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Результати навчання:
 знати: базові поняття сучасних жанрових теорій: тип тексту, жанр тексту,
мовленнєвий жанр, літературні жанри і мовленнєві жанри; паспорт мовленнєвого
жанру, структура мовленнєвого жанру; класифікації мовленнєвих жанрів, прийоми
лінгвостилістичного аналізу тексту; інваріантні моделі текстів різних типів і жанрів;
техніку перекладу текстів різних типів і жанрів;
 вміти: розуміти головні терміни, процеси та закономірності сучасних жанрових
теорій; ідентифікувати жанри текстів; визначати структуру мовленнєвого жанру та
його характеризувати його складові; розрізняти підходи до перекладу текстів різних
типів і жанрів; моделювати процес відтворення специфіки конкретних жанрів тексту
оригіналу засобами мови перекладу.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета курсу – формування базових теоретичних знань із функціональної типології
текстів, їх жанрової характеристики, випрацювання навичок ідентифікації конкретного типу
тексту та його жанру.
Мовленнєві жанри – найважливіші структурні елементи і категорії мовлення,
правильна побудова яких забезпечує успішну комунікацію. Тому важливим є вміння
класифікації різних видів текстів залежно від їхньої функції, з’ясування їхніх характерних
ознак та впливу на адресата. Курс інформує про сучасні жанрові теорії, особливості
побудови і класифікації різноманітних жанрів, знайомить з основними стратегіями і
тактиками конкретних мовно-мовленнєвих жанрів.
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