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ВСТУП

1. Мета дисциплiни — ознайомлення студентами з iсторiєю розвитку,
основними положеннями, теорiями, проблемами лiнгвiстики тексту, її
термiнологiчним апаратом, набуття студентами навичок аналiзу текстiв.

2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни. Навчальна дисциплiна “Лiнгвiстика тексту (перша мова)”
передбачає володiння шведською мовою на рiвнi не нижче B1 згiдно
з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти, а також
базується на теоретичних знаннях, набутих студентами пiд час вивчення
дисциплiни “Мовознавство”.

3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Дисциплiна “Лiнгвiстика
тексту (перша мова)” охоплює лекцiйнi i практичнi заняття. На лекцiйних
i практичних заняттях студенти знайомляться з iсторiєю, основними
положеннями, теорiями, проблемами лiнгвiстики тексту, оволодiвають
її термiнологiчним апаратом, а також набувають практичних навичок
аналiзу текстiв з позицiй лiнгвiстики тексту. Розпочинається вивчення
курсу з короткого iсторичного огляду розвитку лiнгвiстики тексту як
наукової дисциплiни, визначення її мiсця серед iнших лiнгвiстичних
дисциплiн, а також розгляду поняття текст, рiзних пiдходiв до його
визначення. Розглядаються ознаки текстуальностi. Пропонується аналiз
засобiв зв’язностi тексту, зокрема засобiв когерентностi та когезiї.
Пiсля цього дається огляд теорiї iнтертекстуальностi. Розглядаються
рiзноманiтнi типи iнтертекстуальних зв’язкiв та їхня роль у формуваннi
дискурсу. Проводиться огляд основних пiдходiв до класифiкацiї текстiв.
Пiсля цього студенти аналiзують тексти рiзних типiв з позицiй лiнгвiстики
тексту, визначаючи в них засоби зв’язностi, iнтертекстуальнi зв’язки,
формально-структурнi та змiстовi особливостi, що визначають належнiсть
тексту до вiдповiдного жанру (типу тексту).

4. Завдання. Вивчення навчальної дисциплiни “Лiнгвiстика тексту
(перша мова)” передбачає вирiшення таких завдань:

â ознайомити студентiв з основними положеннями, теорiями,
проблемами лiнгвiстики тексту;

â ознайомити студентiв з пiдходами до типологiзацiї текстiв;
â ознайомити студентiв з теорiєю iнтертекстуальностi;
â розвинути навички аналiзу текстiв рiзних жанрiв.
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5. Результати навчання за дисциплiною

Код Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;
3. комунiкацiя; 4.
автономнiсть та вiд-
повiдальнiсть)

Форми (та/або
методи i те-
хнологiї) ви-
кладання i на-
вчання

Форми i ме-
тоди оцiнюва-
ння та поро-
говий крите-
рiй оцiнюван-
ня (за необхi-
дностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй
оцiнцi з
дисциплiни

1.1. Основнi пiдходи до
визначення поняття
текст. Ознаки тексту-
альностi

Лекцiя 1–3 Фронтальне
опитування;
тест

10%

1.2. Сутнiсть понять ко-
герентнiсть та когезiя
тексту, основнi мовнi
засоби когерентностi
та когезiї

Лекцiя 4–5 Фронтальне
опитування;
тест

10%

1.3. Основнi положення
теорiї iнтертекстуаль-
ностi. Основнi ти-
пи iнтертекстуальних
зв’язкiв

Лекцiя 6–7 Фронтальне
опитування;
тест

10%

1.4. Основнi пiдходи до
класифiкацiї текстiв

Лекцiя 8–9 Фронтальне
опитування;
тест

10%

1.5. Основнi положення
прагмалiнгвiстики

Лекцiя 10–15 Фронтальне
опитування;
тест

10%

2.1. Класифiкувати тексти Практичнi за-
няття

Модульна кон-
трольна робота

10%

2.2. Класифiкувати мов-
леннєвi акти

Практичнi за-
няття

Модульна кон-
трольна робота

10%

2.3. Визначати комунiка-
тивнi стратегiї та та-
ктики

Практичнi за-
няття

Модульна кон-
трольна робота

10%

4.1. Самостiйно аналiзу-
вати тексти рiзних
типiв з позицiй лiн-
гвiстики тексту та
прагмалiнгвiстики

Самостiйна ро-
бота

Модульна кон-
трольна робота

20%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програм-
ними результатами навчання

Програмнi результати
навчання

Результати
навчання

дисциплiни
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 4.1

ПРН 3. Органiзовувати
процес свого навчання й
самоосвiти.

+

ПРН 9. Видiляти галузi
фiлологiї й окреслювати
коло їх основних проблем

+ +

ПРН 14. Аналiзувати
мовнi одиницi,
визначати їх взаємодiю
та характеризувати мовнi
явища i процеси, що їх
зумовлюють.

+ + + +

ПРН 17. Здiйснювати
лiнгвiстичний аналiз
текстiв рiзних стилiв i
жанрiв

+ + + +

ПРН 18. Окреслювати
основнi проблеми
лiнгвiстичних
дисциплiн, пояснювати
їх взаємозв’язок у
цiлiснiй системi знань

+ +

ПРН 19. Демонструвати
знання з лiнгвiстики

+ + + + +

7. Схема формування оцiнки
7.1. Форми оцiнювання студентiв:
Семестрову кiлькiсть балiв формують бали, отриманi студентом у

процесi засвоєння матерiалу з усiх тем змiстового модуля за допомогою
таких форм контролю: вiдповiдей на запитання пiд час фронтальних
опитувань та написання тесту.

Оцiнювання за формами контролю:

Min. — 60 балiв Max. — 100 балiв
Фронтальне опитуван-
ня РН 1.1 — 1.5

15 25

Тест РН 1.1 — 1.5 15 25
Пiдсумкова модульна
контрольна робота РН
2.1–2.3, 4.1

30 50
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Пiдсумкове оцiнювання у формi залiку. Студенти, якi протягом
семестру набрали сумарно меншу кiлькiсть балiв нiж критично-
розрахунковий мiнiмум — 60 балiв обов’язково складають залiк.

7.2. Органiзацiя оцiнювання:

фронтальнi опитування проводяться на початку кожного заняття. Тест
виконується пiсля восьмого практичного заняття.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок

За 100-бальною шка-
лою

За нацiональною
шкалою

60–100 зараховано
0–59 не зараховано
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМIНАРСЬКИХ)
ЗАНЯТЬ

ТЕМИ Кiлькiсть годин
Лекцiї Практичнi

(семiнар-
ськi)
заняття

Самостiй-
на робота

Лекцiя 1 Лiнгвiстика тексту як
наукова дисциплiна

2 2

Лекцiя 2–3 Основнi пiдходи до
визначення поняття текст. Ознаки
текстуальностi

4 4

Лекцiя 4–5 Когерентнiсть та когезiя 4 4
Лекцiя 6–7 Основнi положення теорiї
iнтертекстуальностi

4 4

Лекцiя 8–9 Основнi пiдходи до
класифiкацiї текстiв

4 4

Лекцiя 10–11 Функцiональнi класифi-
кацiї текстiв

4 4

Лекцiя 12–15 Принципи аналiзу
текстiв з позицiй лiнгвiстики тексту.
Комплексний аналiз тексту

8 8

Практичне заняття 1–4 Аналiз
художнiх текстiв

8 10

Практичне заняття 5–9 Аналiз
полiтичних текстiв

10 10

Практичне заняття 10–14 Аналiз
юридичних текстiв

10 10

Практичне заняття 15–19 Аналiз
медiйних текстiв

10 10

Практичне заняття 20–24 Аналiз
науково-технiчних текстiв

10 10

Практичне заняття 25–29 Аналiз
рекламних текстiв

10 10

Пiдсумкова модульна контрольна
робота

2

ВСЬОГО 30 60 90

Всього — 180 год.
З них лекцiї — 30 год.
практичнi заняття — 60 год.
самостiйна робота — 90 год.
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