
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

Основи інтерпретації художнього тексту (англійська мова) 
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни  
Форма навчання: денна / заочна 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: для всіх галузей знань 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Освітня програма:  для всіх освітніх програм 

Рік навчання: 1 Семестр: 1/2 

Кількість кредитів (годин):  

денна форма навчання 4 (120 год.: 14 –лекцій; 18- семінарські; 88 - самостійна робота) 

заочна форма навчання 4 (120 год.: 4 –лекцій; 4- семінарські; 112 - самостійна робота) 

Мова викладання:  англійська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle:  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Олейнікова Галина Олександрівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент 

Кафедра: англійської філології 

Робочій e-mail: oleinikova1211@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: Консультації в день проведення практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі он-лайн консультації через Skype/ Viber. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід надіслати запит на електронну пошту викладача. 

 
3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна «Основи інтерпретації художнього тексту (англійська мова)» має сприяти 

поглибленню критичного і креативного мислення, цілісній підготовці вчителя-філолога-

викладача іноземної мови та літератури, оскільки матеріал, що вивчається в межах даного 

курсу, є одним з компонентів лінгвокраїнознавчої, літературознавчої, соціокультурної 

компетенції фахівців. Також даний курс передбачає ознайомлення здобувачів вищої освіти із 

класичною автентичною літературою англійських та американських авторів.  

Метою вивчення дисципліни є навчити майбутнього вчителя-філолога розуміти 

глибинний смисл художнього тексту, виробити вміння оцінювати художній твір відповідно 

до його цілісної структури; розширення філологічних знань здобувачів вищої освіти та 

формування навчально-пізнавальних та комунікативних компетенцій. 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін «Практичний курс англійської мови», «Стилістика 

англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Практикум з мовної комунікації». 

 



4. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни «Основи інтерпретації художнього тексту (англійська 

мова)» здобувачі вищої освіти будуть знати: 

   основні категорії та терміни інтерпретації; 

  рівні актуалізації мовних одиниць в тексті;  

 характерні ознаки художнього тексту в царині жанру, стилю, авторської стилістики, 
тощо;  

 сучасні підходи до витлумачення текстів, стратегії читання; 

 основні параметри інтерпретації тексту щодо його парадигматичної, синтагматичної, 
семантичної та прагматичної організації.  

В процесі вивчення курсу «Основи інтерпретації художнього тексту (англійська мова)»  

здобувачі вищої освіти будуть вміти:  

   оперувати основними категоріями інтерпретації; 

 аналізувати й інтерпретувати літературні твори, визначати їх специфіку й місце в 
літературному процесі; 

 розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, 
історію мови і літератури, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у 

професійній діяльності; 

 розкодовувати зміст закладений автором у аналізованому творі; 

 використати свої спостереження, вільно користуючись спеціальною термінологією 
для розв’язання професійних завдань. 

 здійснювати інтерпретацію короткого оповідання у відповідності до програмних 
вимог, з виділенням фонографічного, морфемного, лексичного та синтаксичного 

рівнів актуалізації тексту, типу оповіді, стилістичного статусу тексту, його часо-

просторових характеристик, фрагментації та інтеграції тексту, його сильних 

позицій, авторського задуму тощо.  

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1 Інтерпретація тексту: предмет вивчення, походження, основні проблеми та 

категорії.              

  

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекційне  заняття (2 год.): 

Тема 1. Текст як 

комунікативна одиниця.  

Семінарське заняття (2 год): 

- Інтерпретація 

тексту: предмет вивчення, 

походження інтерпретації як 

мистецтва тлумачення 

тексту, категоріальний 

апарат, основні проблеми; 

 - текст як комунікативна 

одиниця, елементи його 

когезії, когеренції, 

завершеності. 

 -основні ознаки художності 

тексту. 

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

3. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 

с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – К., 

2001. 

6. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 

2004. 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-teksta_8501ef334af.html
https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-teksta_8501ef334af.html
https://www.twirpx.com/file/1039131/


Завдання для самостійної 

роботи: 

Складання глосарію. 

Диференціювання 

основних категорій тексту 

та основних категорій 

наратології (оповідача, 

розповідача, 

типів оповідей та 

оповідачів). 

1. http://www.criticalreading.com/interpretation.htm 

2. https://www.wonderflow.ai/blog/text-analysis-examples 

3. https://monkeylearn.com/blog/text-analysis-examples/ 

4. https://levity.ai/blog/what-is-text-analysis 

5. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов в 

умовах дистанційної освіти». 2021 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-

inozemnyh-mov.pdf 

6. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-

52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

7. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОЇ 

НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  //«Text et culture», 

квітень,  2021. - Вип.7. http://idgu.edu.ua/science#document-

31154 

 

 Тема № 2             

  

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекційне  заняття (2 год.): 

Тема 2. Парадигматика 

тексту. 

Семінарське заняття (4 год):. 

- Парадигматика 

тексту: дослідження 

текстового поля через 

реалізацію категорії жанру, 

автора, його історико-

ідеологічну, культурологічну 

та літературну парадигми. 

- Текст крізь призму 

рецептивної естетики, 

герменевтики, феноменології, 

тощо. 

Схема інтерпретації тексту. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

-Складання глосарію. 

-Інтерпретація 

оповідання Е.Гемінгвея “A 

Very Short Story” 

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

3. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 

144 с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – 

К., 2001. 

6. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 

2004. 

7. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов 

в умовах дистанційної освіти». 2021 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-

inozemnyh-mov.pdf 

8. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-

52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

9. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ 

АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  
//«Text et culture», квітень,  2021. – Вип.7. 

http://idgu.edu.ua/science#document-31154 

Тема № 3 

           

http://www.criticalreading.com/interpretation.htm
https://www.wonderflow.ai/blog/text-analysis-examples
https://monkeylearn.com/blog/text-analysis-examples/
https://levity.ai/blog/what-is-text-analysis
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf
http://idgu.edu.ua/science#document-24890
http://idgu.edu.ua/science#document-31154
http://idgu.edu.ua/science#document-31154
https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-teksta_8501ef334af.html
https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-teksta_8501ef334af.html
https://www.twirpx.com/file/1039131/
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf
http://idgu.edu.ua/science#document-24890
http://idgu.edu.ua/science#document-31154


Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекційне  заняття (2 год.): 

Тема 3. Типи читань й 

читачів. 

Семінарське заняття (4 

год): 

- Типи читань й  

читачів; 

- Способи присутності 

автора в тексті; 

- Наративні стратегії. 

- Інтерпретація  

оповідання Е.Гемінгвея 

Cat in the Rain. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

-Складання глосарію. 

 - Визначення 

оповідацької точки зору та 

адресату оповіді (point of 

view, the narrator, the 

narrattee).  Інтерпретація 

оповідання Е.Гемінгвея A 

Clean, Well-Lighted Place 

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

3. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 

с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – К., 

2001. 

6. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 

2004. 

7. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція « Актуальні проблеми навчання іноземних мов в 

умовах дистанційної освіти», лютий 2021 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-

problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf 

8. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-

52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

9. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОЇ 

НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  //«Text et culture», 

квітень,  2021. - Вип.7. http://idgu.edu.ua/science#document-

31154 

Тема № 4 

      

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекційне  заняття (2 год.): 

Тема 4. Синтагматика 

тексту. 

Семінарське заняття (4 

год): 

Основні синтагматичні 

параметри тексту, часо-

просторові характеристики 

оповідання. - Синтагматика 

тексту: елементи 

фрагментації та інтеграції 

тексту, функціональні типи 

мовлення, композиційна 

побудова тексту. 

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

3. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 

с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – К., 

2001. 

6. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 

2004. 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-teksta_8501ef334af.html
https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-teksta_8501ef334af.html
https://www.twirpx.com/file/1039131/
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf
http://idgu.edu.ua/science#document-24890
http://idgu.edu.ua/science#document-31154
http://idgu.edu.ua/science#document-31154
https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-teksta_8501ef334af.html
https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-teksta_8501ef334af.html
https://www.twirpx.com/file/1039131/


Завдання для самостійної 

роботи: 

Складання глосарію. 

Визначення елементів 

фабули та сюжету в 

контексті часо-простору, 

хронології подій, теми та ідеї 

твору, персонажів та дійових 

осіб.  

Інтерпретація оповідання 

O'Henry “Tommy's Burglar” 

 

1. http://www.criticalreading.com/interpretation.htm 

2. https://www.wonderflow.ai/blog/text-analysis-examples 

3. https://monkeylearn.com/blog/text-analysis-examples/ 

4. https://levity.ai/blog/what-is-text-analysis 

5. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов в 

умовах дистанційної освіти». 2021 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-

inozemnyh-mov.pdf 

6. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-

52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

7. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОЇ 

НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  //«Text et culture», 

квітень,  2021. - Вип.7. http://idgu.edu.ua/science#document-

31154 

Тема № 5 

     

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекційне  заняття (2 год.): 

Тема 5. Семантика тексту. 

Прагматична орієнтація 

тексту.  

Семінарське заняття (2 год): 

- Визначення категорії 

актуалізації мовних одиниць 

на фонографічному, 

морфологічному, лексичному 

та синтакстичному рівнях. 

-Інтерпретація оповідання 

Е.Колдвелла Daughter 

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

3. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 

144 с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – К., 

2001. 

6. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 

2004. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

- Складання глосарію. 

- Інтерпретація та 

реінтерпретація. 
Постмодерністське бачення 

інтенції автора і текста 

(У.Еко) 

-Інтерпретація оповідання 

Е.Гемінгвея A Clean, Well-

Lighted Place. 

1. http://www.criticalreading.com/interpretation.htm 

2. https://www.wonderflow.ai/blog/text-analysis-

examples 

3. https://monkeylearn.com/blog/text-analysis-examples/ 

4. https://levity.ai/blog/what-is-text-analysis 
5. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов 

в умовах дистанційної освіти». 2021 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-

inozemnyh-mov.pdf 

6. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-

52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

7. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ 

http://www.criticalreading.com/interpretation.htm
https://www.wonderflow.ai/blog/text-analysis-examples
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АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  
//«Text et culture», квітень,  2021. – Вип.7. 

http://idgu.edu.ua/science#document-31154 

 

   Тема № 6        

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекційне  заняття (4 год.): 

Тема 6. Інтерпретація тексту 

та теорія наратології. 

Семінарське заняття (4 

год): 

-Визначення стилістичного 

статусу твору. 

- Категорії художнього 

тропу та поетичної деталі. 

- Визначення прагматичної 

орієнтації тексту, ідеї 

художнього твору. 

- Інтерпретація оповідання 

Л.Г’юіса On the Road. 

- Модульна контрольна 

робота 

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

3. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 

с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – К., 

2001. 

6. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 

2004. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

-конспекти до семінарських 

занять; 

- Складання глосарію. 

-Інтерпретація оповідання 

J.Hilton “The Passionate Year” 

 

1. http://www.criticalreading.com/interpretation.htm 

2. https://www.wonderflow.ai/blog/text-analysis-

examples 

3. https://monkeylearn.com/blog/text-analysis-examples/ 

4. https://levity.ai/blog/what-is-text-analysis 

5. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов 

в умовах дистанційної освіти». 2021 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-

inozemnyh-mov.pdf 

6. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-

52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

7. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ 

АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  
//«Text et culture», квітень,  2021. - Вип.7. 

http://idgu.edu.ua/science#document-31154 

 

 

Заочна форма навчання 

 

Тема № 1 Інтерпретація тексту: предмет вивчення, походження, основні проблеми та 

категорії.              

  

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

http://idgu.edu.ua/science#document-31154
https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-teksta_8501ef334af.html
https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-teksta_8501ef334af.html
https://www.twirpx.com/file/1039131/
http://www.criticalreading.com/interpretation.htm
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http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf
http://idgu.edu.ua/science#document-24890
http://idgu.edu.ua/science#document-31154


Лекційне  заняття (1 год.): 

Тема 1. Текст як 

комунікативна одиниця.  

Семінарське  заняття (1 

год): 

- Інтерпретація 

тексту: предмет вивчення, 

походження інтерпретації як 

мистецтва тлумачення 

тексту, категоріальний 

апарат, основні проблеми; 

 - текст як комунікативна 

одиниця, елементи його 

когезії, когеренції, 

завершеності. 

 -основні ознаки художності 

тексту.  

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

3. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 

с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – К., 

2001. 

6. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 

2004. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Складання глосарію. 

Диференціювання 

основних категорій тексту 

та основних категорій 

наратології (оповідача, 

розповідача, 

типів оповідей та 

оповідачів). 

1. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов в 

умовах дистанційної освіти». 2021 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-

inozemnyh-mov.pdf 

2. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-

52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

3. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОЇ 

НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  //«Text et culture», 

квітень,  2021. – Вип.7. http://idgu.edu.ua/science#document-

31154 

4.http://www.criticalreading.com/interpretation.htm 

5. https://www.wonderflow.ai/blog/text-analysis-examples 

6. https://monkeylearn.com/blog/text-analysis-examples/ 

7. https://levity.ai/blog/what-is-text-analysis 

 Тема № 2             

  

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекційне  заняття (1 год.): 

Тема 2. Парадигматика 

тексту. 

Семінарське заняття (1 год):. 

- Парадигматика 

тексту: дослідження 

текстового поля через 

реалізацію категорії жанру, 

автора, його історико-

ідеологічну, культурологічну 

та літературну парадигми. 

- Текст крізь призму 

рецептивної естетики, 

герменевтики, феноменології, 

тощо. 

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

2. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 

144 с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – 

К., 2001. 

6. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 
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Схема інтерпретації тексту. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

-Складання глосарію. 

-Інтерпретація 

оповідання Е.Гемінгвея “A 

Very Short Story” 

2004. 

7. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція « Актуальні проблеми навчання іноземних мов 

в умовах дистанційної освіти», лютий 2021 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-

problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf 

8. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-

52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

9. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ 

АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  
//«Text et culture», квітень,  2021. – Вип.7. 

http://idgu.edu.ua/science#document-31154 

Тема № 3 

           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекційне  заняття (1 год.): 

Тема 3. Типи читань й 

читачів. 

Семінарське заняття (1 

год): 

- Типи читань й  

читачів; 

- Способи присутності 

автора в тексті; 

- Наративні стратегії. 

- Інтерпретація  

оповідання Е.Гемінгвея 

Cat in the Rain. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

-Складання глосарію. 

 - Визначення 

оповідацької точки зору та 

адресату оповіді (point of 

view, the narrator, the 

narrattee).  Інтерпретація 

оповідання Е.Гемінгвея A 

Clean, Well-Lighted Place 

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

3. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 

с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – К., 

2001. 

6. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 

2004. 

7. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов в 

умовах дистанційної освіти». 2021 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-

inozemnyh-mov.pdf 

8. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-

52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

9. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОЇ 

НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  //«Text et culture», 

квітень,  2021. – Вип.7. http://idgu.edu.ua/science#document-

31154 

Тема № 4 

      

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-inozemnyh-mov.pdf
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Лекційне  заняття (1 год.): 

Тема 4. Синтагматика 

тексту. 

Семінарське заняття (1 

год): 

Основні синтагматичні 

параметри тексту, часо-

просторові характеристики 

оповідання. - Синтагматика 

тексту: елементи 

фрагментації та інтеграції 

тексту, функціональні типи 

мовлення, композиційна 

побудова тексту. 

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

3. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 

с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – К., 

2001. 

6. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 

2004. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Складання глосарію. 

Визначення елементів 

фабули та сюжету в 

контексті часо-простору, 

хронології подій, теми та ідеї 

твору, персонажів та дійових 

осіб.  

Інтерпретація оповідання 

O'Henry “Tommy's Burglar” 

 

1. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов в 

умовах дистанційної освіти». 2021 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-

inozemnyh-mov.pdf 

2. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-

52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

3. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОЇ 

НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  //«Text et culture», 

квітень,  2021. – Вип.7. http://idgu.edu.ua/science#document-

31154 

4. http://www.criticalreading.com/interpretation.htm 

5. https://www.wonderflow.ai/blog/text-analysis-examples 

6. https://monkeylearn.com/blog/text-analysis-examples/ 

7. https://levity.ai/blog/what-is-text-analysis 

Тема № 5 

     

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Прагматична орієнтація 

тексту.  

Визначення категорії 

актуалізації мовних одиниць 

на фонографічному, 

морфологічному, лексичному 

та синтакстичному рівнях. 

Інтерпретація оповідання 

Е.Колдвелла Daughter 

Складання глосарію. 

Інтерпретація та 

реінтерпретація. 

Постмодерністське бачення 

інтенції автора і текста 

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

2. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 

144 с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – К., 

2001. 

6. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов 
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(У.Еко) 

Інтерпретація оповідання 

Е.Гемінгвея A Clean, Well-

Lighted Place. 

Семантика тексту.  

в умовах дистанційної освіти». 2021 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-

inozemnyh-mov.pdf 

7. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-

52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

8. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ 

АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  
//«Text et culture», квітень,  2021. – Вип.7. 

http://idgu.edu.ua/science#document-31154 

9. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 

2004. 

10. http://www.criticalreading.com/interpretation.htm 

11.https://www.wonderflow.ai/blog/text-analysis-examples 

12.https://monkeylearn.com/blog/text-analysis-examples/ 

13.https://levity.ai/blog/what-is-text-analysis 

 

   Тема № 6        

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Інтерпретація тексту та 

теорія наратології. 

Визначення стилістичного 

статусу твору. 

Категорії художнього тропу 

та поетичної деталі. 

Визначення прагматичної 

орієнтації тексту, ідеї 

художнього твору. 

Інтерпретація оповідання 

Л.Г’юіса On the Road. 

Складання глосарію. 

Інтерпретація оповідання 

J.Hilton “The Passionate 

Year” 

 

Модульна контрольна 

робота 

1.Борисова Л.В. Интерпретация текста. – Access Mode: 

https://www.studmed.ru/borisova-l-v-interpretaciya-

teksta_8501ef334af.html 

2. Воронцова Т.Ю. Основы семантико-стилистической 

интерпретации текста (на англ. языке)/ Access Mode: 

https://www.twirpx.com/file/1039131/ 

3.  Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 

с. 

4.  Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова 

книга, 2004. 

5. Галіч О., Назарець В., Васильєв С. Теорія літератури. – К., 

2001. 

6. Олейнікова Г.О. Лінгвістичний аналіз тексту в 

асинхроному форматі // Всеукраїньска науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов в 

умовах дистанційної освіти». 2021 http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/0_1-aktualni-problemy-navchannja-

inozemnyh-mov.pdf 

7. Олейнікова Г.О. Діалог як комунікативний центр 

художнього тексту // «Text et culture», 2020. – Вип.6. – С.49-
52. http://idgu.edu.ua/science#document-24890 

8. Олейнікова Г.О. СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОЇ 

НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОЇ РОЗПОВІДІ  //«Text et culture», 

квітень,  2021. – Вип.7 http://idgu.edu.ua/science#document-

31154 

9. Практикум з інтерпретації англомовного художнього 

тексту. У 2 ч.:Навч.посібник /укл. І.М.Микитюк. – Чернівці, 

2004. 

10. http://www.criticalreading.com/interpretation.htm 

11.https://www.wonderflow.ai/blog/text-analysis-examples 
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12.https://monkeylearn.com/blog/text-analysis-examples/ 

13.https://levity.ai/blog/what-is-text-analysis 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти в умовах ЄКТС» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 

практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення на 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, 

деканатом складається додатковий розклад. 

 

Політика академічної доброчесності 

Здобувачі вищої освіти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно 

до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату є підставою 

для виставлення негативної оцінки. Списування під час проведення модульної контрольної 

роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної 

оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі (на онлайн-платформі Moodle) 

та включає в себе лінгвістичний аналіз оповідання. 

Форма підсумкового контроля: залік 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 

за традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

(екзамен) 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

Cхема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 
середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання самостійної 

роботи, який переводиться у 

100- бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – 
за результатами  

виконання 

модульної контрольної 

роботи 

 

https://monkeylearn.com/blog/text-analysis-examples/
https://levity.ai/blog/what-is-text-analysis


Мінімальний 

пороговий 

рівень 

30 балів (поточний 

контроль) 

16 балів (проміжний 

контроль) 

 

 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді здобувача вищої освіти на 

практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний 

контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно володіє науковою 

термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо повно 

володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовує при цьому обов’язкову літературу, володіє 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань він 

демонструє не достатню глибину матеріалу та аргументації, 

допускає при цьому деякі незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який відтворює певну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 

виявляє елементарні знання окремих положень, але не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, допускає певні помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє 

навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі 

питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних 

питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним 

матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає певні помилки, 

відповідає на питання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє 

навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Конспекти до семінарських занять 5 

Підготовка самостійної роботи 5 

Участь у дискусії 5 

Критеріями оцінювання конспектів до практичних занять є вміння виокремлювати 

тематичний вокабуляр та перекладати його українською мовою. Критеріями оцінювання 

дискусії є дотримання всіх вимог щодо дискусії,  використання релевантних лексико-

граматичних та просодичних  засобів мовлення як компонентів ведення дискусії англійською 

мовою. 



 
 

 


