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навчання
Консультації

Обговореннѐ специфічних літературознавчих методологічних
засобів виконаннѐ індивідуальних магістерських проектів

2. Анотація до курсу
Предметом розглѐду навчальної дисципліни ю актуальні у сучасному світовому літературознавстві
методики аналізу літературно-художніх текстів у корелѐції з гносеолого-евристичноя сфероя науки про
ілтератури. Курс покликаний висвітлити засадничі параметри, що визначаять предметну зону
літературознавства і власне літературознавчого аналізу мистецтва слова в умовах інтенсивної міжгалузевої
та міжнаукової взаюмодії.

3. Мета та завдання курсу
Мета – дати поглиблене системне у ѐвленнѐ про зміст і межі компетенції літературознавства у сфері
фахового аналізу літературно-художнього тексту ѐк феномена мистецтва слова.
Завданнѐ – розглѐнути наѐвні у світовому літературознавстві методики аналізу літературно-художніх творів
у площині інтегральних методологічних чинників аналізу літературно-художніх ѐвищ у площині фахової
компетенції науки про літературу.

4. Результати навчання (компетентності)
Засвоюннѐ основних методологічних засад фахового літературознавчого аналізу літературно-художнього
тексту, специфіки різних рівнів і методик літературознавчого аналізу тексту. Здатність застосовувати
методологічні та методичні знаннѐ у практиці літературознавчого аналізу літературно-художнього тексту
різної родової і жанрової належності. Здатність ідентифікувати різні методні практики аналізу літературнохудожніх творів з оглѐду на специфіку сферу фахової компетентності літературознавства. Формувати
уміннѐ структурувати зміст навчального матеріалу в логічній і критичній послідовності. Здатність
працявати індивідуально, у парах та групах (колективно).

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу
Вид заняття

Загальна кількість годин

лекції
практичні
самостійна робота

12
18
60

Ознаки курсу
Семестр

Спеціальність

І

Тема, план

035 Філологіѐ
035.033 Слов’ѐнські мови та
літератури (переклад вклячно),
перша – польська

11

Нормативний /
вибірковий

перший

Тематика курсу
Література
Завдання,
год

Форма
заняття

Тема 1. Літера- лекціѐ

Курс
(рік навчання)

опрацявати

вибірковий

Вага оцінки

Термін
виконання
протѐгом

турно-художній
твір в умовах
полі- і міжгалузевої рецепції і
необхідність
збереженнѐ літературознавством власної
фахової самоідентифікації:
– особливості
соціокультутної
ситуації afterпостмодерну
та її оприѐвненнѐ у площині
методології сучасного літературознавства;
– діалогічність
ѐк
основа
адекватного
сприйманнѐ в
вивченнѐ
словесного
мистецтва;
– навчаннѐ-читаннѐ-пізнаннѐ
у проекції на
фроммівський
модус буттѐ
– читач і метачитач ѐк суб’юкти процесу читаннѐ.
Тема 2. До-систематичний
підхід до літератури:
– сутність ліберально-гуманістичної критики;
– основні методичні практики
ліберально-гуманістичної
критики.
Тема 3. Маркситська критика:
– основні під

відповідні наукові джерела,
4 год

семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, c. 19–50

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
2 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, с. 186–204

опрацявати
1 бал
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом

валини;
– деформаціѐ
марксистської
критики у радѐнському літературознавстві (на прикладі результатів
роботи І з’їзду
радѐнських письменників).
Тема 4. Психоаналітична критика:
– психоаналітична критика
фройдівського
ґатунку;
– лаканівська
психоаналітична критика;
–
архетипна
критика.
Тема 5. Лінгвістично оріюнтована критика:
– загальні особливості;
– специфіка роботи з текстом.
Тема 6. Формальна школа в
літературознав
стві:
– витоки й основні засади
формальної
школи в російському літературознавстві;
– особливості
оприѐвленнѐ
формалізму в
українському
літепратурознавстві.
Тема 7. Структуралізм в науці про літературу:
– методологічні
принципи стру-

занѐть

самостійна
робота

3, с. 115–143

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
2 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, с. 242–262

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
2 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, с. 192–194; 12

опрацявати
1 бал
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, с. 51–74

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

ктуралізму;
– загальні категорії структурного аналізу;
– категорії предмета структурного аналізу;
– категорії процесу структурного аналізу.
Тема 8. Наратологіѐ:
– базове розрізненнѐ наратології та підхід
Ж. Женетта;
– типи нарації;
– наративні позиції;
– типи нараторів;
– види оповіді.
Тема 9. Постструктуралізм і
деконструкціѐ:
– методологічні засади;
– особливості
сприйманнѐ
тексту;
– мета деконструктивістського прочитаннѐ тексту.
Тема 10. Постмодерністська
критика:
–
підвалини
постмодернізму;
– цілі і завданнѐ постмодерністської критики.
Тема 11. Новий
історизм у США:
– походженнѐ
терміну;
– параметральні характеристики;
– головний ме-

самостійна
робота

3, с. 263–291

опрацявати
0,5 бал
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, с. 75–87

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, с. 98–114

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, с. 205–227

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

тод у роботі з
літературним
текстом.
Тема 12. Культурний матеріалізм у Великобританії:
– походженнѐ
терміну;
– особливості
підходу до прочитаннѐ літературного тексту.
Тема 13. Постколоніальна
критика:
– світоглѐдні
засади і критика ювропоцентризму;
– течії постколоніальної критики.
Тема 14. Феміністична критика:
– базові розрізненнѐ;
–
амплітуда
теоретико-методологічних
позицій;
–англоамериканська феміністична критика;
– французька
феміністична
критика.
Тема 15. Ґейлесбійська критика:
– основні характеристики у
порівнѐнні
з
феміністичноя
критикоя;
– інтегральні вектори різних видів ґей-лесбійської критики.
Тема 16. Екокритика:

самостійна
робота

3, с. 205–227

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, с. 228–241

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, с. 144–164

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, с. 165–185

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
2 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

3, с. 292–320

опрацявати
0,5 бала
відповідні нау-

протѐгом
семестру

– характеристика ѐк міждисциплінарного методу;
– літературні
оріюнтири екокритики;
– спосіб прочитаннѐ літературних творів.
Тема 17. Літературознавча
оніристика:
– характеристика ѐк одніюї з
сучасних літературознавчих
стратегій;
–
різновиди
оніропростору;
– рівень достовірності онірокритики.
Тема 18. Статус
і методний арсенал сучасного літературознавства у площині розрізненнѐ науки і філософії:
– чинники, що
визначаять
статус сучасного літературознавства;
–
специфіка
наукової філологічної діѐльності порівнѐно з філософіюя;
– методологічні координати
літературознав
чої діѐльності у
площині розрізненнѐ «наука/філософіѐ/
мистецтво»;
– види знаннѐ:
донаукове,

кові джерела,
4 год

згідно з
розкладом
занѐть

самостійна
робота

13; 14

опрацявати
0,5 бала
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

практичне
занѐттѐ

11

опрацявати
10 балів
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

наукове і постнаукове;
– об’юкт і специфічна предметна сфера літературознавства;
– дослідник ѐк
метачитач;
– значеннѐ традиційної літературознавчої
методології;
–
принцип
пляралізму в
науці про літературу;
– основні варіанти класифікації методів
дослідженнѐ
літератури.
Тема 19. Пере- практичне
тцівська класи- занѐттѐ
фікаціѐ методів
дослідженнѐ
словесного
мистецтва:
– загальна характеристика;
– метод естеичної критики;
– етичний метод;
– публіцистичний метод;
– історичний
метод;
– історико-політичний метод;
– історико-психологічний метод;
– комбінований культурноісторичний метод;
– порівнѐльноісторичний метод;
– еволяційний
метод;

1

опрацявати
10 балів
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

–еволяційноетнографічний
метод;
– філологічний
метод.
Тема 20. Класифікаціѐ методів дослідженнѐ літератури
Л. Т. Білецького:
– україноцентричне спрѐмуваннѐ методологічної роботи
Л. Т. Білецького;
– методологічна спадщина
українського
літературознавства ХІХ – перших десѐтиліть
ХХ ст.;
– формальнопоетична (неокласична)
школа;
–
історична
школа;
– філологічна
школа;
– психологічна
школа.
Тема 21. Академічна класифікаціѐ наукових шкіл у східнослов’ѐнському літературознавстві радѐнських часів:
– загальна характеристика;
– міфологічний
напрѐм;
– культурно-історичний напрѐм;
–порівнѐльноісторичний напрѐм;

практичне
занѐттѐ

2

опрацявати
5 балів
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

практичне
занѐттѐ

4

опрацявати
5 балів
відповідні наукові джерела,
2 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

протѐгом

– психологічний напрѐм.
Тема 22. Системно-синергетичний варіант
поділу методів
вивченнѐ літератури:
– загальна характеристика;
– базові засади
у площині міждисциплінарності;
– зв’ѐзок з традиційним літературознавчим
досвідом;
– проблемні
точки і критика
системно-синергетичної
класифікації.
Тема 23. Методи дослідженнѐ літератури у
базових галузѐх академічного літературознавства:
– методи літературознавчого аналізу у
площині структури науки про
літературу;
– особливості
структурно-семіотичного вивченнѐ літературних ѐвищ;
– чинні методи
історико-літературного вивченнѐ красного
письменства:
історико-генетичний метод й
історико-функціональний метод;
–
специфіка

самостійна
робота

практичне
занѐттѐ

5

11

опрацявати
1 бал
відповідні наукові джерела,
4 год

опрацявати
5 балів
відповідні наукові джерела,
2 год

семестру
згідно з
розкладом
занѐть

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

теоретико-літературного
вивченнѐ словесного мистецтва;
– літературознавча компаративістика.
Тема 24. Літе- лекціѐ
ратурний твір
ѐк об’юкт літературознавчого аналізу:
– феномен літературно-художнього твору;
– реальність літературно-художнього твору;
– художній твір
ѐк образ;
– елементарна
модель художнього образу;
– основні риси
художнього
образу;
–
внутрішнѐ
структура і цілісність художнього твору;
– літературний
твір ѐк художнѐ система.
Тема 25. Літе- лекціѐ
ратурний текст
ѐк об’юкт літературознавчого аналізу:
– роль аналізу
літературного
тексту в літературознавчому
аналізі літературного твору;
– понѐттѐ про
реальність
художнього
тексту;
– корелѐціѐ понѐть структури
і тексту;

7; 8

опрацявати
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

6

опрацявати
відповідні наукові джерела,
4 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

– своюрідність
художнього
тексту ѐк знакового феномена;
– джерела інформативності
літературно-художнього тексту;
–
специфіка
побудови
художньої
конструкції;
– універсальний структуротвірний принцип у словесному мистецтві;
– специфіка організації рівнів
структури художнього тексту
ѐк інформаційної системи;
– понѐттѐ про
художня ідея
у структурносеміотичній
площині;
– історичний
рух художніх
структур.
Тема 26.Катего практичне
ріѐ автора в лі- занѐттѐ
тературознавчому
аналізі
словесного
мистецтва:
– проблема автора в академічному літературознавстві;
– бартівська теза про «смерть
автора»;
– структура феномену автора і
форми вираженнѐ авторської
свідомості в мистецтві слова.

9; 10; 15

опрацявати
5
відповідні наукові джерела,
2 год

протѐгом
семестру
згідно з
розкладом
занѐть

6. Система оцінювання курсу
Загальна система
оцінювання курсу

Вимоги до письмової роботи
Практичні заняття
Умови допуску до
підсумкового контролю

Оціняваннѐ здійсняютьсѐ за національноя на ECTS шкалоя оціняваннѐ
на основі 100-бальної системи. (Див.: пункт „9.3. Види контроля”
«Положеннѐ про організація освітнього процесу та розробку основних
документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ „Прикарпатський
національний
університет
імені
Василѐ
Стефаника”»:
URL:
https://nmv.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-orhanizatsiiuosvitnoho-protsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-z-orhanizatsiiosvitnoho-protsesu-v-DVNZ-«Prykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeniVasylia-Stefanyka».pdf).
Загальні 100 балів вклячаять: 40 балів за практичні занѐттѐ; 10 балів за
самостійну роботу; 50 балів за екзамен.
Концептуально конкретне й емпірично верифіковане висвітленнѐ питань
Оціняятьсѐ по п’ѐтибальній системі
Виконаннѐ усіх запланованих програмоя дисципліни форм навчальної
роботи, ѐкі підлѐгаять контрольному оцінявання. Мінімальна кількість
балів длѐ допуску до екзамену – 25 балів

7. Політика курсу
Політика курсу: Жодні форми порушеннѐ академічної доброчесності не толеруятьсѐ. У випадку таких
подій
–
реагуваннѐ
відповідно
до
„Положеннѐ
1”
(URL:
https://pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/10/положеннѐ-про-запобіганнѐ-плагіату-у-ДВНЗ-Прикарпатський-національнийуніверситет-імені-Василѐ-Стефаника.pdf)
і
„Положеннѐ
2”
(URL:
https://pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/02/code_of_honor.doc)
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