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ПЕрЕдМОВА

Розуміння тексту передбачає не лише 
знання мови, але й знання світу.

Тен ван Дейк

Початок ХХІ століття ознаменувався стрімким розвитком 
сучасних засобів масової комунікації, до числа яких до-

лучаються соціальні мережі та модерні ґаджети типу планшетів 
і смартфонів, спроможних суттєво розширити комунікаційний 
простір людського спілкування. Відповідно змінюється і образ 
основного інструмента й атрибута комунікації – тексту. Посту-
пово він втрачає домінуючу довгі століття вербалізовану форму, 
здобуваючи аудіо-візуально-кінестетичні функції. Зараз мас-
медійний текст – це інформаційний образ сучасного соціуму в 
усій його полівалентній сутності. Тому актуальним завданням 
будь-якого медійника є максимально об’єктивна репрезентація 
інформаційної картини світу, що не можливо без знання комуні-
каційних особливостей тексту.

Сучасне суспільство стало абсолютно залежним від кому-
нікації, адже проходить активний процес обміну вербальною й 
невербальною інформацією, з’являються реклама і PR як нові 
технології соціокомунікаційного управління індивідом, людина 
стала цілковитим заручником мобільного зв’язку, sms- та Інтер-
нет-текстінгу. В основі усіх цих комунікаційних процесів незмін-
но лежить текст. Тому назріла нагальна потреба у виникненні на-
укової дисципліни, яка б налагодила взаємозв’язки між різними 
видами текстів, виявила їх спільні й відмінні риси, підсумувала 
й узагальнила теоретичну базу знань про мас-медійний текст, 
скоординувала подальші дослідження тексту саме в аспекті со-
ціальних комунікацій, тим паче, що наука про текст усе ще не 
вповні систематизувала категорійний апарат у відносно моло-
дій галузі знань. І такою дисципліною у кінці ХХ – на початку  
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ХХІ століття стало «Текстознавство», основна мета якого полягає 
у знаходженні не лише шляхів моделювання текстів та особли-
востей їх функціонування у масовокомунікаційному просторі, але 
й механізмів ефективних комунікаційних процесів у суспільстві.

Маючи наукову перспективність, «Текстознавство» стало на-
вчальною дисципліною для майбутніх журналістів, видавців, 
рекламістів, професія яких вимагатиме активної роботи з мас-
медійним текстом. Студенти повинні засвоїти питання генези та 
розвитку науки про текст; об’єкта, предмета та термінологічно-
го апарата курсу; понять «твір», «текст», «дискурс»; категорій 
тексту; комунікаційної тріади «адресант» – «текст» – «адресат»; 
композиційних та архітектонічних особливостей тексту; типоло-
гії текстів; медіатексту як соціокомунікаційного явища; основних 
механізмів текстотворення, адекватного сприймання і розуміння 
тексту; зв’язку текстознавства із суміжними галузями знань, вне-
ску провідних журналістикознавців у розвиток науки про текст. 
Пропонований посібник висвітлює проблеми теорії тексту в ас-
пекті його комунікаційного потенціалу, тому, сподіваємось, за-
цікавить також тих, хто займається проблемами комунікативної 
лінгвістики, медіалінгвістики, риторики, теоретичної поетики, 
теорії інформації, редагування, теорії комунікації. 

Це навчальне видання підготовлене на кафедрі журналістики 
Національного університету «Острозька академія». В його осно-
ву покладені лекції, прочитані студентам спеціальності «Журна-
лістика», а також наукові пошуки автора цих рядків та ідеї про-
відних українських журналістикознавців, які займаються теорією 
тексту: Володимира Шкляра, Катерини Серажим, Володимира 
Різуна, Анастасії Мамалиги, Олександри Сербенської, Георгія 
Почепцова, Ігоря Михайлина, Миколи Тимошика, Зіновія Пар-
тико, Анатолія Капелюшного, Людмили Супрун, Елеонори Шес-
такової та ін.

 Сподіваємось, що читач зможе продуктивно використати ма-
теріали книжки для вивчення курсу «Текстознавство» у вищій 
школі, розширення знань про сучасні тексти масової комунікації, 
міждисциплінарний статус яких і донині залишає суперечливі 
місця, що чекають на свого вдумливого дослідника. 

ЛЕКцІя № 1-2  
 

ОСНОВНІ ЗАСАди ТЕКСТОЗНАВСТВА  
яК НАУКи ПрО ТЕКСТ

План
1. Генеза та розвиток текстознавства як науки про текст.
2. Об’єкт, предмет і завдання текстознавства.
3. Категорії тексту.
4. Текстознавство в колі суміжних дисциплін.
Мета: ознайомитись з еволюційним поступом текстознавства 

в царині соціальних комунікацій, визначити об’єкт, предмет, за-
вдання і категорії навчально-наукової дисципліни, означивши її 
місце в сучасному наукознавстві.
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18. «Комунікативна система є основоположною для мовної 
сутності тексту…» (Анастасія Мамалига).

19. «Усі лінгвістичні шляхи ведуть до тексту» (Ульріх 
Енгель). 

20. «Якщо наше життя не текст, то що ж воно таке?» (Ро-
ман Тіменчик).

21. «Текст – це серединний елемент схеми комунікативного 
акту, яку спрощено можна уявити у вигляді трьохелементної 
структури: автор – текст – читач» (Наталія Кутіна).

22. «Текст – це не хаотичне накопичення одиниць різних мов-
них рівнів, а упорядкована система, в якій усе взаємопов’язано і 
взаємообумовлено» (Ірина Кочан). 
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