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ТЕОРІЯ ТВОРУ Й ТЕКСТУ 

Тип:                                                          дисципліна професійної та практичної 
підготовки 

Код:                                                          К 9  

Семестр:                                                  3 

Загальна кількість кредитів/годин:  4 кредити/120 годин 

Форма контролю:                                  іспит 

Викладач:                                                к. філол. н., доцент Супрун В.М. 
Необхідні обов’язкові попередні та  
супутні навчальні дисципліни:  «Вступ до спеціальності», «Основи 

теорії журналістики» «Журналістські 
жанри», «Українська мова в ЗМІ». 

Місце у структурно-логічній схемі:  К 9 Теорія твору й тексту 
викладається на другому році 
навчання  

Форма навчання:              лекції, практичні заняття, самостійна             
робота  

Критерії оцінювання:                  поточний контроль – 60 балів,  

підсумковий контроль (іспит) – 40 

балів 

Мова викладання:                                 українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Науково-методологічні основи аналізу тексту. Природа і сутність 
поняття «текст». Текст як предмет дослідження різних гуманітарних наук. 
Основні методологічні принципи аналізу тексту. Основні категорії і 
властивості тексту, текст в системі мовних рівнів, жанрово-стильова будова 
тексту, екстралінгвістичні параметри тексту. Прагматичний аспект вивчення 
тексту. Застосування психологічного аналізу тексту в редакційній діяльності. 
Комунікаційний намір і комунікативна установка тексту. Мотиваційний 
аналіз рекламних текстів. Проблема впливу тексту на читача. Сугестивність 
тексту: етичний аспект. Прагматична установка тексту і прагматична 
установка автора. Міра прагматичної інформації в тексті. Невідповідність 
обсягу інформації, закладеного в тексті, та обсягу інформації, сприйманої 
читачем. Причини цієї невідповідності — об’єктивні та суб’єктивні. 
Інформаційна насиченість тексту. Поняття інформаційної насиченості тексту 
та інформативності тексту. Редакторські прийоми підвищення ефективності 
слова: зняття невизначеності слова; актуалізація прихованих смислів слова; 
створення смислової багатоплановості слова; використання синтактики 
мовних форм для смислового нарощування. Інформативність тексту і метод 
контент-аналізу. Інформаційно-структурні характеристики текстуСтруктурна 
організація тексту. Комунікаційна організація тексту. Медіатекст: 



функціонування в дискурсах. Функціональний аспект у вивченні тексту. 
Співвідношення дискурсу, функціонального стилю і тексту.  

 
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 
ПРН-З-2. Знати та використовувати державну та іноземну мови в професійній 
діяльності. 
ПРН-К-2. Дотримуватися інтересів, поглядів співбесідника та аудиторії. 
ПРН-К-9. Практикувати фахове ведення розмови, демонструючи уважне 
сприйняття розмови й точну реакцію на співбесідника. 
ПРН-У-3. Відтворювати інформаційні та  комунікаційні технології. 
ПРН-К-3. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну 
акцію, що організована й проведена самостійно або  колегами. 
ПРН-К-5. Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування 
в професійній діяльності. 
ПРН-У-2. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 
джерел. 
ПРН-У-4. Практикувати спілкування з представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності). 
ПРН-К-7. Генерувати  інформаційний контент. 
 


