
АНАЛІТИКА НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ 
Мета курсу — формування у студентів вміння проникнути в суть 

наративного дискурсу, художнього зокрема, виявити в словесному тексті 
причини і фактори його ідейно-естетичного, виховного, емоційного впливу; 
вироблення  навичок системного  комплексного  лінгвістичного 
 аналізу мовностилістичної структури художніх текстів.  

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як стилістика, 
актуальні проблеми германістики, лінгвістичний аналіз тексту.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання базових понять та категорій лінгвістики тексту; 
знання рівнів нагромадження та актуалізації інформації в тексті; знання 
прагматичні одиниці тексту як надфразової комунікативної одиниці; розуміння 
особливостей композиції прозового, драматургічного та поетичного тексту; 
вміння застосувати здобуті теоретичні знання на практиці; виділити сюжетну 
лінію, сильні позиції, інформаційні вузли тексту;  здатність визначити 
стилістичні засоби, що створюють образність тексту;  вміння робити 
лінгвістичний аналіз тексту.  

Програмні результати навчання:  
знати: основні поняття, закони і закономірності теорії і технології 

формування тексту, процес його становлення; алгоритми роботи з текстом, що 
забезпечить спеціалістам фактичне знання навчального матеріалу, володіння 
текстом у всьому розмаїтті його форм, видів і жанрів уміти: розкрити значущості 
та змісту роботи з текстом на різних етапах навчання;  розпізнавати стилістичні 
прийоми і засоби виразності художньої мови тексту; формувати вміння 
застосовувати знання філологічних дисциплін (літературознавство, 
мовознавство, історія української літератури, дитяча література, методика 
викладання української мови тощо) для лінгвоаналізу; володіти: навичками 
здійснювання лінгвістичного аналіуз тексту; вміння застосовування 
стилістичних засобів та прийомів для досягнення образності художнього тексту; 
розпізнавати стилістичні прийоми і засоби виразності художньої мови тексту; 
застосовувати знання філологічних дисциплін для лінгвоаналізу.  

Зміст навчальної дисципліни:  
ТЕКСТ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

ПОНЯТТЄВОТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ЛІНГВІСТИЧНОГО 
АНАЛІЗУ ТЕКСТУ. Предмет і завдання лінгвістичного аналізу тексту. 
Класифікація текстів.  Основні категорії тексту.  Рівень цілісного тексту.   



  КОМПЛЕКСНИЙ  ЛІНГВІСТИЧНИЙ  АНАЛІЗ  ХУДОЖНІХ  
ТЕКСТІВ.  Фонографічний та морфемно-словотвірний рівні лінгвістичного 
аналізу.  Лексичний, морфологічний та синтаксичний рівні лінгвістичного 
аналізу.  Методика лінгвістичного аналізу тексту.   

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредитів ECTS, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі 20 годин лекційних занять, 16 годин практичних 
занять і 55 годин самостійної та 14 годин індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: залік.  
  


