
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТВОРЧИЙ ДИСКУРС 
Мета курсу – формування усвідомленого осмислення сучасного 

медіапростору, інтегрування теоретичних знань з психології, соціології, 
лінгвістики, сучасних мультимедійних інформаційних технологій за 
здійснення практичних завдань, формування вмінь застосовувати їх під час 
аналізу і створення медійного тексту як одиниці медіадискурсу.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Європейський творчий дискурс» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Комунікативні маніпуляції в 
кіно і на телебаченні», «Прикладні соціально-комунікаційні технології», 
«Теорія режисури кіно і телебачення» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність оцінювати засвоєні наукові методи і способи 
діяльності; здатність аналізувати, веріфікувати інформацію у ході професійної 
діяльності;критична оцінка наукових джерел з проблем дискурсу, тексту, 
медійного простору; вирішення комплексних завдань під час дослідницько-
інноваційної діяльності з аналізу та інтерпретації діяльності ЗМІ, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 
та аналітичної практики 

Програмні результати навчання: 
знати: культуру мовлення та мислення, засоби узагальнення, створення і 
аналізу медіатекстів; способи критичного аналізу та редагування власних медіа 
текстів; 
вміти: висловлюватися ясно і зрозуміло, логічно доводити свою думку; тези, 
що висуваються, супроводжувати грамотною аргументацією; 
володіти: навичками створення усних та письмових медіатекстів для реалізації 
різних комунікативних завдань; уміння представляти результати власної 
наукової та творчої професійної діяльності у різних формах 
        Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Медіа-дискурс у  системі комунікативних видів дискурсу. Медіадискурс як 
основна категорія медіалінгвістики. Медіатекст: структура і зміст поняття. 
Типологія медіатекстів. Методи вивчення медіатекстів. Основні типи 
медіатекстів: новини, інформаційна аналітика, публіцистика, реклама. 
Лінгвомедійні  властивості  основних  типів медіатекстів. Мова 
цифрової комунікації: прагматика, семантика, синтактика. Медіапростір і 
характерні ознаки інформаційного суспільства: інфотайнмент, маніпуляція, 
суспільна думка. Семіотика тексту у медійному дискурсі. Лінгвістичні 
особливості і креативний потенціал новинного дискурсу. Лінгвістичні 
особливості і креативний потенціал інформаційної аналітики. Лінгвістичні 
особливості і креативний потенціал публіцистики. Лінгвістичні особливості і 
креативний потенціал рекламного тексту.  
Медіатекст в когнітивно-культурологічному аспекті. Медіатекст як одиниця 
медіа дискурсу. Тексти масової інформації як засіб когнітивного відображення 
дійсності. Риторика медіатексту. Логіка і теорія аргументації у медіа тексті. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: 1 семестр – залік. 


