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Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год. 

Форма контролю – диф залік.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз тексту» є висвітлення 

найважливіших аспектів теорії і практики лінгвістичного аналізу насамперед художніх текстів, 

надання майбутньому фахівцеві необхідних знань мовних особливостей художніх творів різних 

періодів та прищеплення навичок лінгвістичного коментування текстів.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Лінгвістичний аналіз тексту» є 

формування у студентів уявлення про текст як складне ціле, всі складові якого взаємопов’язані; 

характеристика аспектів вивчення тексту; ознайомлення студентів з основними теоретичними 

положеннями дисципліни, з принципами та методикою лінгвістичного аналізу текстів; висвітлення 

особливостей мови художньої літератури на зразках конкретних художніх творів; прищеплення 

студентам навички лінгвістичного коментування та аналізу художніх текстів.. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. ЗК9. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. СК2. Здатність забезпечувати навчання учнів англійської мови та 

спілкуватися нею у професійному колі. СК3. Здатність формувати і розвивати мовно-

комунікативні уміння і навички учнів. СК15. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та 

літературні явища, використовувати різні методи й методики аналізу україномовних та 

англомовних текстів. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПРН9. Досліджувати мовні феномени і явища за допомогою загальнонаукової 

методології. ПРН12. Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку і збагачення усного й 

писемного мовлення школярів англійською мовою. ПРН13. Застосовувати в освітньому процесі 

прийоми розвитку мовно-комунікативних навичок. ПРН25.  Порівнювати мовні та літературні 

факти, явища, визначати їхні подібності й відмінності, вміти аналізувати україномовні та 

англомовні тексти різних типів.  

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – українська. Лектор – д. філол. н., проф. Сізова К.Л.




