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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Жанри і жанровий аналіз” укладена відповідно до освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії і охоплює базове теоретичне знання про 

жанри різних видів комунікації і розвиток практичних навиків жанрового аналізу текстів. 

 

Навчальну дисципліну “Жанри і жанровий аналіз” аспіранти денної форми навчання 

вивчають на другому році навчання в аспірантурі.  

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Жанри і жанровий аналіз” є формування 

необхідних теоретичних знань про жанри різних видів комунікації та практичних навиків 

жанрового аналізу текстів, що в подальшому стане цінним інструментом для виконання 

дисертаційних робіт. 

 

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен 

 знати:  

зміст і сутність категорії «жанр» в сучасній лінгвістиці та суміжних гуманітарних галузях, 

чітко диференціювати її від категорій дискурсу, тексту, стилю, регістру; основні теоретико-

методологічні засади аналізу жанрів нелітературної комунікації. 

 

 вміти: 

здійснювати аналітично-синтезуючу актуалізацію накопичених знань з теорії жанрів і 

жанрового аналізу для застосування їх у наукових дослідженнях з лінгвістики і викладанні 

спеціальних філологічних дисциплін. 

 

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год.). Курс складається з 32 год. лекційних занять, 

16 год. практичних занять та 42 год. самостійної роботи. Тижневе навантаження студента 

складає 3 год. аудиторних занять та 2,625 год. самостійної роботи. 

 

 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Еволюція жанрознавства. 

Історія трактування сутності жанрів нелітературної комунікації в сучасних гуманітарних 

напрямах і лінгвістичних школах (новій риториці, функціональній стилістиці, лінгвістиці 

тексту, когнітивній лінгвістиці, дискурсознавстві, комунікативній лінгвістиці, лінгвістичній 

генології).  

Тема 2. Жанрова тріада і жанрова діада. 

Жанри як соціокомунікативні, соціокогнітивні та вербально-текстові феномени. Жанри як 

статичні і динамічні сутності. 

Тема 3. Категоріальні аспекти жанрів.  

Подвійний онтологічний статус жанрів. Жанрові назви та їхня роль у суспільній свідомості. 

Жанри як інструменти наукового пізнання. 

Тема 4. Співвідношення категорії “жанр” з іншими провідними поняттями сучасної 

лінгвістики. 

Зв’язки між поняттями «жанр», «мовленнєвий акт», «дискурс», «текст», «стиль», «регістр».  
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Тема 5. Жанри та інтертекстуальність. 

Типи міжжанрових зв’язків. Поняття інтержанровості. 

Тема 6. Жанрові класифікації. 

Традиційні жанрові класифікації. Сучасні підходи до жанрових класифікацій. Поняття 

«жанросфера», «жанрова конфігурація», «жанровий ландшафт».  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 7. Метамова сучасного жанрознавства. 

Термінологія лінгвістичної генології. Загальні та спеціальні генологічні терміни. 

Тема 8. Методологія жанрового аналізу. 

Текстоцентричні процедури жанрового аналізу. Жанрове «портретування». Етнографічні 

методи і процедури жанрового аналізу. 
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

Форма підсумкового контролю успішності – іспит. 

http://www.daad.org.ua/

