
Інтерпретація газетно-публіцистичних текстів
Тип дисципліни: нормативна  Семестр: 4

Обсяг дисципліни: 
Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3);
Аудиторні години – 32 (лекції –16, практичні 16, семінарські - ___, 
лабораторні - ___)

Лектор: Ширяєва О.В. (ел. адреса: oschyrjajewa@gmail.com),

Результати навчання:
 знати: основні  категорії  та  поняття  інтерпретації  текстів  різних  жанрів;  рівні

актуалізації мовних одиниць в тексті, основні параметри інтерпретації тексту щодо
його парадигматичної, синтагматичної, семантичної та прагматичної організації

 вміти: здійснювати  інтерпретацію  газетно-публіцистичного  тексту  з  виділенням
фонографічного, морфемного, лексичного та синтаксичного рівнів актуалізації тексту;
проводити  інтертекстуальні  та  компаративні  паралелі  до  інших  публіцистичних
текстів,  а  також  інших  жанрів;  висловлювати  власне  ставлення  до  опрацьованих
джерел.

Анотація навчальної дисципліни:
Мета  курсу –   навчити  студентів  розуміти глибинний зміст  публіцистичних текстів,

виробити  вміння  оцінювати  газетно-публіцистичний  текст  за  його  структурними
особливостями та .

Завдання курсу – навчити студентів  оперувати основними категоріями інтерпретації,
термінологічним  словником  з  метою  багатоаспектного  аналізу  публіцистичних  текстів.
Студенти отримають навики вирізняти рівні  актуалізації  мовних одиниць в тексті  під час
його аналізу та інтерпретації. Курс також сприяє розвитку навичок критичного витлумачення
газетних  та  журнальних  текстів  та  вибіркового  читання  текстів  цього  жанру,  що  дуже
важливо в процесі перекладу як письмового, так і усного.

Рекомендована література:
1. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008.
2. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова книга, 2004.
3. Науменко А.  М.  Філологічний  аналіз  тексту (основи  лінгвопоетики)  :  Навчальний

посібник  для  студентів  вищих  навчальних  закладів  /  А.  М.  Науменко.  –  Вінниця:
НОВА КНИГА, 2005.

4. Lösener  Hans: Zwischen  Wort  und  Wort.  Interpretation  und  Textanalyse.  Paderborn:
Wilhelm Fink Verlag, 2006.

5. Kindt  Tom,  Köppe  Tilmann  (Hrsg.): Moderne  Interpretationstheorien.  Ein  Reader.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008

6. Niehr Thomas. Einführung in die Politolinguistik: Gegenstände und Methoden. Göttingen :
Vandenhoeck et Ruprecht, 2014.

7. Афанасьева Н. А. Интерпретация текста : Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр.яз. /
Н. А. Афанасьева, Л. И. Мустаева, Г. А. Стефанович, Я. Г. Биренбаум. – М.: Высшая
школа, 1991.

Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота

Форма звітності: залік 

Мова навчання: німецька



Спеціальність 035 Філологія 
спеціалізація  035.04  Германські мови та літератури (німецько-український переклад)

Розглянуто на засіданні кафедри «____» _________ 20__р.  Протокол № ____

Завідувач кафедри _________________ Паславська А. Й.
(підпис) 

Затверджено на Вченій раді факультету «____» _________ 20__р.  Протокол № ____

Декан _____________________ Сулим В. Т.
(підпис)


