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Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасна методика 
лінгвістичних досліджень когнітивних, комунікативних та дискурсивних 
явищ” є розширення знань про релевантні парадигми лінгвістичних 
досліджень, а також надання навичок практичного застосування комплексних 
напрямків лінгвістичних студій, одним з яких є когнітивно-комунікативний. 
В межах здійснення означеної мети студенти ознайомлюються з процесом 
формування картини світу як цілісного продукту пізнання (когніції), 
евристичними принципами типології картин світу, засобами мовного та 
мовленнєвого втілення картини світу в різних народів. Студентам також 
презентуються основні поняття медійної комунікації і культури; надаються 
фундаментальні уявлення про головні види традиційних та новітніх медіа 
комунікацій, а саме: характеристики основних понять медійної комунікації і 
культури, а також характерні особливості головних видів традиційних і 
новітніх видів медіа комунікації. В межах курсу студенти також отримують 
базові уявлення про комплексну інтегровану теорію тексту і комунікації, її 
методологічне забезпечення і засоби систематизації ключових понять і 
категорій. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Сучасна методика 
лінгвістичних досліджень когнітивних, комунікативних та дискурсивних 
явищ” є набуття студентами навичок використання теорії мовної картини 
світу, теорії сучасних медіа комунікацій та інтегрованої теорії тексту і 
комунікації для виконання власних лінгвістичних досліджень.  

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
визначення, структуру та функції картини світу як лінгвокогнітивного 

створення; зміст поняття “картина світу” в межах когнітивної лінгвістики, 
теорії мовної особистості та лінгво-культурології; основні поняття, пов’язані 
з медійною комунікацією і культурою, характерні особливості традиційних і 
новітніх медіа, принципи аналізу мови у гетерогенних медіа текстах; 



визначення понять «текст», «дискурс», «комунікація», текстово-дискурсивні 
категорії і засоби їх репрезентації; методи і прийоми лінгвістичної теорії 
тексту і комунікації. 

вміти : 
застосовувати методологію теорії картини світу та розуміння 

функціонування лінгвокогнітивних механізмів картини світу для аналізу 
різноманітних мовних та мовленнєвих явищ у власних наукових 
дослідженнях з лінгвістики; дати характеристику основним поняттям, 
пов’язаним з медійною комунікацією і культурою; окреслити характерні 
особливості традиційних і новітніх медіа; проаналізувати взіємодію мови зі 
знаками, що належать до інших семіотичних систем, у медіа тексті; володіти 
спеціальною термінологією, поняттями і характеристиками і застосовувати 
методологію теорії тексту і комунікації у науковій діяльності. 
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