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Силабус навчальної дисципліни 

«АНАЛІТИКА ТЕКСТУ» 

 

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Типологія, аналіз і створення текстів окремих стилів та жанрів 

(наукового, публіцистичного) 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Забезпечення набуття студентами ключових фахових 

компетентностей аналізу текстів різного функціонального, 

тематичного, жанрового характеру, оволодіння методами аналізу і 

побудови текстів різних жанрів для вирішення поставлених цілей  

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Опанування поняттєвим апаратом, історичними, теоретичними та 

методологічними основами інформаційно-аналітичного аналізу 

тексту; 

- вивчення основних властивостей тексту, його функцій, формальної 

і змістової структури тексту;  

- застосування методів аналізу: контент-аналіз, інтент-аналіз, івент-

аналіз, seo-аналіз, когнітивне картування тексту; 

- створення текстів різних жанрів відповідно до поставленої мети 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання, отримані в процесі вивчення дисципліни «Аналітика 

тексту», забезпечать здатність застосовувати теоретичні знання у 

практичних ситуаціях у науковій і професійній діяльності, 

формулювати цілі і ставити завдання інформаційного аналізу 

текстів, обирати методи і процедури для їх досягнення; опановувати 

нові алгоритми аналітики тексту, здійснювати аналіз текстів різного 

функціонального, тематичного й жанрового характеру, доводити 

результати аналізу до рівня практичних, методичних і змістових 

рекомендацій 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Текст як об'єкт дослідження. Співвідношення 

понять текст і дискурс. Поняття про текст і його ознаки. Текст як 

форма комунікації і одиниця культури. Функції тексту. Дискурс. 

Типологія дискурсу. Текст як форма комунікації і одиниця культури. 

Аналіз ознак тексту з точки зору різних аспектів розгляду тексту. 

Цілісність і зв'язність тексту. Текстові категорії. Основні фактории і 

категорії текстоутворення. Типологія текстів. Поняття медіа тексту. 

Аналіз медіа тексту.  Поняття гіпертекстуальності. Основні аспекти 

розгляду тексту. Комплексна модель системно-структурної 

організації тексту як форми комунікації. Поняття про вторинну 

текстову діяльність. Смислова інтерпретація тексту. 

Екстралінгвістичні параметри в аналізі тексту. Семіотика тексту. 

Тексти наукового та публіцистичного стилів мовлення: призначення, 

ознаки, різновиди, жанри, мовностилістичні особливості. Метод 

контент-аналізу тексту: загальний огляд теоретичних концепцій 

контент-аналізу текстових документів, базових та новітніх методів 

емпіричного контент-аналізу документів; техніка контент-

аналітичного дослідженнями. Інтент-аналіз, івент-аналіз, seo-аналіз 

(семантичний аналіз), когнітивне картування. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: використання моделюючої (навчальні 

конференції, круглі столи, дискусійний клуб) та проєктної 

технологій навчання 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому та другому (1-4 

семестри) курсі бакалаврського рівня вищої освіти, зокрема з 

дисциплін «Аналітико-синтетична переробка інформації», 

«Науково-технічна (авіаційна) термінологія». 

Пореквізити Знання з аналітики тексту можуть бути використані під час вивчення 

дисциплін «Професійні комунікації», «Мас-медіа в інформаційно-

комунікативному просторі», написання тез доповідей, статей, 

кваліфікаційних робіт 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту: навчальний посібник/ 

МОН. Київ: Академія, 2009. 264 с. 

2. Литвиненко О.Є., Бурко Д.А. Моделі семантичного аналізу текстів 

// Наукоємні технологї. 2009. № 4. С. 55-58 

3. Сич М.Ю. Алгоритм семантичної обробки текстової інформації // 

Проблеми інформатизації та управління: збірник наукових праць/ 

Національний авіаційний університет, Інститут комп'ютерних 

технологій; МОН. Київ, 2009. Вип. 1 (25). С. 159-164. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Історії та документознавства 



 

 

 

Фото 

 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ХАЛЕЦЬКА ЛЕСЯ ПИЛИПІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11806 

Тел.: (067) 440 77 15 

E-mail: lkhaletska@nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.603 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою  

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3NTQ1NTAzNjY2 

 

 

 

 

Завідувач кафедри        І. Тюрменко  

 

 

Розробник          Л. Халецька 

 


