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Кількість 
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Викладач Олександра Штепенко (Oleksandra Shtepenko) 

доктор філологічних наук, професор 
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Контактний 
телефон, 
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Графік 
консультацій

четвер, 16:00-17:00, ауд. 104  або за призначеним часом

Методи 
викладання

лекційні  заняття,  семінарські  заняття,  презентації,
термінологічні  вправи,  тестові  завдання,  творчі  завдання,
індивідуальні завдання, есей, модульна контрольна робота

Форма 
контролю

залік 

2. Анотація дисципліни: 
Дисципліна спрямована на формування літературознавчих  компетентностей  та
розвинення  загального  гуманітарного   світогляду  майбутніх  магістрів  –
філологів.  Авторський  курс  зорієнтовано  на  вивчення  теоретико-
методологічних  проблем  науки  про  літературу  та  сучасні  підходи  до  їх
вирішення,  на усвідомлення  основних тенденцій розвитку теорії літератури як
базової  філологічної  дисципліни  з  зосередженням  уваги  на  історико-
культурному  та філософському контекті  базових літературознавчих теорій, та
практичному  оволодінню  методами  та  прийомами   вивчення  літературних
феноменів та наукового аналізу художнього тексту.

mailto:olexshtep27@gmail.com
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology.aspx
http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1175
http://orcid.org/0000-002-193-5383


Мета та завдання дисципліни: 
Метою дисципліни є вивчення теоретико-методологічного  контексту науки
про літературу  та  формування системи  філологічних знань з  урахуванням
сучасних  підходів, новітніх напрямків та специфіки теорії літератури як галузі
знань.
Теоретичні завдання курсу: 
 - формування рауковго літературознавчого мислення студентів;
-  0знайомлення з основними досягненнями сучаної науки про літературу в
синхронії та діахронії;
- вивчення парадигматичних концепцій в теорії літератури;
- поширення  наукового  кругозору  студентів  та  поповнення  його  новою
літературознавчою термінологією;
-  уміння  орієнтуватися  та  характеризувати  різні  точки  зору  на  дискусійні
питання теорії літератури;
-  засвоєння теоретичних знань щодо вивчення своєрідності естетичних ідей
різних літературних напрямів,  форм та  методів  наукового аналізу  художніх
текстів певних авторських художніх стилів;   
- Практичні завдання курсу:
- фомування вмінь і навичок системно-цілісного розуміння і аналізу художніх
творів;
- опанування прийомами аналізу літературних текстів у взаємодії теоретичних
моделей та художньої практики;  
- теретична  підготовка  до  проведення  занять  у  школі  по  вивченню
літературознавчої  термінології  та  базових  теоретичних  літературознавчих
знань про історію та розвиток науки про літературу.

3. Програмні компетентності та результати навчання
Навчальний  курс  «Теорія  літератури»  забезпечує  розвиток  ключових

компетентностей (уміння  вчитися,  спілкуватися  державною  та  іноземними
мовами,  інформаційно-комунікаційної,  соціальної,  громадянської,
загальнокультурної),  а  також  спрямований  на  розуміння  принципів
гуманітарної освіти на сучаному етапі та формування системного літературного
світогляду  за  допомогою  засвоєння  фахових  літературознавчих
компетентностей.

Після успішного завершення вивчення дисципліни здобувач формуватиме
наступні програмні компетентності та результати навчання:



Інтегральна компетентність:

ІК.Здатність розв’язувати  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми в галузі
літературознавства в процесі навчання, що перебдачає застосування теорій та
методів філологічної науки.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Усвідомлення цінностей громадського суспільства та здатність зберігати
та примножувати культурні та наукові цінності та досягнення суспільства на
основі  розуміння  закономірностей розвітку філологічних знань,  а  саме ролі
літературознавчої культури у системі загальнолюдських цінностей;

ЗК 2. Здатність спілкуватися, читати та розмовляти державною мовою;

ЗК 3. Ппрагнення оволодіти сучасними літературознавчими знаннями;

ЗК 4. Здатність  проводити літературознавчі дослідження на належному рівні та
базувати результати навчання  на принципах академічної доброчесності;

ЗК 5.  Здатність  до особисісно-професійного лідерства  та  розкриття власного
особистісного потенціалу; 

Фахові компетентності:

ФК  1.  Усвідомлення  базових  структурних  складників  літературознавчих
професійних і наукових знань; 

ФК  2.  Здатність  до  літературно-критичного  мислення  та  розуміння
еволюційного шляху розвитку вітчизняного та світового літературознавства.

ФК 3. Формування знань про основні тенденції розвитку і своєрідність науки
про літератури, понять  про  літературознавчі  теорії, методи, напрями, стилі  та
жанри  у розрізі сучаної генології та генерики;

ФК  4.  Вміння  застосовувати  в  професійній  діяльності   знання  про  основні
основні проблеми теорії літератури: література та дійсність, генезис і функція
літератури,  зміст  і  форма  в  літературі,  критерії  художності,  літературний
процес, літературний стиль, художній метод в літературі; 

ФК 5. Осмислення та розуміння проблем художньої поетики: образ, ідея, тема,
поетичний  рід,  жанр,  композиція,  поетична  мова,  ритм,  вірш,  фоніка  в  їх
стильовому значенні;



ФК7.  Уміння  оперувати  науковою  літературознавчою  термінологією  для
розв’язання професійних або наукових завдань;

ФК8. Здатність до аналізу, систематизації та інтерпретації літературних явищ
та  художніх  текстів  (в  тому  числі  –  мовою  оригіналу  залежно  від  обраної
спеціалізації) та вміння застосовувати  теоретичні знання з історії літератури у
філологічній практиці.

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Усвідомлення  національної своєрідності літературного процесу.

ПРН  2.  Володіння  базовим  професійним  категоріально-поняттєвим  та
дослідницьким апаратом сучасної філологічної науки.

ПРН 3. Уміння визначати художню своєрідність творів і творчості письменника
загалом,  послуговуючись  системою  основних  понять  і  термінів
літературознавства.

ПРН  4.  Володіння  навичками  кваліфікованої  інтерпретації  різних  художніх
текстів, в тому числі навичками розкриття їхнього змісту і зв’язків з епохою,
що породила їх, аналізу мовного і  літературного матеріалу для забезпечення
викладання і популяризації філологічних знань.

ПРН 5.  Вміння коментувати, аналізувати й узагальнювати результати наукових
досліджень  з  долученням  сучасних  методик  і  методологій  та  передового
вітчизняного і зарубіжного досвіду та  використовувати теоретичні знання для
власних наукових досліджень;

ПРН  6.  Знання  та  розуміння  літературознавчих  понять,  основних  етапів
розвитку літератури, її суспільної ролі, основних етапів життєвого і творчого
шляху  письменників,  виявляти  знання  історичних  ознак  понять  народності
літератури;

ПРН 7.  Аналіз та інтерпретація творів зарубіжних письменників з  визначенням
жанрово-стилістичних особливостей авторського художнього  творів (в т.ч.  і
мовою  оригіналу)  та   вмінням  визначати  суттєві  ознаки  та  висловлювати
судження щодо інтертекстуальності.

ПРН  8.  Вміння  фахово  формувати  й  аргументувати  власні  теоретичні  і
практичні  судження,  професійні  позиції,  а  здатність  вільно  обирати  шляхи
наукового-методичного  пошуку,  об’єктивно  оцінювати  науково-методичну
інформацію,  логічно  побудовану  відповідь,  яка  демонструє  ерудицію  і
професійні філологічні  знання.



4.Структура курсу

Кількість 
кредитів/годин

Лекції (год.) Семінарські 
заняття (год.)

Самостійна робота 
(год.)

3,5  кредитів / 105 
годин

24 22 59

5. Технічне й програмне забезпечення/обладнання
Вивчення  курсу  не  потребує  використання  програмного  забезпечення,  крім
загальновживаних програм і операційних систем.

6.Політика курсу
Відвідування  занять. Для  успішного  складання  підсумкового  контролю  з
дисципліни вимагається 100% відвідування очне або дистанційне відвідування
всіх лекційних занять. Пропуск понад 25% занять без поважної причини буде
оцінений  як  FX. Студенти  мають  інформувати  викладача  про  неможливість
відвідати заняття.  У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися
термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Письмові  роботи.  Студенти  мають  виконати всі  запропоновані   види
письмових робіт (виконання  модульних  тестових завдань та  термінологічних
вправ за темами курсу,   написання   аналізів літературно-художніх творів за
запропонованою схемою, написання літературно-критичних есе тощо).

Академічна доброчесність.  Роботи студентів  мають  бути їх  оригінальними
дослідженнями  чи  міркуваннями.  Відсутність  посилань  на  використані
джерела,  фабрикування  джерел  списування,  втручання  в  роботу  інших
студентів  становлять,  але  не  обмежують  приклади  можливої  академічної
недоброчесності.  Виявлення  ознак  академічної  недоброчесності  в  письмовій
роботі  студента  є  підставою  для  її  незарахування  незалежно  від  масштабів
плагіату чи обману.

Література.  Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде
надана  викладачем  виключно  в  освітніх  цілях  без  права  її  передачі  третім
особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та
джерел, яких не має серед рекомендованих.



7.Схема курсу

Змістовий  модуль  1. Основи  літературознавчої методології та
функціонування літератури.

Лекційний модуль

Тема 1.  Теорія  літератури  як  літературознавча  дисципліна.  Етапи  розвитку
літературної думки від античності до ХVІІІ століття.

Тема  2. Основні напрями і методи літературознавства ХІХ століття.  

Тема  3. Літературознавча методологія ХХ століття.

Тема 4. Літературознавство і герменевтика. Герменевтика як мистецтво й теорія
тлумачення текстів. 

Тема 5. Новітні теорії літературознавства: витоки виникнення та виклики.

Тема  6. Поетика та стилістика. Текст як центральне поняття філології. 

Семінарський модуль

Тема 1. Література як вид мистецтва. Поняття «художній образ»  

Тема  2.  Теорія  літературного  твору. 

Тема 3. Художній світ літературного твору. 

Тема 4. Центральні поняття герменевтики. Читач і автор. 

Тема 5 . Поетична мова. Стилістика. 

Змістовий модуль 2. Теорія літературного процесу та аналіз літературного
твору

Лекційний модуль

Тема 7. Генерика та генологія літератури.  

Тема 8.Епічний рід літератури: ґенеза, особливості, жанри, жанрові різновиди. 

Тема  9.  Генеза  та  історичний  розвиток  ліричних  жанрів. Структура  та
специфіка віршованого твору. 

Тема  10. Особливості та види драми. Міжродові та суміжні утворення.

Тема 11. Феномен літературного процессу.



 Тема 12. Художні стилі і напрями в системі літературного розвитку. 

Семінарський модуль

Тема 6. Літературний  рід,  літературний  вид,  літературний  жанр.  

Тема  7.   Стиль  як  художньо-літературна  категорія.  Стильовий  розвиток
літератури. Стиль і метод. Стиль і напрям. 

Тема 8. Літературний процес. Зовнішні та внутрішні фактори його розвитку 

Тема  9. Теоретичне   тлумачення  епосу.  Походження,  розвиток,  особливості
епічних жанрів та їх різновидів . Аналіз прозового  твору.

Тема 10. Лірика, її види і жанри. Аналіз віршованого твору.

Тема  11. Розвиток  та  еволюція  драматичних  жанрів.  Специфіка  суміжних
родових утворень.  Аналіз драматичного твору.
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4. Національна бібліотека України з віртуальною бібліографічною довідкою: 

http://chl.kiev.ua
5. http  ://  www  .  gumer  .  info  /  bibliotek  _  Buks  /  History  /  INDEX  _  HISTORY  .  php
6. http://historystudies.org/
7. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/zarub.shtml
9. AeLib: Бібліотека світової літератури. http://ae-lib.org.ua/
10. Infolio: электронная библиотека http://www.infoliolib.info/
11.http  ://  annales  .  info  /  step  /  pletneva  /  index  .  htm  #  polov. 

9. Система оцінювання та вимоги
Розподіл балів за змістовими модулями:

Поточний і модульний контроль Залік Сума
Змістовий
модуль 1 (30 балів)

Змістовий
модуль 2 (30 балів)

40

 
100

Поточний 
контроль МКР 1

Поточний 
контроль МКР2 

15 балів 15 балів 15 балів 15 балів

http://annales.info/step/pletneva/index.htm#polov
http://www.infoliolib.info/
http://ae-lib.org.ua/
http://www.gumfak.ru/zarub.shtml
http://historystudies.org/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/INDEX_HISTORY.php
http://chl.kiev.ua/
http://ukrcenter.com/
http://ukrlib.com/
http://www.licey.net/lit/foreign


Оцінювання і контроль знань.
Вивчення  дисципліни  «Теорія  літератури»  закінчується  диференційним
заліком, оцінка якого визначається сумою балів за  визначені нижче види робіт:

 на  семінарських   заняттях (за  два  модулі)  –  від 18 (мінімально)  до 30
(максимально) балів (за практичні одного модуля від 9 до 15);
 за 2 модульні контрольні роботи від 18 (мінімально) до 30 (максимально)
балів (кожна робота модульна від 9 до 15);
 іспит 24 (мінімально) – 40 (максимально) балів.
Разом – 60 ( мінімально) 100 (максимально) балів.

Максимальна  кількість  балів,  яку  може  отримати  студент  за  результатами
роботи на практичних заняттях,  складає 30 балів (по 15 балів за кожен з двох
модулів).  Максимальний  бал  оцінки  поточної  успішності  студентів  на
навчальних  заняттях  –  12.  Оцінювання  на  навчальних  заняттях  для  одного
модуля переводяться у 5-бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х
15)  Студент,  знання,  уміння  і  навички  якого  на  навчальних заняттях  за  12-
бальною  шкалою  оцінено  від  1  до  3  балів,  вважається  таким,  що  не
підготувався  до  занять  і  має  академічну  заборгованість  за  результатами
поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань,
не  підготувався  до  навчальних  занять,  в  журнал  обліку  роботи  академічної
групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю
до  навчальних  занять,  студент  повинен  ліквідувати. За  ліквідацію  поточної
заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та
високого рівня (10, 11, 12).


