




Анотація 

 

Навчальна програма «Теоретичні проблеми літературознавства» 

складена на основі освітньої програми підготовки фахівців за спеціальністю 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти і спрямований на формування в 

студентів-філологів предметних компетентностей. Зміст програми охоплює 

низку проблемних питань літературознавчої науки, що стосуються тлумачень  

художньої літератури й літературного процесу, виникнення літературних 

шкіл і напрямів, взаємодії автора, художнього твору й читача, понять 

літературної рецепції та герменевтики. Передбачені лекційні заняття, 

практична й самостійна робота студентів, а також форми поточного та 

підсумкового контролю. Надається список рекомендованої літератури. 

Ключові слова: художня література, літературний процес, літературна 

школа, аналіз твору, художня рецепція, літературна герменевтика. 

 

Abstract 

 

The curriculum "Theoretical problems of literary studies" is based on the 

educational program of training in the specialty 014.01 Secondary education 

(Ukrainian language and literature) at the first (bachelor's) level of higher 

education and is aimed at forming subject competencies in students of philology. 

The content of the program covers a number of problematic issues of literary 

science concerning interpretations of fiction and the literary process, the 

emergence of literary schools and directions, the interaction of the author, the work 

of art and the reader, the concepts of literary reception and hermeneutics. There are 

lectures, practical and independent work of students, as well as forms of current 

and final control. A list of recommended literature is provided. 

Key words: fiction, literary process, literary school, analysis of 

composition, artistic reception, literary hermeneutics. 
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1. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Мета курсу:ознайомити студентів з основними теоретичними 

проблемами становлення і розвитку вітчизняної та світової науки про 

літературу, літературознавчими методами, літературними школами й 

напрямами, засвоїти предметні компетенції стосовно понять про 

літературний твір, його сприймання, аналіз та пояснення. 

Завдання курсу: висвітлити актуальні проблеми літературознавства, 

пов’язані з розумінням художньої літератури як виду мистецтва і 

людинознавства, усвідомленням закономірностей та етапів розвитку 

світового й українського літературознавства; усвідомити специфіку 

літературного твору та правила його ідейно-художнього аналізу; збагнути 

закономірності й тенденції розвитку світового та національного 

літературного процесу;пояснювати зображувально-виражальну сутність 

художнього твору, його текст і контекст;розуміти феномен автора художнього 

твору як продукту суспільного розвитку і творця художнього явища;проникати у 

взаємозв’язки змісту і форми художнього твору, творити його метатекст; 

формувати інтерпретаційну свідомість читачів-студентів;пов’язати 

фундаментальні знання з теорії літератури із фаховою підготовкою 

майбутніх учителів мови і літератури та літературознавців.  

Передумови для вивчення дисципліни:навчальна дисципліна 

«Теоретичні проблеми літературознавства» складається з двох частин : 

пропедевтичної, що викладається на першому курсі й становить вступ до 

літературознавства, й основної, яка викладається на випускному курсі 

бакалаврату. До того ж, ця літературознавча дисципліна викладається у 

зв’язках з історією української та зарубіжної літератур (фольклор включно), 

методикою навчання української літератури в закладах загальної середньої 

освіти, а також навчальними дисциплінами мовознавчого та 

лінгводидактичного змісту. 

Застосовуються також контекстні зв’язки з іншими гуманітарними та 

соціо-культурними науками. 



Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Програмові результати навчання:  

ПРН 1.Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності.  

ПРН 2.Знання історії та культури України, основ філософії, що 

сприяють формуванню світогляду й соціалізації особистості в суспільстві. 

ПРН 3.Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним 

апаратом мовознавства й літературознавства; знання найважливіших 

методичних та філологічних вітчизняних/зарубіжних наукових шкіл. 

ПРН 4.Володіння української мовою на високому рівні й здатність 

реагувати мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ПРН 5.Знання підґрунтя й історичних віх фундаментальних дисциплін 

(теоретичні проблеми мовознавства та літературознавства, історії української 

мови, української літератури) як теоретичного базису дослідницької й 

прикладної діяльності в галузі  мовознавства і літературознавства. 

ПРН 7.Розуміння місця літературознавства в системі сучасного 

гуманітарного знання, знання основ літературознавства для аналізу 

літературних явищ і процесів в українській та світовій літературі. Володіння 

навичками самостійного аналізу специфіки художніх епох, напрямів, течій, 

видів і жанрів літератури, індивідуальних художніх мов у теоретичному й 

практичному, синхронічному й діахронічному аспектах, основних видів 

естетичної комунікації з формулюванням аргументованих висновків. 

Володіння навичками самостійно обґрунтовувати й здійснювати різнорівневе 

дослідження літературних творів певної доби.  

ПРН 8.Уміння використовувати філологічні знання в процесі 

викладання української мови та літератури у відповідних типах середніх 

навчальних закладів. 

ПРН 11.Знання провідних тенденцій розвитку літературного процесу в 

Україні, специфіку його перебігу в культурному контексті, зміст методів, 

напрямів, течій, стилів, жанрів.  



ПРН 12.Сформованість комунікативної компетентності з української 

мови, здатність вдосконалювати та підвищувати її рівень. 

ПРН 13.Здатність оцінювання непередбачуваних проблем у 

професійній діяльності й обдуманого вибору шляхів їх вирішення.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі 

знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 6. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 2.Знання структури філологічної науки, поділу знань на мовознавчу 

та літературознавчу складову, усвідомлення специфіки кожної. 

ФК 3. Здатність вільно володіти нормами сучасної української 

літературної мови; застосовувати на практиці в різних комунікативних 

ситуаціях набуті теоретичні знання писемного й усного професійного 

мовлення; складати різні види загальних і професійних документів. 



ФК 7. Розуміння місця літературознавства в системі сучасної 

гуманітарної освіти, знання основ літературознавства для аналізу 

літературних явищ і процесів в українській та світовій літературах, а також 

володіння навичками самостійного аналізу своєрідностей художніх епох, 

напрямів, течій, видів і жанрів літератури, індивідуальних стилів 

письменників у теоретичному й практичному, синхронічному й 

діахронічному аспектах, основних видів естетичної комунікації з 

формулюванням аргументованих висновків.  

ФК 8. Уміння орієнтуватися в перипетіях літературного процесу – 

загальноукраїнського / регіонального; знання історії та перспектив розвитку 

літературного процесу Південного Прибужжя, його співвідношення із 

загальноукраїнським і світовим літературним процесом від початку ХІХ до 

початку ХХІ століття.  

ФК 11. Здатність орієнтуватися в українському літературному процесі 

на тлі світового (від давнини до сучасності), уміння використовувати 

здобутки українського письменства для формування національної свідомості, 

культурного світогляду учнів та студентів, їхньої моралі, ціннісних 

орієнтацій у сучасному суспільстві.  

ФК 17. Уміння розробляти й застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології у професійній та науковій діяльності.  

ФК 18.Здатність реалізувати проєкти, включаючи власні дослідження, 

які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання, 

пов’язане з розв’язанням значущих наукових, культурних, етичних та інших 

проблем сучасного літературознавства. 

ФК 19. Здатність розуміти процеси розвитку мовних і літературних 

процесів, їх зв’язку з суспільством, уміти використовувати ці знання в 

професійній діяльності. 

ФК 20. Навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів. 

ФК 22. Мати навички наукових досліджень у галузі освіти і філології; 

здатність проводити прикладні дослідження з мовознавства, 



літературознавства та методики їх викладання на основі сформованих 

дослідницьких умінь і навичок. 

ФК 23. Здатність демонструвати знання сучасної наукової парадигми в 

галузі мовознавства, літературознавства і методики їх викладання та 

динаміки їх розвитку, системи методологічних принципів і методичних 

прийомів дослідження. 

ФК 25.Виконання вимог нормативно-правових документів, що 

регулюють професійну діяльність учителя мови і літератури та англійської 

мови. 

ФК 28. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність 

реагувати мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 29. Володіння методологічними прийомами комунікативної 

поведінки в різних культурних контекстах.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Художня література і наука про неї 

Тема 1.Художня література і літературознавство 

     Предмет художньої літератури. Основні поняття і значення 

художньої літератури як виду мистецтва, категорії літературознавства як 

науки про мистецтво слова.   Специфіка художньої літератури. Мімезис 

Платона й Аристотеля. Поетика Аристотеля і Н. Буало. Естетика Т. 

Шевченка. Поняття про літературу з погляду Ж.-П. Сартра. Гносеологічна 

функція літератури. Етико-естетичне значення літератури, її розважальна 

та виховна функції. Художня література серед інших видів мистецтва 

Кредит 2. Динаміка літературного процесу і розвиток 

літературознавства 

Тема 2.Літературний процес і розвиток науки про літературу 

Основні категорії літературного процесу. Синкретизм первісного 

мистецтва та виділення з нього літератури. Літературний процес як 



предмет історії літератури та літературної критики. Роль античного світу в 

переході від епохи «передмистецтва» до епохи, коли сформувалось 

словесне мистецтво. Закономірності та основні етапи історичного 

розвитку літератури Поняття «літературний прогрес».  Розвиток і 

досягнення світового літературного процесу та літературознавства. 

Головні наукові напрями в європейському літературознавстві ХІХ ст. 

Поняття «наукова школа», «науковий напрям», «науковий метод». 

Культурно-історична школа.  Досягнення культурно-історичної школи: 

створення історії національних літератур, зародження принципів 

порівняльно-історичного та психологічного літературознавства. 

Порівняльно-історичний метод (компаративізм). Дослідження 

міжлітературнихрецепцій. Сучасний стан компаративістики. Психологічна 

школа. Зародження психологічної поетики на Україні. Основні 

літературознавчі методи ХХ ст. Догматизація марксистсько-ленінського  

літературознавства у працях радянських теоретиків літератури. Формальна 

школа в Росії Вплив формальної школи на розвиток зарубіжного 

літературознавства (Празький лінгвістичний гурток, напрям у методології 

інтерпретації художнього тексту під назвою «Нова критика», 

структуралізм). 

Особливості розвитку українського літературознавства. Українська 

теоретико-літературна думка в ХІХ ст. Проблема зв’язків літератури з 

фольклором у літературній теорії романтиків (М. Максимович, 

А. Метлинський, М. Костомаров, П. Куліш). Теоретичні міркування про 

бурлескно-травестійну творчість І. Котляревського, сентименталізм і 

елементи класицизму в Г. Квітки-Основ’яненка. Естетичний вплив 

Т. Шевченка. Наукова спадщина І. Франка як один з найвищих і найбільш 

повних (підсумовуючих) виявів європейських теоретико-літературних 

надбань ХІХ ст.  

Структуралізм. Структурна поетика як найголовніший і найбільш 

повний вияв ідей структуралізму в літературознавстві. Психоаналіз в 



літературознавстві. Основні риси психоаналітичної теорії австрійського 

лікаря та психолога З. Фройда. Концепція колективного несвідомого К. Г. 

Юнга. Теорія архетипів. Системний підхід. Методологія системного 

аналізу. Переваги системного підходу над структуралізмом.  Наратологія. 

Феноменологія. Рецептивна естетика та ін. новітні напрями у зарубіжному 

та українському літературознавстві. 

Тема 3. Літературні школи і напрями, тенденції їх розвитку 

Літературний напрям. Найбільш значні літературні напрями: 

ренесансний реалізм епохи Відродження, бароко, класицизм, 

сентименталізм, романтизм, реалізм і його різновиди, символізм, окремі 

модерністські течії (футуризм, експресіонізм тощо). Літературна течія. 

Літературна школа. Традиції і новації в літературі. Метод і стиль.  

Неоромантизм кінця ХІХ – початку ХХ ст. Основні риси реалізму ХІХ 

ст. Нові риси реалізму ХХ ст. Перехід реалізму в модернізм. Доля реалізму в 

епоху радянського тоталітаризму. Розробка концепції нового літературного 

напряму – соціалістичного реалізму. Модернізм. Характеристика окремих 

модерністських течій. Їх стосунки з іншими течіями, напрямами. 

Постмодернізм, його характеристика.  

Кредит 3. Взаємодія художнього твору, автора і читача 

Тема 4. Художній твір та його автор. Аналіз твору 

      Літературний твір як системно-організована цілісність.Художній 

образ. Слово як першоелемент літератури. Типи образних уявлень – образ 

людини (персонаж, дійова особа), образ природи (пейзаж), образ події, 

образ предмета. Художня деталь як художній образ. Образи реалістичні і 

образи умовні. Образ і знак. Архетипні образи. Художній наратив. 

      Особливе місце теорії літературного твору в структурі курсу теорії 

літератури. Основні методологічні принципи системного підходу. Склад 

поетики літературного твору. Категорія «Функція» як 

системо / стиле / формоутворюючий чинник. Поняття  «образ автора» та 

«творча індивідуальність автора» як предтечі категорії «художнє 



мислення автора». Тріада «художня ідея», «художній результат», «творча 

мета» як системотворчий чинник. Цілісність літературного твору. 

Категорії «цілісність» і «системність» на загально-філософському рівні 

осмислення; відношення між ними.Критерії оцінки літературно-

художнього твору: змістові та формальні  критерії оцінки.  

     Напрями, шляхи та види аналізу літературного твору: науково-

академічний, літературно-критичний, шкільний та вузівський. Шляхи 

аналізу: подієвий, пообразний, проблемно-тематичний. Види аналізу: 

соціологічний, психологічний, естетичний, поетикальний. Взаємодія 

шляхів та методів аналізу. Зумовленість вибору шляху, виду та методу 

аналізу специфічністю літературного твору. Варіантність у застосуванні 

методологічних та методичних принципів системного підходу при різних 

напрямах, шляхах та видах аналізу літературних творів. 

Тема  5.Художня рецепція та літературна герменевтика 

Поняття рецептивної естетики та літературної герменевтики. План 

зображення і план вираження у художньому творі. Формування 

інтерпретаційної свідомості читача. Особливості рецепції художнього 

тексту. Стадійний характер сприймання літературного твору. Вплив 

прочитаного твору на характер читача. Феномен експериментальної 

прози. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб. інд. Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Художня література і наука про неї 

Тема 1. Художня 

літератураі 

30 2 4   24 



літературознавство 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 2. Динаміка літературного процесу і розвиток літературознавства 

Тема 2. Літературний 

процес і розвиток науки 

про літературу 

15 2 4   9 

Тема 3. Літературні 

школи і напрями, 

тенденції їх розвитку 

15 2 4   9 

Усього: 30 4 8   18 

Кредит 3. Взаємодія художнього твору, автора і читача 

Тема 4. Художній твір та 

його автор. Аналіз твору. 

15 2 4   9 

Тема 5. Художня 

рецепція та літературна 

герменевтика 

15 2 4   9 

Усього: 30 4 8   18 

Усього годин: 
90 10 

 

20   60 

 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Художня література і наука про неї 

1 Тема 1. Художня література і літературознавство 2 

Кредит 2. Динаміка літературного процесу і розвиток 

літературознавства 

 Тема 2. Літературний процес і розвиток науки про 

літературу 

2 

 Тема 3. Літературні школи і напрями, тенденції їх 2 



розвитку 

Кредит 3. Взаємодія художнього твору, автора і читача 

 Тема 4. Художній твір та його автор. Аналіз твору 2 

 Тема 5. Художня рецепція та літературна 

герменевтика 

2 

 Разом: 10 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Художня література і наука про неї 

1 Тема 1. Художня література і літературознавство 4 

Кредит 2. Динаміка літературного процесу і розвиток 

літературознавства 

2 Тема 2. Літературний процес і розвиток науки про 

літературу 

4 

3 Тема 3. Літературні школи і напрями, тенденції їх 

розвитку 

4 

Кредит 3. Взаємодія художнього твору, автора і читача 

4 Тема 4. Художній твір та його автор. Аналіз твору 4 

5 Тема 5. Художня рецепція та літературна 

герменевтика 

 

 Разом: 20 

 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

 



№ 

з/п 

Теми самостійної роботи Кількість 

годин 

Кредит 1. Художня література і наука про неї 

 Тема 1. Мімезіс Платона й Аристотеля - реферат 20 

Кредит 2. Динаміка літературного процесу і розвиток 

літературознавства 

 Тема 5. Український естетичний ідеал - есе 20 

Кредит 3. Взаємодія художнього твору, автора і читача 

 Тема 7. Кодування художнього слова – 

повідомлення / ІКТ-презентація 

20 

 Разом: 60 

 

 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Реферат, есе, ІКТ-презентація 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється 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 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист доповіді чи 

реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

• Студенту виставляється «відмінно» за високий рівень знань навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних 

джерелах, уміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку й розвитку з 

використанням міжпредметних зв’язків; уміння повно, чітко, лаконічно, логічно, 

послідовно відповідати на поставлені запитання; уміння застосовувати теоретичні 

положення під час творчого розв’язання практичних завдань; вільне володіння 

предметною термінологією та сучасною українською літературною мовою; 

• Студенту виставляється «дуже добре» за умови достатнього знання основних 

закономірностей вивченого та володіння понятійним апаратом засвоєного предмета; 

уміння й навички правильно, логічно, послідовно викласти основний зміст 

навчального матеріалу, висловити власну думку, зробити висновки; уміння 

застосовувати вивчене під час комплексного розв’язання практичних завдань; уміння 

доречно використовувати довідкову літературу; достатнє володіння сучасною 

українською літературною мовою; у відповіді допускаються 1–2 незначні неточності 

під час тлумачення теоретико-літературознавчих, педагогічних явищ або у 

використанні літературознавчої, методичної термінології. 



• Студенту виставляється «добре» за загалом правильне розуміння й достатнє 

знання навчального матеріалу, достатнє володіння понятійним апаратом предмета; 

уміння й навички досить правильного, логічного, послідовного висвітлення 

основного змісту вивченого; уміння застосовувати вивчене під час комплексного 

розв’язання практичних завдань; уміння доречно використовувати довідкову 

літературу; достатнє володіння сучасною українською літературною мовою; у 

відповіді допускається 1 значна неточність під час тлумачення теоретико-

літературознавчих, педагогічних явищ або у використанні літературознавчої, 

методичної термінології. 

• Студенту виставляється «достатньо» за посередні знання навчального матеріалу, 

що виявляється у правильному викладі вивченого на репродуктивному рівні; у 

недостатньо аргументованій відповіді, що засвідчує прогалини у знаннях: висвітлює 

окремі питання частково й непослідовно, містить помилки в узагальненні, неповне 

обґрунтування висновків, грубі помилки під час тлумачення теоретико-

літературознавчих, педагогічних явищ або у використанні літературознавчої, 

методичної термінології; недостатнє застосування теоретичних положень під час 

розв’язання практичних завдань; відображає часткове володіння сучасною 

українською літературною мовою. 

• Студенту виставляється «задовільно», якщо знання й уміння студента в 

основному відповідають мінімальним критеріям: навчальний матеріал викладається 

на репродуктивному рівні, демонструється володіння предметною термінологією, 

теоретичні положення ілюструються прикладами, однак допускаються грубі помилки 

під час розкриття окремих теоретичних положень, неточності в розумінні та 

інтерпретації теоретико-літературознавчих і педагогічних явищ, відчуваються 

труднощі у використанні засвоєного в ході розв’язання практичних завдань, 

нездатність самостійно зробити висновки; недостатній рівень сформованості мовної й 

мовленнєвої культури. 

• Студенту виставляється мінімальне «незадовільно» за незнання значної частини 

навчального матеріалу, відповідь має переважно фрагментарний і репродуктивний 

характер, не відображає засвоєння основних понять, містить суттєві помилки, 

невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань; 

низький рівень сформованості мовної культури. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів кількість: повнота 

і правильність виконання та оформлення роботи. 



Кількість балів у кінці семестру повинна складати до 300 (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 кредити : 

№ Види робіт Бали 

1. Практичні заняття 200 

2. Самостійна робота 60 

3. Контрольна робота 40 

4.  300 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

10. Методи навчання  

Репродуктивний метод (конспектування монографій, методичних посібників, статей 

у фахових виданнях), частково-пошуковий метод (проблемні лекції, розв’язання 

проблемних завдань), метод вправ (проектування літературних завдань, моделювання 

навчальних ситуацій, створення конспектів занять із літературознавчих дисциплін та 

ін.), дослідницький метод (аналіз аспектних методичних проблем та фрагментів занять 

і виховних заходів); інтерактивні імітаційні методи (рольові ігри, ситуативні завдання з 

використанням ІКТ). 

11. Методичне забезпечення 

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Технологія аналізу 

художнього твору» 

12. Рекомендована література 

Базова: 

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії 

Зубрицької. 2-е вид., допов.  Львів : Літопис, 2001. 823 с. 

2. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія.  Київ : Смолоскип, 

2008.  360 с. 



3. Безпечний І. Теорія літератури.  Київ : Смолоскип, 2009.  388 с. 

4. Галич О., Назарець В., Васильєв В. Теорія літератури : підруч. / За наук. ред.. 

Олександра Галича.  Київ : Либідь, 2001.  448 с. 

5. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. 

Дрогобич : Відродження, 2008. 488 с. 

6. Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство : посіб. Київ: Академвидав, 

2003. 392 с. 

7. Єфремов С. О. Історія українського письменства. Київ : Феміна, 1995. 688 с. 

8. Іванишин В. Тезаурус до курсу «Теорія літератури». Дрогобич : Відродження, 

2008. 12 с. 
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