
СУЧАСНИЙ МЕДІАТЕКСТ 

 

Мета курсу – робота з однією з новітніх галузей лінгвістичного знання, 

що спрямована на комплексне вивчення сучасного медіатексту й 

медіадискурсу.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Сучасний медіатекст» має безпосередній 

зв’язок з такими дисциплінами, як «Журналістські жанри» «Теорія твору і 

тексту», «Редагування медіатекстів», «Методика збору, обробки та поширення 

інформації», «Технічні засоби виробництва (теле та радіовиробництво», 

«Сучасні інформаційні та комунікаційні системи» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: ЗК 1  здатність самостійно формувати, рефлексувати та 

модернізувати власну установку щодо сприйняття сучасного світу в його 

соціально-комунікаційному образі, наповнювати суб’єктивний аналіз питань 

становлення та розвитку журналістики конкурентними і евристичними 

смислами, моральними і етичними імперативами, що забезпечують 

ефективність наукового пошуку в плюралістичному просторі смислів; ЗК 3 

Прагнення до формування та розвитку комунікаційних здібностей, 

міжособистісної взаємодії у професійній сфері; ФК 1  Здатність застосовувати 

концепти сучасної теорії соціальних комунікацій у процесі здійснення 

самостійних наукових досліджень, критично сприймати і професійно 

опрацьовувати філософські, соціологічні, культурологічні тексти, спрямовані 

на соціально-комунікаційні процеси; ФК 14 Здатність визначати компетенцію 

редакторів різних за фахом видань. 

Програмні результати навчання: 

  знати: структуру професійної діяльності; знати державну мову та знати 

іноземну мову; знати обов’язки та шляхи виконання поставлених завдань; знати 

основи професійної етики та деонтології; знати структуру і зміст соціально-

філософської та методологічної своєрідності журналістикознавства. 

вміти: здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та 

інтеграції знань; ефективно формувати інформаційну та комунікаційну стратегії 

у професійній діяльності; застосовувати знання державної мови, як усно так і 

письмово, вміти спілкуватись іноземною мовою; використовувати при 

фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці журналістських матеріалів 

державну мову; використовувати іноземну мову у професійній діяльності.  

 володіти: комп’ютерною та інформаційною культурою; принципами 

професійної та наукової етики; здатністю організовувати, планувати й 

мотивувати осіб з метою досягнення мети колективної професійної 

журналістської діяльності, зокрема у різних сферах соціальних комунікацій. 

 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Елементи медіатексту. Особливості таких каналів розповсюдження, як 

радіо, телебачення, Інтернет; інституційний тип тексту: журналістський, 

рекламний, PR-текст; типологічні характеристики засобу масової інформації;  

повідомлення (текст) – функціонально-жанрова класифікація текстів трьох 

соціальних інститутів масової комунікації;  код (мова) – вербальні, невербальні, 

вербально-невербальні (полікодові) типи текстів; адресант (автор, виробник 



тексту) – соціальний / приватний, відповідно до якого в тексті формується 

авторська модальність (об’єктивне або суб’єктивне відношення до дійсності); 

адресат (аудиторія) – масовий / спеціальний. 

Мова ЗМІ як найважливіший засіб впливу на суспільну свідомість. 

Медіалінгвістика як наука. Медіатекст як ключове поняття медіалінгвістики. 

Лінгвістична складова частина у різних видах ЗМІ. Медіалінгвістичні 

технології впливу в різних функціонально-жанрових типах медіатекстах. 

Медіатекст з точки зору семіотики: складові частини аналізу. Текст ЗМІ з точки 

зору когнітивістики: складники аналізу. Текст ЗМІ у психолінгвістичному 

аспекті: складові частини  аналізу. Лінгвопрагматичний аналіз медіатексту. 

Медіатекст у соціологічному аспекті: складники аналізу. Герменевтичний 

аналіз тексту ЗМІ.  Медіалінгвістичні особливості різних функціонально-

жанрових типів медіатекстів. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 120 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна 

та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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