорыі 

кагнітыўнай апрацоўкі дыскурса, дзе ілакутыўны акт паўстае як прэзентант 

“лінгвістычнай карціны свету”. 

Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны. У выніку вывучэння 

дысцыпліны навучэнцы павінны  ўмець: 

– правільна тлумачыць экстра- і інтралінгвістычную інфармацыю; 

– выяўляць заканамернасці арганізацыі тэкстаў рознай жанравай 

прыналежнасці; 

– вызначаць і кваліфікаваць інтэрферэнтныя парушэнні ў маўленні;   

– вылучаць ды- і канвергентнасць беларускай і рускай моў ў тэкстах 

інтэрнэт-выданняў;    

– ствараць рознажанравыя тэксты і аналізаваць іх з гледжання 

лінгвастылістычнай арганізацыі. 

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, лексіка-

семантычнага кампанентнага аналізу, 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 
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дазваляе сістэматызаваць у канкрэтных маўленчых сітуацыях 

вылучыць дамінантныя кампаненты (кампазіты) і распрацаваць методыку 

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. Уводзіны. Тэкст. Тэорыя тэксту і 

лінгвістыка тэксту. Дэфінітыўны 

апарат апрацоўкі тэксту ў 

лінгвістычных сферах. 

Інтэртэкстуальнасць. 

2 2   4 

2. Дыскурсны падыход да 

вывучэння тэкстаў (сцэнарый 

дыскурснага аналізу тэкстаў-

навін). Роля сасюраўскай 

канцэпцыі ў вызначэнні сутнасці 

дыскурснага падыходу да 

вывучэння тэксту. 

2 2   4 

3. Праблема вызначэння зместу 

тэрміна дыскурс, яго структуры і 

залежнасцей. Ад вывучэння 

мовы ў сацыяльным кантэксце да 

дыскурснага аналізу. 

Семантычная кандэнсацыя як 

акумулятыўны сродак 

назапашвання ведаў пра 

ментальнасць народа. 

2 2   4 

4. Агульныя анталагічныя і 

прыватныя экстралінгвістычныя 

характарыстыкі тэксту. 

4 4   4 

5. Лінгвістычная арганізацыя 

публіцыстычнага тэксту. 

Выражэнне моўнай асобы ў 

тэксце. Трапеічная сістэма 

мастацкага тэксту ў дачыненні да 

сацыяльнай дзейнасці носьбіта 

мовы. Вонкавая і ўнутраная 

структурыраванасць 

публіцыстычнага тэксту. 

Парадыгматыка і сінтагматыка 

тэксту. Марфалагічная 

стратыфікацыя тэкстаў інтэрнэт-

выданняў. 

2 2   6 

6. Рэферат.    2  

Усяго гадзін: 12 12  2 22 
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1. Уводзіны. Тэкст. Тэорыя тэксту і лінгвістыка 

тэксту. Дэфінітыўны апарат апрацоўкі тэксту ў 

лінгвістычных сферах. Інтэртэкстуальнасць. 

Станаўленне і развіццё лінгвістыкі 

публіцыстычнага. Новы падыход да прадукта 

разумовай дзейнасці чалавека – тэксту: 

структурнае распазнаванне яго элементаў, 

кампаноўкі і сістэмнае узаемадзеянне 

вербальнага знака з іншымі знакамі 

натуральнага свету, вызначэнне прыроды такога 

ўзаемадзеяння. Тэкст як з'ява чалавечай 

дзейнасці, камунікацыі і пазнання. Вербальны 

тэкст у рэальным камунікатыўным дзеянні, у 

інтэграцыі з сацыяльна-культурнымі і 

ідэалагічнымі кантэкстамі, як працэс, што 

працякае ва ўзаемасувязі са шматлікімі іншымі 

функцыянальнымі катэгорыямі, уключаючы 

чытальніцкую аўдыторыю. 

“Марфалогія казкі” У.Пропа – рухавік развіцця 

асноўных ідэй тэорыі тэксту, пачатак 

структурнаму вывучэнню апавядальных 

тэкстаў.  

Сістэмны падыход да праблемы 

інтэртэкстуальнасці ў пісьменніцкай практыцы. 

Слова (знак) ↔ сказ (знак) ↔ тэкст (знак) ↔ 

дыскурс (знак). 

2 2   

Праектар, 

прэзентацыя 

3D, інтэрнэт-

выданні 

І (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 11, 14, 

15), ІІ (1, 4,5, 

8) 

Дыскусія, 

франтальнае  

апытанне  
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2. Дыскурсны падыход да вывучэння тэкстаў 

(сцэнарый дыскурснага аналізу тэкстаў-навін). 

Роля сасюраўскай канцэпцыі ў вызначэнні 

сутнасці дыскурснага падыходу да вывучэння 

тэксту. 

Дыскурсны падыход і прасвятленне характару 

сувязей паміж рознымі кагнітыўнымі сістэмамі і 

ўмовамі паспяховасці маўленчых актаў у 

канкрэтных сітуацыях. Роля канвенцыяльных 

ведаў у вызначэнні іншых сістэм, што 

забяспечваюць. Матывацыя і спосабы 

інфармацыйнага забеспячэння. Вывучэнне 

тэкстаў-навін ў сацыяльна арыентаваным 

аспекце (макрасацыялагічны кантэкст, 

мікрасацыялагічны аналіз літаратурнай 

дзейнасці, ацэнка сацыяльных і 

культуралагічных характарыстык сродкаў 

масавай інфармацыі) і структурным. 

Камунікатыўныя індэксы. 

2 2   

Праектар, 

інтэрнэт-

выданні 

І (7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13), ІІ 

(2, 3, 7, 9, 10, 

11) 

Дыскурс-

аналіз 

канкрэтных 

сітуацый 
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3. Праблема вызначэння зместу тэрміна дыскурс, 

яго структуры і залежнасцей. Ад вывучэння 

мовы ў сацыяльным кантэксце да дыскурснага 

аналізу. Семантычная кандэнсацыя як 

акумулятыўны сродак назапашвання ведаў пра 

ментальнасць народа.  

Дыскурс і класічныя стратэгіі пабудовы тэксту 

ў жанравай камбінацыі сфер палітыкі і права, 

мастацкай літаратуры. Сувязь паміж 

маўленчымі дзеяннямі (лакутыўнымі сіламі), 

якія з'яўляюцца носьбітамі пэўных 

камунікатыўных заданняў (ілакутыўных сіл) і 

накіраваны на дасягненне пэўных эфектаў 

(перлакутыўных сіл), і сацыяльным вопытам 

грамадства. “Палітычнае пісьмо”.  

Узнікненне дыскурс-тэорый, асноўныя 

напрамкі іх дзеяння. Сітуацыя дзяржаўнага 

білінгвізму, сучасныя тэндэнцыі развіцця мовы. 

Ізамарфізм рускага элемента ў 

беларускамоўных тэкстах. 

2 2   

Праектар, 

прэзентацыя 

3D, інтэрнэт-

выданні 

І (2,3, 4, 7, 11) 

ІІ (4, 5,7, 11)  

Аналіз 

канкрэтных 

лінгвістычн

ых 

сітуацый, 

франтальнае 

апытанне.  

4. Агульныя анталагічныя і прыватныя 

экстралінгвістычныя характарыстыкі тэксту. 

Прызначанасць для масавай аўдыторыі, 

аператыўнасць, перыядычнасць і рэгулярнасць, 

дубліраванне і валентнасць зместу, калектыўнае 

аўтарства, інтэртэкстуальнасць. Вывучэнне 

тэкстаў-навін ў сацыяльна арыентаваным 

аспекце (макрасацыялагічны кантэкст, 

мікрасацыялагічны аналіз літаратурнай 

дзейнасці, ацэнка сацыяльных і 

культуралагічных характарыстык сродкаў 

масавай інфармацыі) і структурным. 

Камунікатыўныя індэксы. 

4 4   

Праектар, 

прэзентацыя 

3D, інтэрнэт-

выданні 

І (6, 8,9, 10, 

11), 

ІІ (1, 2, 4) 

Дыскурс-

аналіз 

інтэртэксута

льных 

загалоўкаў. 
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5. Лінгвістычная арганізацыя публіцыстычнага 

тэксту. Выражэнне моўнай асобы ў тэксце. 

Трапеічная сістэма мастацкага тэксту ў 

дачыненні да сацыяльнай дзейнасці носьбіта 

мовы. Вонкавая і ўнутраная 

структурыраванасць публіцыстычнага тэксту. 

Парадыгматыка і сінтагматыка тэксту. 

Марфалагічная стратыфікацыя тэкстаў 

інтэрнэт-выданняў. 

 4    
І (1, 2, 3, 5), 

ІІ (1, 2, 4) 

Рэферат, 

мікразалік.  
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ПРАТАКОЛ 

УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ 

ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 
 

Назва дыцыліны, з 

якой патрабуецца 

ўзгадненне 

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) 

Медыярыторыка Кафедра стылістыкі і 

літаратурнага 

рэдагавання 

  

Мова і стыль інтэнэт-

выданняў 

Кафедра стылістыкі і 

літаратурнага 

рэдагавання 
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