


 

  



Анотація 

Об’єктом вивчення дисципліни «Літературознавчий аналіз художнього тексту»є 

літературний текст як художньо-естетичне явище та предмет літературознавчої рецепції. 

У процесі вивчення дисципліни з’ясовано місце літературознавства у системі сучасної 

гуманітарної освіти, досліджено основи літературознавства для аналізу літературних явищ 

і процесів в  українській та світовій літературах; окреслено здатність студентів до  

пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації, отриманої з різних 

джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного педагогічного досвіду.  

Програма спрямована на формування у студентів-філологів стійких навичок 

виокремлення й аналізу різних аспектів і рівнів літературного твору як художнього цілого; 

удосконалення умінь літературознавчого аналізу художнього твору, здатності 

використовувати новітні літературознавчі концепції та методології у практичній роботі 

над художнім текстом, зокрема володіння навичками нетрадиційних методологій аналізу 

(герменевтичний, структуралістський, деконструктивний, рецептивний, семіотичний, 

міфологічний, компаративний, гендерний, психоаналітичний тощо); здатність 

демонструвати  знання сучасної наукової парадигми в галузі філологічної освіти та 

динаміки її розвитку, основні структурні компоненти та особливості літературознавчої  

підготовки студента-філолога.  

Ключові слова:літературознавство, аналіз (композиційний, сюжетний, жанровий, 

ідейно-тематичний, пообразний), синтез, інтерпретація, феміністична критика, 

неомодернізм, неонародництво, неоавангардизм, жіноча проза, жанрова специфіка, 

літературний експеримент, текст, гіпертекст. 

 
 

Summary 

The object of study of the discipline "Literary analysis of a work of art" is the literary text 

as an artistic and aesthetic phenomenon and the subject of literary reception. In the process of 

studying clarified the place of literary science in the system of modern humanities education, the 

basics of literary science for the analysis of literary phenomena and processes in Ukrainian and 

world literature are investigated; outlines the ability of students to search, evaluate, interpret and 

synthesize scientific information obtained from various sources: specialized literature, media, 

pedagogical experience. 

The program is aimed at forming in students of philology stable skills of isolation and 

analysis of various aspects and levels of a literary work as an artistic whole;  improving the skills 

of literary analysis of a work of art, the ability to use the latest literary concepts and 

methodologies in practical work on a literary text, including skills of non-traditional 

methodologies of analysis (hermeneutic, structuralist, deconstructive, receptive, semiotic, 

mythological, psychoanalytic, comparative, gender); ability to show knowledges of the modern 

scientific paradigm in the field of philological education and the dynamics of its development, 

the main structural components and features of the literary science of a student-philologist. 

Key words: literary criticism, analysis (compositional, plot, genre, ideological and 

thematic, figurative), synthesis, interpretation, feminist criticism, neomodernism, neo-populism, 

neo-avant-garde, women's prose, genre specificity, literary experiment, text, hypertext. 

 

 

 

  



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – проєкт, 

наукова стаття 

Спеціальність: 014.01 

Середня освіта (Українська 

мова і література)  

 

Семестр 

Загальна кількість годин – 150 
1-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 6 

аудиторних – 8 

самостійної роботи студента – 

4 Ступінь: 

магістра 

8  

Практичні, семінарські 

16  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 

  

Самостійна робота 

126  

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська. 

Примітка.Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.: 24 год. – 

аудиторні заняття, 126 год. – самостійна робота (16% ~ 84%).  

Заочна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – проєкт, 

наукова стаття 
Спеціальність: 014.01 

Середня освіта (Українська 

мова і література)  

Семестр 

Загальна кількість годин – 120 
1-й  

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 
Ступінь: 

магістра 

4  

Практичні, семінарські 

4  

Самостійна робота 

112  

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська. 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 8 год. – аудиторні заняття, 

112 год. – самостійна робота (7%/93%). 

 



 2. Мета,  завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Метакурсу:поглиблення знань  студентів у окремих  галузях філології; комплексна 

літературознавча підготовка сучасного філолога. 

Завданнякурсу: забезпечити максимально повне володіння студентами фактичним 

матеріалом з курсу; поглибити знання про принципи і прийоми літературознавчого 

аналізу; ознайомити із сучасними методологічними підходами до аналізу художнього 

тексту;здійснювати фаховийаналіз художніх творів; вільно оперувати основними 

відомостями з теорії літературознавства під час практичної роботи; уміння та навички 

практики наукової роботи студентів під час виконання рефератів і доповідей з питань, 

відведених на самостійне опрацювання; підготувати майбутніх викладачів 

літературознавчих дисциплін до педагогічної діяльності. 

Передумови для вивчення дисципліни: обізнаність із нормами й канонами 

сучасного літературознавчого дискурсу та вміння представити свої наукові здобутки, що є 

одним із найважливіших і найвагоміших аспектів підготовки фахівця з університетською 

освітою. Курс «Літературознавчий аналіз художнього твору» 

пов’язанийізтакимидисциплінамизагального фундаментального та професійного циклу, 

як: «Теоретичні проблеми літературознавства», «Мовознавство»,  «Історія  української 

літератури», «Історія  світової літератури», «Філософія».З 

метоюпоглибленняміждисциплінарнихзв’язків, у процесі вивчення суто літературних 

питань, передбачено звернення до творчості художників, скульпторів, композиторів, 

архітекторів. 

Навчальна дисципліна складається з 5-ох кредитів. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. 

Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом мовознавства і  

літературознавства; знання найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних 

наукових шкіл.  

ПРН 3. Знання фундаментальних дисциплін (методики навчання фахових дисциплін, 

теорії мови та літератури, лінгвофілософії) на діахронно-синхронному рівні як 

теоретичної бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі мовознавства й 

літературознавства. 

ПРН 5. Вміти використовувати професійно профільовані знання для аналізу й 

інтерпретації художнього, наукового тексту. 

ПРН 6 Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного 

педагогічного досвіду тощо. Вивчення інформаційних технологій та методики їх 

застосування в навчанні й науковій діяльності фахівця; закладання основ неперервного 

підвищення рівня ІКТ-готовності студентів та її постійного оновлення у професійній 

діяльності. 

ПРН 7 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ПРН 8 Володіння різноплановими методами й способами перевірки знань із 

української мови і літератури. 

ПРН 9 Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Знання загальних питань із філософії науки, методології наукових досліджень 

та організації науки в Україні. 

ЗК 2.Знанняпровіднихтенденційукраїнськогомовно-літературногопроцесу, 

основнихконцептуальнихположеньтехнологійфілологічноїосвіти. 

ЗК 3. Знання наукових основ методики навчання фахових дисциплін у вищих та 



спеціальних навчальних закладах. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 3. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час 

організації навчально-виховного процесу в закладах середньої освіти і ЗВО, зокрема для  

мотивації, оптимізації, інтенсифікації навчальної діяльності та контролю навченості, 

розв’язання завдань підготовки звітів, підвищення кваліфікації й залучення до 

навчального процесу всіх зацікавлених осіб. 

ФК 4. Здатність розрізняти основні компоненти змісту літературознавчої та 

методичної підготовки студентів-філологів до майбутньої професійної діяльності, 

усвідомлювати структурні зв’язки між ними та практикувати форми і методи їх 

викладання у закладах вищої освіти й загальної середньої освіти.  

ФК 7. Здатність до програмування, організації та поетапного проведення 

теоретичних досліджень,  виконання експериментальної роботи й висвітлення здобутих 

наукових результатів у фахових виданнях різної категорії та на відповідних наукових 

заходах 

ФК 8. Володіння методикою виховання в учнів загальноосвітніх закладів нового 

типу та студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації спроможності 

формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості засобами художнього слова; 

здатність використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та історії української 

мови й літератури, іноземної мов, історії в загальноосвітніх навчальних закладах, 

виробничій практиці, під час проведення прес-конференцій тощо.  

ФК 10.Володінняосновнимипоняттями, концепціями і фактами сучасноїмовознавчої 

і літературознавчої науки. 

ФК 11. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати 

мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 13. Здатність аналізувати загальну парадигму організації і змісту наукового й 

позанаукового знання; аналізувати світоглядні цінності, що закладаються в процесі 

навчально-виховної діяльності. 

ФК 14. Володіння концепціями гуманітарних і суспільних наук, використання їх 

положень у різних сферах викладацької та науково-дослідницької діяльності. 

ФК 15. Володіння методикою навчання фахових дисциплін в закладах нового типу 

та закладах вищої освіти І-ІV рівнів акредитації. 

ФК 17. Здатність самостійно проводити науково-дослідницьку роботу. 

ФК 18. Здатність застосовувати інноваційні технології в процесі навчання 

української мови та літератури. 

Комунікація  

ФК 19. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати 

мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 20. Володіння методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних 

культурних контекстах. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.Теоретичні й методологічні основи аналізу художнього твору. 

Тема 1.Специфіка літературознавчого аналізу. Традиційні методи, принципи та 

завданняаналізу художнього твору.  Різновиди аналізу.  

Кредит 2.Новітні методології аналізу та інтерпретаційні теорії. 
Тема 2.Напрями і течії в літературознавстві. Постструктуралізм. Деконструктивізм. 

Фемінізм. Постколоніальна критика, Постмодернізм. Рецептивна естетика. 

Мультикультуралізм.  

Кредит 3.Художній  твір як завершальний етап емоційно-інтелектуальних 

процесів.  



Тема 3.Літературний процес та індивідуальний стиль письменника.Образ людини як 

складник художнього світу твору.Художній образ та його види.Засоби характеротворення. 

Образ автора (біографічні маркери тексту). Природа як складник художнього світу.  

Кредит 4.Структура художнього твору та її аналіз.  

Тема 4.Специфіка аналізу змістових складників художнього твору (тематика, 

проблематика, ідея, пафос тощо).Специфіка аналізуформальних показників художнього 

твору.Методика і технологія дослідження художнього часу і простору. Особливості 

аналізу художньої мови твору. 

Кредит 5. Методології аналізуродо/жанро/видової специфіки твору. 

Тема 5.Особливості літературознавчого аналізу творів різних літературних родів і 

жанрів.  

4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Заочна форма навчання 

Назви змістових кредитів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.  Теоретичні й методологічні основи аналізу художнього твору 

Тема 1. Специфіка літературознавчого аналізу. 

Традиційні методи, принципи та завданняаналізу.   

30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2.  Новітні методології аналізу та інтерпретаційні теорії 

Тема 2. Напрями і течії в літературознавстві. 30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3.   Художній  твір як завершальний етап емоційно-інтелектуальних процесів 

Тема 3. Літературний процес та індивідуальний 

стиль письменника. 

30 2 2 
 

 26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 4.    Структура художнього твору та її аналіз 

Тема 4. Специфіка аналізу змістових складників 

художнього твору.  Специфіка аналізуформальних 

показників художнього твору. 

30 1 4   25 

Усього: 30 1 4   25 

Кредит 5.    Методології аналізу родо/жанро/видової специфіки твору 

Тема 5.Особливості літературознавчого аналізу 

творів різних літературних родів і жанрів. 

30 1 6   23 

Усього: 30 1 6   23 

Усього годин  150 8 16   126 

Назви змістових кредитів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.  Теоретичні й методологічні основи аналізу художнього твору 



5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні й методологічні основи аналізу художнього твору 

1. Тема 1.Специфіка літературознавчого аналізу. Традиційні методи, 

принципи та завданняаналізу.  Новітні методології аналізу та 

інтерпретаційні теорії. 

2 

Кредит 2.Новітні методології аналізу та інтерпретаційні теорії 

2. Тема 2. Напрями і течії в літературознавстві 2 

Кредит 3.Художній  твір як завершальний етап емоційно-інтелектуальних процесів 

3. Тема 3. Літературний процес та індивідуальний стиль 

письменника. 

2 

Кредит 4. Структура художнього твору та її аналіз 

4. Тема 4.Специфіка аналізу змістових складників художнього 

твору.Специфіка аналізуформальних показників художнього 

твору. 

1 

Кредит 5. Методології аналізу родо/жанро/видової специфіки твору 

5. Тема 5.Особливості літературознавчого аналізу творів різних 

літературних родів і жанрів. 

1 

 Усього 8 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні й методологічні основи аналізу художнього твору 

1. Тема 1.Специфіка літературознавчого аналізу. Традиційні методи, 

принципи та завданняаналізу.  Новітні методології аналізу та 

1 

Тема 1. Специфіка літературознавчого аналізу. 

Традиційні методи, принципи та завданняаналізу.  

Новітні методології аналізу та інтерпретаційні 

теорії. 

30 1 1   28 

Усього: 30 1 1   28 

Кредит 2.   Художній  твір як завершальний етап емоційно-інтелектуальних процесів 

Тема 2. Літературний процес та індивідуальний 

стиль письменника. 

30 1 1 
 

 28 

Усього: 30 1 1   28 

Кредит 3.    Структура художнього твору та її аналіз 

Тема 3. Специфіка аналізу змістових складників 

художнього твору.  Специфіка аналізуформальних 

показників художнього твору. 

30 1 1   28 

Усього: 30 1 1   28 

Кредит 4.    Методології аналізу родо/жанро/видової специфіки твору 

Тема 4. Літературознавчий аналіз епічного, 

ліричного та драматичного тексту.  

30 1 1   28 

Усього: 30 1 1   28 

Усього годин  120 4 4   112 



інтерпретаційні теорії. 

Кредит 2.Художній  твір як завершальний етап емоційно-інтелектуальних процесів 

2. Тема 2. Літературний процес та індивідуальний стиль 

письменника. 

1 

Кредит 3.   Структура художнього твору та її аналіз 

3. Тема 3.Специфіка аналізу змістових складників художнього 

твору. Специфіка аналізуформальних показників художнього 

твору. 

1 

Кредит 4. Методології аналізу родо/жанро/видової специфіки твору 

4. Тема 4.Літературознавчий аналіз епічного, ліричного та 

драматичного тексту. 

1 

 Усього 4 

 

6. Теми практичних  занять  

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні й методологічні основи аналізу художнього твору 

1. Тема 1.Специфіка літературознавчого аналізу. Традиційні методи, 

принципи та завданняаналізу.  Літературознавчий аналіз 

художнього твору як аналітико-синтетичний процес.  

Суб’єктивне і об’єктивне в аналізі та інтерпретації тексту. 

2 

Кредит 2.Новітні методології аналізу та інтерпретаційні теорії 

2. Тема 2.Напрями і течії в літературознавстві 2 

Кредит 3.Художній  твір як завершальний етап емоційно-інтелектуальних процесів 

3. Тема 3.Літературний процес та індивідуальний стиль 

письменника.Літературно-мистецькі напрями та особливості їх 

інтерпретації. 

2 

Кредит 4. Структура художнього твору та її аналіз 

4. Тема 4.Специфіка аналізу змістових складників та формальних 

показників художнього твору. Змістові характеристики 

художнього твору та їх аналіз. Формальні показники художнього 

твору та їх аналіз.  

4 

Кредит 5. Методології аналізу родо/жанро/видової специфіки твору 

5. Тема 5.Аналіз епічного художнього тексту. Аналіз ліричного 

художнього тексту. Аналіз драматургічного художнього тексту. 
6 

 Усього 16 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні й методологічні основи аналізу художнього твору 

1. Тема 1.Специфіка літературознавчого аналізу. Новітні 

методології аналізу та інтерпретаційні теорії. 

Літературознавчий аналіз художнього твору як аналітико-

синтетичний процес.  

Суб’єктивне і об’єктивне в аналізі та інтерпретації тексту. 

1 

Кредит 2.Художній  твір як завершальний етап емоційно-інтелектуальнихпроцесів 

2. Тема 2.Літературний процес та індивідуальний стиль 1 



письменника. Літературно-мистецькі напрями та особливості їх 

інтерпретації. 

Кредит 3. Структура художнього твору та її аналіз 

3. Тема 3.Специфіка аналізу змістових складників та формальних 

показників художнього твору. Змістові характеристики 

художнього твору та їх аналіз. Формальні показники художнього 

твору та їх аналіз.  

1 

Кредит 4. Методології аналізу родо/жанро/видової специфіки твору 

4. Тема 4.  Аналіз епічного художнього тексту. Аналіз ліричного 

художнього тексту. Аналіз драматургічного художнього тексту. 
1 

 Усього 4 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні й методологічні основи аналізу художнього твору 

1. Тема 1.Новітні методології аналізу та інтерпретаційні теорії. 

Міфологічний, екзистенційний і психоаналітичний методи 

літературознавчого аналізу. Семіотичний, структуралістський і 

пост- підходи в інтерпретації літературного твору. Скласти 

алгоритм структуралістського аналізу художнього твору.  

26 

Кредит 2.Новітні методології аналізу та інтерпретаційні теорії 

2. Постструктуралізм. Деконструктивізм. Фемінізм. 

Постколоніальна критика, Постмодернізм. Рецептивна естетика. 

Мультикультуралізм.  

26 

Кредит 3. Художній  твір як завершальний етап емоційно-інтелектуальних процесів 

3. Тема 3.Компаративістика, деконструктивізм і методологія 

інтертекстуального аналізу. Літературно-культурологічний аналіз. 

Рецептивна естетика, постколоніальні студії та феміністична 

критика художнього тексту. 

26 

Кредит 4. Структура художнього твору та її аналіз 

4. Тема 4.Аналіз проблематики, образної системи та ін. змістових 

характеристик на прикладі одного зразка сучасної масової 

літератури. Філологічний аналіз 2 поезій шістдесятників. 

25 

Кредит 5.Методології аналізу родо/жанро/видової специфіки твору 

5. Тема 5.Аналіз одного епічного твору за власним вибором. 

Літературознавчий аналіз ліричного/ліро-епічного твору за 

власним вибором (сучасного автора). Аналіз драматичного твору 

(одного сучасного автора) за власним вибором. 

23 

 Усього 126 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні й методологічні основи аналізу художнього твору 

1. Тема 1.Новітні методології аналізу та інтерпретаційні теорії. 

Міфологічний, екзистенційний і психоаналітичний методи 

28 



літературознавчого аналізу. Семіотичний, структуралістський і 

пост- підходи в інтерпретації літературного твору. Скласти 

алгоритм структуралістського аналізу художнього твору.  

Кредит 2. Художній  твір як завершальний етап емоційно-інтелектуальних процесів 

2. Тема 2. Компаративістика, деконструктивізм і методологія 

інтертекстуального аналізу. Літературно-культурологічний аналіз. 

Рецептивна естетика, постколоніальні студії та феміністична 

критика художнього тексту. 

28 

Кредит 3. Структура художнього твору та її аналіз 

3. Тема 3. Аналіз проблематики, образної системи та ін. змістових 

характеристик на прикладі одного зразка сучасної масової 

літератури. Філологічний аналіз 2 поезій шістдесятників. 

28 

Кредит 4.Методології аналізу родо/жанро/видової специфіки твору 

4. Тема 4.Аналіз одного епічного твору за власним вибором. 

Літературознавчий аналіз ліричного/ліро-епічного твору за 

власним вибором (сучасного автора). Аналіз драматичного твору 

(одного сучасного автора) за власним вибором. 

28 

 Усього 112 

8.Індивідуальненауково-досліднезавдання 

Індивідуальненауково-досліднезавдання– підготовкадоповіді з висвітленням 

проблем літературознавчого характеру.Індивідуальна робота скерована на вироблення 

навиків самостійного мислення, вміння знаходити понятійно-логічну, оцінну, емоційну 

аргументацію, володіти культурою слова. Основнезавданняцього виду діяльності – 

навчитистудентіввикористовувати професійно профільовані знання для аналізу й 

інтерпретації художнього та наукового тексту. 

9. Форми поточного та підсумкового контролю 

Рейтинговий контроль знаньстудентівздійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

Комплексна діагностиказнань, умінь і навичокстудентівіздисципліниздійснюється на 

основірезультатівпроведення поточного й підсумкового контролю знань (КР). 

Поточнеоцінювання (індивідуальне, групове і фронтальнеопитування, самостійна робота, 

самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевіркарозуміння та 

засвоєнняпрограмовогоматеріалу, виконанняпрактичнихробіт, 

уміннясамостійноопрацьовуватитексти, складання конспекту рекомендованоїлітератури, 

написання і захист реферату, здатностіпублічночиписьмовопредставлятипевнийматеріал. 

Завданнямпідсумкового контролю (КР,іспит) є перевіркаглибинизасвоєння 

студентом програмовогоматеріалу. 

Критеріїоцінюваннявідповідей на практичнихзаняттях: 

Студенту виставляється«відмінно» тоді, коли у відповідімістятьсявизначеннявсіх 

понять, про якійдеться в питанні, проаналізованооб’єкт, охарактеризовано йогосемантичні 

та структурніознаки; студент виявляєособливітворчіздібності й здатність до 



оригінальнихрішень, до перенесеннянабутихзнань та вмінь на нестандартніситуації; 

ґрунтовно і повнодаєвідповіді на всізапропонованіпитання.  

Студенту виставляється «дуже добре», коли вінволодієфактичнимматеріалом та 

навичками текстуального аналізулітературноготвору; наводить переконливіаргументи на 

підтвердженнявласнихсуджень.  

Студенту виставляється«добре»тоді, коли віндемонструєналежнізнання, 

самостійнийпідхід до інтерпретаціїлітературно-мистецькихтекстів; чітко й 

лаконічновисловлює думки, але припускаєтьсяпевних неточностей у відповідях, не 

наводить приклади; виконуєпереважнубільшістьпоставленихзавдань (не менш як 

двітретини). 

Студенту виставляється«достатньо», 

якщовінволодієнавчальнимматеріаломповерхово і фрагментарно;маєбідну теоретико-

літературну базу, використовуєокреміприклади на підтвердженнявисловленогосудження.  

Студенту виставляєтьсямінімальний«задовільно», коли студент 

володієтеоретичнимизнаннями і практичнимивміннямианалізуісторико-

літературнихявищ, протене можевиконатипоставленізавдання; у 

розкриттіпитаньнемаєлогічноїпослідовності.  

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботивиставляється з урахуванням таких параметрів: новизна інформації, 

вироблення навиків самостійного мислення, вміння знаходити понятійно-логічну, оцінну, 

емоційну аргументацію, володіти культурою слова.   

Кількістьбалів у кінцісеместру повинна складативід150 до 500 балів (за 5кредитів), 

тобто сума балів за виконанняусіхзавдань.  

Відповіднийрозподілбалів, якіотримуютьстуденти за 5крд. 

Поточнетестування та самостійна робота Іспит КР 

1 

Накопич. 

бали/Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

40 б 

 

50 б 

 

500/100 
90 90 90 90 50 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспитоцінюється в 40 б. 

 

Відповіднийрозподілбалів, якіотримуютьстуденти за 4крд. 

Поточнетестування та самостійна робота Іспит КР 

1 

Накопич. 

бали/Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4  

40 б 

 

40 б 

 

400/100 
80 80 80 80 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспитоцінюється в 40 б. 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

(зокрема есе), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи, 

наукові статті. 

11. Методинавчання 

Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-

пошукові та дослідницькі.Уснийвикладматеріалу: науковарозповідь, спрямована на аналіз 

фактичного матеріалу;пояснення − вербальний метод навчання, за 

допомогоюякогорозкриваєтьсясутністьпевногоявища, закону, 

процесу;проблемненавчання, робота з підручником та додатковимиджерелами,  



спостереження над усниммовленням, спостереження над мовнимматеріалом, 

порівняльнийаналіз, виразнечитаннятекстів; ілюстрація − метод навчання, якийпередбачає 

показ предметів і процесів у їхсимволічномузображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 

12.Рекомендована література 

Базова 

1. Бублейник Л. В. Особливості художнього мовлення: Навч. посіб. зі спецкурсу.  

Луцьк: Вежа, 2000. 177 с. 

2. Вишницька Ю. В. Аналіз та інтерпретація художнього тексту: навчально-
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