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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Теорія літератури 

Викладач (-і) Професор Піхманець Роман Володимирович 

Контактний телефон викладача (0342) 59-60-74 

E-mail викладача kaf.lit@ukr.lit 

Формат дисципліни Очна 

Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС – 3 (90 год.) 

Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації Аналіз художніх ознак поетичного тексту 

2. Анотація до курсу 

Курс теорії літератури спрямований на вивчення студентами загальних закономірностей розвитку художньої 

творчості і принципів побудови художнього тексту. Увагу акцентовано на вивченні системи художніх 

засобів (поетики) як центральній проблемі теорії літератури. Відповідно вона побудована так, щоб охопити 

комплекс пов’язаних із предметом її вивчення питань. При цьому простежується специфіка внутрішньої 
організації поетичного і прозового текстів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні 

закономірності літературного процесу, принципи побудови літературного твору і характеристика 

внутрішньої організації художнього тексту. 

 

 
3. Мета та завдання курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія літератури» є поглиблення відомостей про систему 

засобів вираження в художньому тексті й головні чинники формування естетичної якості. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія літератури» є з’ясування головних аспектів поетики як 

центральної ланки теорії літератури, її предмету й структури, провідних тенденцій розвитку й практичної 

значущості. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– предмет і головні завдання поетики; 

– структуру поетики; 
– місце і роль поетики в системі торії літератури; 

– внутрішні тенденції в розвитку поетики; 

– головні принципи внутрішньої організації художнього тексту; 
– засади поетики як системи. 

 
4. Результати навчання (компетентності) 

Результатами навчання в ОК «Теорія літератури» є зокрема здобуття таких компетентностей, 

зазначених в ОП «Українська мова і література»: 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою в усній і письмовій формах. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити ти вирішувати проблеми. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди 

розвитку української літератури, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і 

стилів, чільних представників та художні явища, знання про тенденції розвитку світового 

літературного процесу та української літератури. 

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, 

фольклорних фактів. 
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ФК 8. Здатність вільно оперувати лінгвістичною і літературознавчою термінологіями для 

розв’язання професійних завдань. 

 

Вивчення курсу повинно забезпечити:  

спроможність вирішувати в процесі навчання й подальшої професійної діяльності 

спеціалізовані завдання в галузі літературознавства, опираючись на новітню філологічну 

теорію й методологію; 

здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями, науковими принципами й 

підходами; 

уміння ставити й вирішувати науково-філологічні проблеми; 

здатність до аналізу й інтерпретації літературно-художніх явищ; 

спроможність вільно оперувати літературознавчою термінологією при вирішенні 

професійних завдань; 

розуміння сутності мистецтва як особливої форми суспільної свідомості; 

знання закономірностей розвитку літературного процесу і принципів побудови 

художнього тексту; 

уміння  самостійно здійснювати на основі отриманих знань фаховий 

літературознавчий аналіз художніх текстів різних жанрів і стилів; 

розуміння внутрішньої організації художнього тексту; 

здатність практично застосовувати літературознавчу методологію до характеристики 

системи засобів художнього вираження. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 12 

Практичні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

вибірковий 

7 035 Філологія 

035.01 (Українська мова і 

література) 

четвертий Нормативний 

Тематика 
Курсу 

Тема, план Форма 
заняття 

Література Завдання, 
Год 

Вага оцінки Термін 
Виконанн

я 
Тема 1.Теорія 

літератури в 

системі 
головних 

літературознавч

их дисциплін. 
Поетика як 

центральна 

проблема теорії 

літератури, її 
предмет і 

головні 

завдання. 

Лекція 0, 5 

год, 

самостійна 

робота6 год 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



Структура 

поетики. 

Теоретична 
(Загальна) 

поетика, 

поетика 
часткова та 

історична 

поетика. 

Системний 
характер засобів 

вираження у 

виникненні 
художнього 

враження. 

 

Тема 2.  
Специфіка 

художнього 
пізнання.Худож

нє мислення в 

системі 
головних тирів 

пізнання. 

Головні 

психологічні 
сили творчого 

синтезу: 

художнє чуття, 
художня 

фантазія, 

художнє 
мислення. 

Особливості 

образу в 

структурі 
художнього 

мислення. 

 

Лекція 1 год, 

самостійна 

робота 6 год 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



Тема 3. Система 

форм вираження 

авторської 
свідомості в 

художньому 

творі. 
Головні форми 
вираження 
авторської 
свідомості в 
ліриці. Головні 
форми 
вираження 
авторської 
свідомості в 
ліро-епосі. 
Головні форми 
вираження 
авторської 
свідомості в 
епосі. Головні 
форми 
вираження 
авторської 
свідомості в 
драматичному 
творі. 

Лекція 0,5 год, 

самостійна 

робота 6 год 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



Тема 4. 

Віршознавство 
та його складові. 

 Метричний 

потенціал 

поетичного 
твору. 

Деякі 

загальнотеорети
чні питання 

метрики. 

Головні системи 
версифікації та 

їх 

характеристика. 

Провідні 
тенденції в 

розвитку 

європейського 
віршування. 

Проблеми 

походження 
слов’янської 

книжної 

силабіки. 

Сторінки з 
історії давнього 

українського 

віршування. 
Форми 

некласичного 

вірша. Музична 

система 
версифікації. 

 

Лекція2 год, 

Практичнезаня

ття 4 год, 

Самостійна 

робота 10 год 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

Тема 5.Фоніка 

та її роль у 
формуванні 

художньої 

вартості. 
Фоніка, 

її предмет і 

завдання. 

Головні 
евфонічні 

явища. Рима, її 

функція та 
головні типи. 

Естетична 

вартість рими. 
Звукопис, або 

імітативна 

гармонія. 

Основи звукової 
інструментарії 

Лекція 2 год, 

Практичне 

заняття 2 год, 

Самостійна 

робота 6 год 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



твору. 

Символіка й 

містика 
фонічних 

компонентів 

твору. 

 

Тема 6. 

Строфіка як 
складова 

віршознавства. 

Загально
теоретичні 

питання 

строфіки. 
Найпростіші 

строфи. 

Канонізовані 

строфи. Окремі 
питання 

строфіки (жанри 

із строфічними 
ознаками; 

строфи із 

жанровими 
тенденціями; 

строфи 

історичної 

вартості). 
Особливості 

пісенної строфи. 

Сталі строфічні 
сполуки. 

Строфа як 

чинник 

виникнення 
художньої 

якості. 

 

Лекція1год, 

Практичне 

заняття 2 

год.,Самостійн

а робота5 год 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



Тема 7. 
Метафоризація 

як спосіб 

репрезентації 
художньої 

дійсності. 

Поняття 

топіки. 
Метафора і 

метафоризація. 

Головні 
принципи 

метафоризації. 

Роль і місце 
метафоризації в 

становленні 

художнього 

світу 
письменника. 

 

Лекція1год,  

Самостійна 

робота 5 год 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

Тема 8. 

Асоціативно-

образні 

можливості 
художнього 

слова. 

Художні 
асоціації як 

літературознавч

а проблема. 

Концепція 
образу і слова 

Олександра 

Потебні. 
Внутрішня 

структура 

образу і 
психологічні 

механізми 

виникнення 

тропів. 
Проблема 

класифікації 

тропів. Головні 
види тропів. 

Троп у системі 

художньої 

образності. 
 

Лекція2 год, 

Практичне 

заняття4 год, 

Самостійна 

робота 8 год 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



Тема 9. Стиль і 

стилістика. 

Загально
теоретичні 

питання 

стилістики. 
Співвідношення 

понять «стиль», 

«стилістика», 

«стилізація», 
«практична 

стилістика». 

Лексико-
стилістичні 

засоби і 

проблема їх 

класифікації. 
Морфологічні і 

фонетичні 

чинники 
формування 

«мовостилю».Ст

илістичні 
фігури та їх 

евристичний 

потенціал. 

 

Лекція2 год, 

Практичне 

заняття 6 год, 

Самостійна 

робота 8 год 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 Лекція, 2 год, 

Семінарське 

заняття. 2 год, 

самостійна 

робота, 5 год 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



 Лекція, 1 год, 

семінарське 

заняття, 2 год, 

самостійна 

робота, 5 год 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 Лекція, 2 год, 

Семінарське 

заняття, 2 год, 

самостійна 

робота, 5 год, 

2+2 к. р. 

1-25 опрацювати 

відповідні 

наукові 

джерела, 2 год 

Максимальна 
оцінка – 5балів 

упродовж 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 
Оцінювання здійснюється за національною на ЕСТS шкалою 

оцінювання на основі 100-бальної системи (Див. пункт «9.3. Види 

контролю» Положення про організацію освітнього процесу та 

розробку основних документів з організації освітнього процесу в 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»). 

Загальні 100 балів охоплюють: 40 балів за практичні заняття,30 балів 

за самостійну роботу і30 балів за підсумкову контрольну роботу. 
Вимоги до письмової роботи Концептуально конкретне й емпірично верифіковане висвітлення 

Питань 

Практичні заняття Оцінюються за п’ятибальною системою 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 
Виконання всіх запланованих програмою курсу форм навчальної 

роботи,   які   підлягають  контрольному оцінюванню. Мінімальна 

кількість балів для зарахування курсу –50. 
7. Політика курсу 

Політика курсу: Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких 

подій – реагування відповідно до Положення 1і Положення 2 

8. Рекомендована література 



1. Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство  та  культурологія /  П. Баррі ;  [пер.  з  англ. 

О. Погинайко; наук. ред. Р. Семків]. – К. : Смолоскип, 2008. – 360с. 

2. БезпечнийІ.Теоріялітератури./Передм.Р.Семківа,Л.Неліпи.–К.,2009.–388с. 

3. Білоус П. Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної 

творчості. – Житомир: Рута, 2009. – 336с. 

4. ВолковаТ.С.Проблемажанравлирике.–Львів:Світ,1991. 
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