
Каталог навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» І курсу 

на 2021-2022 навчальний рік 
факультет іноземної філології 

Навчальна дисципліна Лінгвістика тексту 
Ступінь вищої освіти магістр 
Курс 1 
Семестр 2 
Обсяг кредитів ЄКТС 4 
Мова викладання українська / німецька 
Кафедра німецької мови (ст.. викл. Яремчук І. М.) 
Перелік освітніх 
програм/спеціальностей, 
для яких пропонують 
вивчення навчальної 
дисципліни 

Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) / 014 
Середня освіта (Мова і література (німецька) 
Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) / 014 
Середня освіта (Мова і література (англійська) 
 

Форми/методи 
проведення навчальних 
занять 

лекції, практичні заняття. 

Форма семестрового 
контролю 

залік 

Перелік 
компетентностей, які 
будуть сформовані під 
час вивчення навчальної 
дисципліни 

- вміння формувати професійну лінгвістичну компетентність; 
здатність визначити теоретичні та методологічні основи 
дослідження тексту й дискурсу із врахуванням сучасних 
здобутків світової лінгвістики та суміжних з нею наук; 

- здатність з’ясувати природу та архітектоніку тексту, виділити 
основні композиційні, жанрово-стилістичні, семантико-
прагматичні та формально-структурні текстово-дискурсивні 
категорії; 

- вміння розкрити механізми породження та функціонування 
різних типів текстів; 

- вміння володіти методами аналізу різних типів тексту; 
- здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності 

та наукових дослідженнях. 
Результати навчання - знає основні поняття і категорії лінгвістики тексту, принципи і 

правила лінгвістичного аналізу тексту. 
- знає сновні етапи роботи над художнім текстом, послідовність 

лінгвістичного аналізу прозового, поетичного та драматичного 
тексту. 

- знає теоретичні і практичні підходи у використанні категорії 
образу автора для комплексного аналізу художнього тексту. 

- вміє застосовувати знання із лінгвоаналізу та суміжних 
філологічних дисциплін для виявлення в художньому тексті 
чинників (мовних засобів, одиниць) його смислового, 
естетичного, виховного й емоційного впливу. 

- знає та інтерпретує систему функціональних стилів сучасної 
німецької мови. 

Навчально-методичне та 
інформаційне 
забезпечення1 

Deutsche Textlinguistik (auf dem Material verschiedener Textsorten): 
навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2020. 
148 с. 

Покликання на вебсайт 
кафедри 

http://deutsch.kpnu.edu.ua/ 

 
                                           
1 Рекомендовано вказати покликання на сторінку вебсайту кафедри, де розміщено силабуси відповідних 
навчальних дисциплін,  їх навчально-методичне та інформаційне забезпечення. 


