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ПЕРЕДМОВА
Інтерпретація тексту як лінгвістична дисципліна, що досліджує та
інтерпретує текст з точки зору міждисциплінарних досліджень, насамперед,
з погляду його змісту й структури, є теоретичною основою для осмислення
студентами комунікативного спрямування тексту, його функціонування в
різних сферах життєдіяльності. Текст став предметом активного вивчення
різними
науковими
дисциплінами,
насамперед
лінгвістикою,
психолінгвістикою, лінгводидактикою.
Інтерпретація тексту як лінгвістична дисципліна спрямована на
реалізацію когнітивного, комунікативно-прагматичного й функціональностилістичного аспектів навчання, вироблення інтерпретаційної компетенції.
Мета курсу – складання у студентів уявлення про текст як об’єкт
міждисциплінарного та лінгвістичного дослідження; ознайомлення
студентів з типологією текстів та особливостями інтерпретації їх
структурних компонентів .
Завдання курсу – формування у студентів практичних умінь та
навичок теоретично обґрунтованої інтерпретації різних типів тексту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

закономірності побудови різних типів текстів;

особливості моделювання текстів різних типів загалом та
електронного тексту зокрема.

засвоїти спеціальну термінологію та відповідні поняття
вміти:

бути здатними ідентифікувати різні типи текстів та виявляти їх
характерні риси;

виділяти в тексті смислові категорії;

здійснювати теоретично обґрунтовану інтерпретацію тексту.
Предметом
вивчення
навчальної дисципліни
є
текст
у
міждисциплінарному його вивченні.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Формування
інтерпретаційної компетенції студентів-філологів» ґрунтується на знаннях
та навичках з теорії загального мовознавства, стилістики тексту, лінгвістики
тексту та лінгвокультурології.
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