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Практичних занять – 50 год., самостійної роботи – 100 год.
Форма контролю – диференційований залік.

Метою викладання навчальної дисципліни є системне опанування операціями
семантичної компресії тексту, які пов’язані з цілим комплексом складних розумових
операцій, що спираються на загальні закони мислення та мають універсальний характер.

Основними завданнями дисципліни є засвоєння базових понять й категоріального
апарату аналізу тексту; робота з текстом на принципі переходу від зовнішньої до
внутрішньої його структури; вивчення процесів реорганізації і семантичних
трансформацій текстового матеріалу, що закладає основи методики складання різного
типу вторинних текстів: рефератів, анотацій, переказів

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для
подальшої професійної діяльності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання
та практичні проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу в процесі
професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів
філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; здатність
зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства
на основі розуміння  історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій; здатність використовувати в професійній мовознавчій/перекладацькій
діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні;
здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних
завдань; здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких
програмних результатів: розуміти основні проблеми філології та підходи до їх
розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати й
розуміти систему мови; знати принципи, технології і прийоми створення усних і
письмових текстів різних жанрів і стилів державною та англійською мовами; аналізувати
мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища та процеси,
що їх зумовлюють; здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів; знати й розуміти основні
питання, теорії та концепції спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній
мовознавчій і перекладацькій діяльності; збирати, аналізувати, систематизувати й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних
завдань і проблем у спеціалізованих сферах професійної мовознавчої і перекладацької
діяльності та/або навчання

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна
діяльність за фахом.

Мова викладання – українська, англійська.
Викладач – к філол. н. Чрділелі Т.В.


