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Анотація 

Об’єктом вивчення дисципліни «Літературознавчий аналіз художнього твору» 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 

 In the process of studying the discipline "Literary analysis of a work of art" the object of 

study is the literary text as an artistic and aesthetic phenomenon and the subject of literary 

reception.  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). 

 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. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Літературознавчий аналіз 

художнього твору» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Середня освіта 

(Українська мова і література)» підготовки магістрів спеціальності «014 Середня освіта 

(Українська мова і література)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: літературний текст як художньо-

естетичне явище.  

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, теоретичні проблеми літературознавства, 

мовознавство,  історія  української літератури, історія  світової літератури.   

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета: поглиблення знань  студентів у окремих  галузях філології; комплексна 

лінгвістична підготовка сучасного філолога.  

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 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 твору; здійснювати фаховий аналіз 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. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. 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. Знання провідних тенденцій українського мовно-літературного процесу, основних 

концептуальних положень технологій філологічної освіти. 

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. 
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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. Володіння основними поняттями, концепціями і фактами сучасної мовознавчої 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. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Специфіка літературознавчого аналізу. Вимоги до літературознавчого аналізу. 

Різновиди аналізу. Традиційні методи, принципи та завдання аналізу. Літературознавчий 

аналіз художнього твору як аналітико-синтетичний процес. Суб’єктивне і об’єктивне в 

аналізі та інтерпретації тексту. Фахові компетенції інтерпретатора художнього твору. Новітні 

методології аналізу та інтерпретаційні теорії. Міфологічний, екзистенційний і 

психоаналітичний методи літературознавчого аналізу. Семіотичний, структуралістський і 

пост- підходи в інтерпретації літературного твору. Напрями дослідження твору.  

Тема 2. Літературний процес та індивідуальний стиль письменника. Компаративістика, 

деконструктивізм і методологія інтертекстуального аналізу. Літературно-культурологічний 

аналіз. Рецептивна естетика, постколоніальні студії та феміністична критика художнього 

тексту. Літературно-мистецькі напрями та особливості їх інтерпретації. Образ людини як 

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

Образ автора (біографічні маркери тексту). Природа як складник художнього світу.  
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Тема 3. Специфіка аналізу змістових складників художнього твору (тематика, 

проблематика, ідея, пафос тощо). Аналіз проблематики, образної системи та ін. змістових 

характеристик на прикладі одного зразка сучасної масової літератури.  

Специфіка аналізу формальних показників художнього твору. Типи і форми 

композиції. Композиційні засоби. Особливості аналізу сюжетної форми. Сюжет і фабула. 

Типи сюжетів. Аналіз художнього конфлікту. Позафабульні елементи. Методика і технологія 

дослідження художнього часу і простору. Особливості аналізу художньої мови твору. 

Фоніка. Аналіз графічного оформлення тексту. Лексика і стилістика. Тропіка. Синтаксис.  

Тема 5. Особливості визначення родової належності твору. Аналіз видової і жанрової 

своєрідності твору. Система епічних жанрів. Жанрова система драматургії. Жанровий поділ 

лірики. Літературознавчий аналіз епічного, ліричного та драматичного тексту. Жанрові 

різновиди двородових форм. Система жанрів позародових форм. Складні випадки 

генологічного аналізу. 

3. Рекомендована література 

Базова 

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

Вежа, 2000.  

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

посібник зі спецкурсу з історії зарубіжної літератури. К. : Київ. університет 

ім. Б. Грінченка, 2012.  204 с.  

3. Волковинська І. В. Від аналізу до інтерпретації: проблеми тлумачення художнього 

твору : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня 

«Рута», 2018.  87 с.  

4. Гірц К. Інтерпретація культур: вибрані есе. Київ, 2001. 542 с.  

5. Дащенко Н. Лінгвістика тексту й основи лінгвоаналізу: методичні рекомендації до 

курсу для ст. ф-ту ПВПК.  Т.: 2002. 

6. Еко У. Інтерпретація та надінтерпретація. / Умберто Еко. Маятник Фуко. Львів, 1998. 

751 с.  

7. Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. для студентів. Донецьк: ДІСО, 

2005.  

8. Єщенко Т.А. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з лінгвістичного аналізу 

тексту. Донецьк: ДІСО, 2005.  

9. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту: навч. посіб.  Донецьк: Юго-Восток, 2007. 

10. Іванишин П. В. Теорія будови та інтерпретації літературного твору: навчальний 

посібник.  Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2009.  78 с.  

11. Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб.  К.: Знання, 2008. 

12. Крістева Ю. Полілог / Ю. Крістева, пер. з фр. П.Таращука.  К.: Юніверс, 2004.  480 с. 

13. Мітосек З. Теорії літературних досліджень / Пер. з польської В. Гуменюка Сімферополь 

: Таврія, 2005.  408 с.  

14. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. 2-е вид., 

доп. Львів, 2002. 633 с.  

15. Ставицька Л. Теорія і практика лінгвістичного аналізу художнього тексту. Тернопіль: 

Лілея, 1997. 

16. Ткачук М. Наративні моделі українського письменства. Тернопіль: ТНПУ, Медобори, 

2007.  464 с. 

17. Червінська О.В., Зварич І.М., Сажина А.В. Психологічні аспекти актуальної рецепції 

тексту: теоретико-методологічний погляд на сучасну практику словесної культури : 

наук. посібник. Чернівці, 2009. 284 с.  
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18. Яусс Г.- Р. Історія літератури як провокація літературознавства.  Київ: Основи. 2009. 

368 с. 

Допоміжна 

1. Бахтін М.М. Проблема тексту в лінгвістиці, філології, та інших гуманітарних науках / 

Слово. Знак. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. Львів: 

ЛітОпис, 1996.  

2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. К.: Акдемія, 2004.  

3. Белей Л.О. Надфразна єдність, складне синтаксичне ціле. Українська мова: 

Енциклопедія. К.: Українська енциклопедія ім.. М.П. Бажана, 2000.  
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