
ТЕКСТОЗНАВСТВО 
Викладач – Златів Л.  М., канд. пед. наук, доцент кафедри стилістики та 

культури української мови.  

Курс – 2, семестр – 3. 

Кількість кредитів – 3. 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Текстознавство» належить до  дисциплін 

вибіркового циклу освітньої програми Середня освіта (українська мова та 

література). Передумовами для вивчення  навчальної дисципліни 

«Текстознавство»  є опанування здобувачами таких дисциплін: «Вступ до 

мовознавства», «Вступ до літературознавства», «Культура українського 

фахового мовлення»,  «Сучасна українська літературна мова»,  «Практикум з 

української мови». 

Мета  навчальної дисципліни «Текстознавство» – сформувати у здобувачів 

вищої освіти знання передумов і напрямків розвитку текстознавства в 

парадигмальному просторі сучасної лінгвістики, показати зв'язки теоретичних 

концепцій із практикою прикладного мовознавства, значущість знання 

структури тексту та прийомів його  аналізу  для загальнотеоретичної підготовки 

філолога. Студенти вивчають основні теорії тексту, його структуру і типи. Курс 

націлений також на демонстрацію можливостей  аналізу науково-навчального  

тексту, що є особливо важливим для подальшого навчання студентів на 

старших курсах, у їх самостійній науковій роботі під час написання курсових і 

магістерських досліджень. 

Завдання курсу: 

- подати теоретичні відомості про  передумови виникнення  

текстознавства,  напрямки його розвитку; показати багатовекторність 

досліджень тексту в сучасній науці; сформувати знання понятійного апарату з 

текстознавства;  

 - навчити студентів визначати типи тексту, типи мовлення усередині 

мовленнєвого твору, типи висловлювань; 

 - навчити структурувати текст відповідно до одиниць  членування на рівні 

мікро- і макроструктури; сформувати навички  структурно-семантичного 

аналізу тексту; 

         - сформувати знання про моделі дискурсу, чинники його планування і 

перебігу;  

 - навчити здобувачів застосовувати адекватну термінологію і 

концептуальний апарат у власних дослідженнях і наукових текстах, 

використовувати прийоми аналізу тексту у власній науковій та навчальній 

діяльності. 

Перевагами дисципліни є те, що у процесі її засвоєння у здобувачів вищої 

освіти формуються такі компетентності: 

загальні: 

ЗК 6.  здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; 

      фахові: 

      ФК 6. здатність використовувати когнітивно-дискурсивні вміння, 

спрямовані на сприйняття й породження зв’язних монологічних і діалогічних 



текстів в усній і письмовій формах; 

ФК 9. здатність використовувати різні методи й методики аналізу тексту. 

Після вивчення дисципліни студенти мають демонструвати такі програмні 

результати навчання: 

ПРН 2. здатний  виконувати різні види лінгвістичного аналізу; 

ПРН 4.  здатний використовувати когнітивно-дискурсні вміння, спрямовані 

на сприйняття й породження зв’язних монологічних і діалогічних текстів в 

усній і письмовій формах. 

Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні знати про: передумови виникнення текстознавства в мовознавстві, 

напрямки його розвитку; відмінності між поняттями «текст» та «дискурс»; різні 

типи дискурсу і тексту, типи мовлення і висловлювань; одиниці членування  

тексту на рівні мікро- і макроструктури; термінологію і концептуальний 

апарат, методи  аналізу тексту; 

вміти: визначати типи  тексту/дискурсу, типи мовлення і висловлювань; 

структурувати текст відповідно до одиниць їх членування на рівні мікро- і 

макроструктури; застосовувати адекватну термінологію і концептуальний 

апарат у власних дослідженнях і наукових текстах; використовувати методи 

аналізу тексту у власній науковій роботі; аналізувати текст з точки зору його 

стильової, жанрової, структурно-семантичної та комунікативної специфіки; 

трансформувати текст, ущільнювати його та розгортати; створювати тексти 

різних типів із використанням теоретичних знань про мовну організацію та про 

різноманітні функції мови. 

 

E-mail кафедри: kstilukrmov.rshu@ukr.net 

E-mail викладача: lesyazlativ@meta.ua 

Очні консультації: щосереди з 12.45 до 14.05 (2 академічні години). 

Онлайн- консультації: щочетверга з 18.00 до 20.00. 
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