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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інтерпретація 

тексту» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки 

бакалаврів «Мова і література (німецька)» та «Мова і література (німецька та 

друга іноземна мова)». 

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є методики та техніки 

аналізу художнього німецькомовного тесту. А також – відповідні лексичні 

елементи, основні граматичні елементи, синтаксичні структури для 

практичного використання їх на письмі та в усному мовленні.  

Міждисциплінарні зв’язки: Реалізація основних завдань курсу 

«Інтерпретація тексту» здійснюється на основі тісних міжпредметних зв’язків 

з фахових дисциплін лінгвістичного циклу, які входять в навчальний план 

підготовки студентів зазначеної спеціальності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – формування теоретичної бази з лінгвостилістики тексту і 

практичних навичок його комплексного аналізу. 

Методичні завдання курсу: 

- сформувати категоріально-понятійний апарат з області лінгвостилістики 

тексту; 

- дати глибокі і різносторонні знання з лінгвостилістичного аналізу тексту; 

- сформувати вміння і навички лінгвостилістичного аналізу тексту і 

різноманітних засобів, які в ньому функціонують; 

- сприяти засвоєнню відповідної лінгвістичної термінології; 

- забезпечити оволодіння знаннями, вміннями та навичками з області 

лінгвостилістики тексту з метою підвищення рівня загально філологічної 

підготовки майбутніх фахівців. 

Пізнавальні завдання курсу:  

- представити наукове висвітлення понять і категорій лінгвістики тексту; 

- ознайомити із сучасними підходами до вивчення тексту; 



- викласти принципи, методи і прийоми лінгвостилістичного дослідження 

тексту; 

- дати всебічну характеристику тексту як об'єкта лінгвостилістичного аналізу; 

- охарактеризувати типи, форми та способи викладення у тексті; 

- описати особливості функціонування мовних одиниць різних рівнів тексту. 

Практичні завдання курсу:  

- сформувати вміння і навички комплексного лінгвостилістичного аналізу 

тексту; 

- сформувати вміння і навички лінгвостилістичного аналізу різноманітних 

мовних одиниць, які є актуалізованими в тексті і відіграють образно-

експресивну функцію. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- Здатність застосовувати знання на практиці. 

- Здатність до аналізу та синтезу загалом. 

- Здатність до навчання. 

- Робота в команді. 

- Уміння працювати самостійно. 

- Дотримання етики. 

ІІ. Фахові:  

- Уміння продемонструвати знання з лінгвостилістичного аналізу тексту.  

- Уміння інтерпретувати та пояснювати різні лінгвостилістичні явища в 

тексті.  

- Навики знаходити інформацію з первинних та вторинних 

інформаційних джерел, включаючи пошук інформації через пошукові системи 

онлайн. 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: 

-  сутність лінгвостилістичного аналізу тексту; 

-  жанри прози; 



-  композиційну структуру тексту; 

-  композиційно-мовленнєві форми; 

-  стильові риси; 

-  засоби виразності. 

Студент повинен уміти: 

- використовувати прийоми лінгвостилістичного аналізу тексту; 

-  працювати з текстами різних типів; 

-  писати доповіді та реферати за одними чи декількома джерелами; 

-  конспектувати першоджерела, виділяти головну думку, аргументувати і 

узагальнювати. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит І. 

Тема 1. Основи інтерпретації тексту. 

Тема 2. Функціональні стилі. Стильові риси різних стилів. 

Кредит ІІ. 

Тема 3. Макростилістика тексту. 

Тема 4. Стилістичне забарвлення і стилістичне значення. 

Кредит ІІІ.  

Тема 5. Стилістична характеристика німецької лексики. 

Кредит ІV. 

Тема 6. Засоби виразності: тропи, стилістичні фігури. 

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для 

вузов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 384 с.  

2. Бабенко Л. Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного 

текста. – М.: Наука, 2004.  



3. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. – 416 

с. 

4. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. –  

М.: Просвещение, 1981. 

5. Гончарова Е. А. Интерпретация художественного текста. – М.: Высшая 

школа, 1983. 

6. Гореликова М. И., Магомедова Д. М. Лингвистический анализ 

художественного текста. – М.: Высшая школа, 1989. 

7. Долинин К. А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1985. 

8. Купина Н. А. Лингвистический анализ художественного текста. – М.: 

Просвещение, 1980. 

9. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. – О.: Латстар, 2002. 

10. Лагута (Алешина) О. Н. Стилистика. Культура речи. Теория речевой 

коммуникации: Учебный словарь терминов. Учебное пособие / Отв. ред. 

Н. А. Лукьянова. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет, 2000. – Часть 2. – 147 с. 

11. Лотман Ю. М. Анализ художественного текста. – Л.: Просвещение, 1972. 

12. Мазилова А. Ю. Лингвистический анализ художественного текста. – 

Ярославль: Изд-во ун-та, 1988. 

13. Новиков Л. А. Художественный текст и его анализ. – М.: Наука, 1988. 

14. Поповская Л. В. Лингвистический анализ художественного текста в вузе. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2006.  

15. Ризель Э. Г. Полярные стилевые черты и их языковое воплощение / Э. Г. 

Ризель // Иностранные языки в школе. 1961, № 3. -С. 45. 

16. Солганик Г. Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. – М.: Флинта, Наука, 

1997. – 256 с. 

17. Шанский Н. М. Лингвистический анализ художественного текста. –  

Л.: Высшая школа, 1991. 



18. Riesel E. Abriss der deutschen Stilistik. – M.: Verlag für fremdsprachige 

Literatur, 1954. – 403 S. 

Допоміжна 

1. Виноградов В. В. О теории художественной речи. – М.: Просвещение, 

1971. 

2. Винокур Г. О. О языке художественной литературы. – М.: Наука, 1991. 

3. Винарская Е. Н. Выразительные средства текста. – М.: Высшая школа, 

1989. 

4. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. – М.: Наука, 2002. 

5. Ковалев В. П. Языковые выразительные средства русской художественной 

прозы. – К.: Вища школа, 1981. 

6. Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. – М.: Просвещение, 1986. 

7. Одинцов В. В. Стилистика текста. – М.: Просвещение, 1980. 

8. Пищальникова В.А. Концептуальный анализ художественного текста. – 

Барнаул, 1991. 

9. Тарасов Л. Ф. Поэтическая речь (типологический аспект). – Х.: Вища 

школа, 1976. 

10. Тростников М. В. Поэтология. – М.: Наука, 1997. 

11. Тураева З. Я. Текст: структура и семантика. – М.: Просвещение, 1986.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.  

 

   5. Засоби діагностики успішності навчання: 

- конспектування основних положень; 

- складання картотеки прикладів. 

 

 

 

 


