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Силабус курсу Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження  

2021/2022 навчального року 

Назва курсу  Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філологічний факультет, кафедра польської філології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Спеціальність 035 Філологія. 

Спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад 

включно), перша – польська 

Викладачі курсу  Доц. Гажева Інна Дмитрівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

inna.gazheva@lnu.edu.ua  

Консультації по 

курсу відбуваються 
В день проведення практичних занять (за попередньою домовленістю) 

Сторінка курсу  
https://philology.lnu.edu.ua/course/metody-i-praktyka-suchasnoho-

literaturoznavchoho-doslidzhennia-2 

Інформація про 

курс 

Курс «Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження» 

є вибірковою навчальною дисципліною з циклу професійної і 

практичної підготовки і призначений для студентів четвертого курсу 

бакалаврського рівня спеціальності 035 Філологія. 

Коротка анотація 

курсу 

Курс скерований на те, щоб надати студентам знання з теоретико-

методологічних основ аналізу художніх текстів, необхідні для 

подальшого практичного застосування в процесі написання наукової 

кваліфікаційної роботи. 

Мета та цілі курсу  

Метою курсу є ознайомлення студентів з сучасними методами 

літературознавчого аналізу та формування навичок  їх застосування в 

процесі написання наукової кваліфікаційної роботи.  

Мета передбачає виконання низки завдань: 

- сформувати у студентів розуміння категорії «метод», вміння 

розрізняти загальнонаукові, загальнофілологічні, літературознавчі та 

лінгвістичні методи і розуміння їхньої адекватності певним об’єктам 

дослідження; 

- ознайомити студентів з академічними школами літературознавства 

ХІХ століття та з сучасною 

методологією літературознавчих досліджень; 

- удосконалити навички аналізу художніх творів з позиції різних 

теоретичних напрямів і шкіл; 

- вдосконалити навички опрацьовування наукової літератури, 

вміння робити науково обґрунтовані висновки та узагальнення. 

- допомогти студентам обрати тему наукової роботи, визначити 

проблему, предмет і адекватні для них методи дослідження; 

- ознайомити студентів з методичними рекомендаціями стосовно 

написання курсових робіт на 4 курсі;  

- удосконалити навички опису бібліографії. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова 

1) Албул О.А., Кравчук А.М., Петрухінa Л.Е. Методичні 

рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних 

робіт для 

2) Бабенко Л.Г. Казарин Ю.В. Филологический анализ текста. 

mailto:inna.gazheva@lnu.edu.ua
https://philology.lnu.edu.ua/course/metody-i-praktyka-suchasnoho-literaturoznavchoho-doslidzhennia-2
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Практикум. Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 400 с. 

3) Баррі П. Вступ до теорії : Літературознавство і культурологія. К. : 

Смолоскип, 2008.360 с. 

4) Білоус П.В. Теорія літератури: навч. посіб. К.: Академвидав, 2013. 

328 с. 

5) Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: 

Підручник. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с. 

6) Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. 

К.: Либідь, 2006. 488 с. 

7) Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения 

литературы. Системный подход: Учебное пособие / В.Г. Зинченко, 

В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - М.: «Флинта», «Наука», 2002. - 200с. 

8) Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. К.: ВЦ «Академія», 

2010. 256 с. 

9) Література. Теорія. Методологія. Пер. з польської. К.: Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2008. 543 с. 

10) Літературознавчий словник-довідник. К.: ВЦ «Академія», 2007. 

752 с. 

11) Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів 

(реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її 

навчання): навчально-методичний посібник для студентів / Пентилюк 

М.І., Гайдаєнко І.В., Окуневич Т.Г. та ін.  К. : Ленвіт, 2010. – 120 с. 

12) Основні вимоги до підготовки та написання навчально-наукових і 

кваліфікаційних робіт (для студентів-філологів): методична розробка / 

КНУ ім. Т.Шевченка, Ін-т філології; кер. проекту Г.Ф.Семенюк.  К. : 

КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. 82 с.  

13) Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної 

думки ХХ ст. /[за ред. 

М. Зубрицької. Львів : Літопис, 2002. 832 с. 

14) Лексикон загального та порівняльного літературознавства / за 

ред. А. Волкова, О. Бойченка та ін. Чернівці: Золоті литаври, 2001. 

636с. 

15) Література. Теорія. Методологія / упоряд. Д.Уліцька. К.: КМА, 

2006. 543 с.  

16) Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина 

ХХ–початок ХХІ ст. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2008. 531 с. 

17) Турышева, О. Н. Теория и методология зарубежного 

литературоведения [Электронный ресурс] : учеб. пособие /О.Н. 

Турышева. - Электрон. дан. - М. : Флинта, 2017. - 160с. - ЭБС Айбукс. 

- Режим доступа: https://ibooks.ru/product.php?productid=25563. 

18) Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний 

посібник. ‒ Київ, 2004. 

19) Eco U. Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów. 

Warszawa, 2007. 

20) Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotowac pracę dyplomową lub 

doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków, 

1996. 

21) Kozłowski H. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z 

wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Warszawa, 2009. 

22) Oliver P. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów. 

Kraków, 2000. 
Допоміжна література 

1) Безпечний І. Теорія літератури. К. : Смолоскип, 2009. 388 с. 

https://ibooks.ru/product.php?productid=25563


2) Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури : підручник. 

К.: Либідь, 2006. 488 с. 

3) Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория и практика анализа. М., 

1991. 

4) Дорота Корвін-Пйотровська. Проблеми поетики прозового опису. 

– Львів: Літопис, 2009. – 206 с. 

5) Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство : посібник. К. : 

Академвидав, 2003. 392 с. 

6) Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Енквіста, В.Е. Тейлора / 

Пер. з англ.. Київ: Основи, 2003. 504 с. 

7) Зубрицька М. Homo legens: Читання як соціокультурний феномен. 

– Львів: Літопис, 2004. – 352 с. 

8) Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі 

літературознавства. Львів: ПАІС, 2005. 368 с. 

9) Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / автор-укладач Ю.І. 

Ковалів. К. : ВЦ «Академія», 2007. Т.1. 608 с.; Т.2. 624 с. 

10) Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: Анализ поэт. текста/ 

Ю.М.Лотман; М.Л.Гаспаров.- СПб.: Искусство-СПб, 1996.-846c. 

Лотман Ю.М. Семиотика и типология культуры. /В кн.: История и 

типология русской культуры. – Санкт-Петербург: “Искусство – СПБ”, 

2002. – С. 22 – 158. 

11) Лотман Ю.М. Текст как семиотическая проблема. /В кн.: История 

и типология русской культуры. – Санкт-Петербург: “Искусство – 

СПБ”, 2002. – С. 158 - 222. 

12) Мітосек З. Теорії літературних досліджень. Таврія : Сімферополь, 

2005. 408 с. 

13) Наливайко Д. Компаративістика й історія літератури. Харків: 

Акта, 426 с. 

14) Павличко С.Д. Теорія літератури. К. : Основи, 2002. 680 с. 

Пахаренко В.І. Основи теорії літератури. К. : Генеза, 2007. 294 с. 

15) Перкінс Д. Чи можлива історія літератури? К. : ВД „Києво-

Могилянська академія”, 2005. 

16) Руднев В.Словарь культуры ХХ века: ключевые понятия и тексты. 

– М.,1998. 

17) Сторі Дж. Теорія культури та масова культура / пер. з англ. Харків 

: Акта, 2010. 357 с. 

18) Теория литературы : учеб. пособие в 2-х т. Т.1. Теория 

художественного дискурса. Теоретическая поэтика / Н.Д. Тамарченко, 

В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман; под ред. Н.Д. Тамарченко. - 4-е изд. - М.: 

Академия, 2010. - 510 с. 

19) Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе. К.: Вид. дім „Києво-

Могилянська академія”,2006. 

20) Червінська О.В. Рецептивна поетика. Історико-методологічні та 

теоретичні засади. Чернівці: Рута, 2001. 56 с. 

21) The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies /Ed. L. 

Zunshine. N.Y.: Oxford University Press, 2015. XVIII, 656 p.  

22)  

Тривалість курсу  7-8-ий семестр 

Обсяг курсу  
Загальний обсяг 210 годин, у т. ч. 58 годин практичних занять і 152 

годин самостійної роботи. 7 кредитів ЄКТС. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Студенти повинні знати: 

- методи літературознавчого, дослідження; 

- процес і основні етапи наукового дослідження; 

- правила цитування використаних джерел та оформлення покликань 



на них. 

Студенти повинні вміти: 

- опрацьовувати спеціальну літературу й узагальнювати теоретичні 

положення  науковців; 

- виокремлювати в об’єкті аспекти, важливі для дослідження, і 

формулювати наукову проблему; 

- створювати бібліографічний опис використаної літератури і 

джерел. 

Програмні результати: 

ПНР 1. Сформувати уміння досконало володіти державною мовою у 

професійній діяльності та в інших сферах суспільного життя. 

ПНР 3. Володіти методами проведення наукових досліджень в галузі 

української та польської філології. 

ПНР 4. Уміти аналізувати та опрацьовувати інформацію з наукових 

джерел. 

ПНР 5. Раціонально організовувати власну навчальну та науково 

професійну діяльність, вміти ефективно будувати стратегію 

саморозвитку та професійного вдосконалення. 

ПНР 9. Уміти застосовувати загальногуманітарні та філологічні 

знання для виконання професійних обов’язків. 

ПНР 10. У своїй професійній діяльності використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології, наукометричні 

платформи. 

ПНР 11. Знати та уміти реалізовувати у практичній діяльності норми 

української та польської літературної мови, а також різних стилів 

мовлення. 

ПНР 13. Володіти державною та іноземною мовою на належному 

рівні, що дозволяє створювати тексти різних жанрів і стилів. 

ПНР 18. Уміти виділяти проблеми сучасного літературознавства, а 

також здійснювати дослідження в галузі філології. 

Ключові слова  
Наукове дослідження, методи наукового дослідження, філологія. 

літературознавство, реферування, бібліографія, цитування. 

Формат курсу  Очний 

Теми  * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 
Залік 

Пререквізити  

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін: Вступ до літературознавства, Основи наукових 

філологічних досліджень, Історія польської літератури 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Курс передбачає застосування таких методів навчання: бесіда, 

наочні методи (ілюстрація, презентація), науково-дослідні проекти, 

методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, 

методи контролю і самоконтролю (усне опитування, письмовий 

контроль, тестові завдання).  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Поточне тестування та самостійна робота: 

Змістовий модуль №1 – 10 б. 

Змістовий модуль №2 – 10 б. 

Змістовий модуль №3 – 10 б. 

Змістовий модуль №4 – 20 б. 
Презентація першої версії теоретичного 

розділу -50 б. 

праці 



Разом – 100 б. 

Поточне тестування та самостійна робота: 

Змістовий модуль №5 – 10 б. 

Змістовий модуль №6 – 10 б. 

Текст курсової роботи – 50 б. 

Захист роботи – 30 б. 

Разом – 100 б. 

Опитування  
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

СХЕМА КУРСУ, 7 семестр 
Ти

ж. / 

дат

а / 

год.

- 

Тема, план, короткі тези  
Форма 

діяльності 
(заняття) 

Література  Завдання, год  

Термі
н 

викон

ання 

Змістовий модуль 1. Методологічні  засади науково-дослідної діяльності студента у галузі 

літературознавства 
1 

тижд

. 

Проблеми методології 

сучасного літературознавства. 

Основні категорії науки. 

Класифікація наук. 

Літературознавство як наука 

гуманітарного циклу. 

Розділи літературознавства. 

Різниця між літературознавчим 

дослідженням і літературно-

критичною статтею.  

Принципи монізму і плюралізму 

в методології сучасного 

літературознавства. 

практ. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г., Методологія 

і організація наукових досліджень: 

навч.посіб. Київ, 2014, с. 5-17. 

Література. Теорія. Методологія / 

[пер. з польськ. С. Яковенка; 

упорядк. і наук. ред. Д. Уліцької]. – 

2-ге вид. К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. 543 с. 

Теорія літератури в Польщі: 

Антологія текстів. Друга половина 

ХХ – початок ХХІ ст. / упоряд. 

Б.Бакула; за заг. ред. В.Моренця; 

[пер. з польськ. С.Яковенка]. Київ: 

Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. 531 с. 15.Тодоров 

Ц. Поняття літератури та інші есе / 

Цвєтан Тодоров; [пер. з фр. Є. 

Марічев]. К.: Видавн. дім «Києво-

Могилянська академія», 2006. 164 с. 

Удалов Віктор, Зубович Віктор, 

Полежаєва Тетяна. Складові 

літературознавства: Процес 

дослідження, цілісно-системна 

картина. – Вид. 2-е, перероб. і доп. 

Київ–Луцьк: ВАД, 2005. 72 с. 

Цехмістрова Г.С. Основи наукових 

досліджень. Навчальний посібник. 

Київ, 2004, с. 7-34, 44-50. 

Ознайомитися  із 

загальними 

вимогами до 

кваліфікаційної 

роботи бакалавра у 

галузі 

літературознавства. 

2 год. 

 

вересень 

2 
тижд 

Загальні вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

бакалавра у галузі 

літературознавства 

Види і форми науково-

дослідної роботи студента.  

Вимоги до бакалаврської 

роботи. 

Визначення теми 

дослідження. Обґрунтування 

її актуальності.  

Основні напрямки розвитку 

літературознавства, у 

відповідності до яких 

формулюють тему і проблему 

дослідження. 

практ. Албул О.А., Кравчук А.М., 

Петрухінa Л.Е. Методичні 

рекомендації до написання та 

оформлення курсових і 

кваліфікаційних робіт для студентів 

напряму „Філологія” (слов’янські 

мови та літератури). – Львів, 2011; 

Oliver P. Jak pisać prace 

uniwersyteckie. Poradnik dla 

studentów. Kraków, 2000 

Gambarelli G., Łucki Z. Jak 

przygotowac pracę dyplomową lub 

doktorską. Wybór tematu, pisanie, 

prezentowanie, publikowanie. Kraków, 

1996 

Вибрати тему із 

запропонованого 

списку,  

опрацювати 

першоджерело 

(художній текст). 

Визначити напрями 

дослідження, 

адекватні обраній 

темі, 

сформулювати 

дослідницькі 

проблеми. 

2 год. 

 

 

вересень 



2 
тижд 

Структура кваліфікаційної 

науково-дослідної роботи  з 

літературознавства 

Основні складові роботи. 

Структура вступу. Правила 

формулювання мети та 

завдань наукового 

дослідження.  

Принцип відповідності 

завдань і висновків. 

Обґрунтування об’єкту та 

предмету дослідження, його 

наукової новизни. 

практ. Албул О.А., Кравчук А.М., 

Петрухінa Л.Е. Методичні 

рекомендації до написання та 

оформлення курсових і 

кваліфікаційних робіт для студентів 

напряму „Філологія” (слов’янські 

мови та літератури). – Львів, 2011. 

Бірта Г.О., Бургу Ю.Г., Методологія 

і організація наукових досліджень : 

навч.посіб. Київ, 2014, с. 25-38. 

Цехмістрова Г.С. Основи наукових 

досліджень. Навчальний посібник. 

Київ, 2004, с. 80-87. 

Oliver P. Jak pisać prace 

uniwersyteckie. Poradnik dla 

studentów. Kraków, 2000 

Gambarelli G., Łucki Z. Jak 

przygotowac pracę dyplomową lub 

doktorską. Wybór tematu, pisanie, 

prezentowanie, publikowanie. Kraków, 

1996 

Визначення 

структури 

курсової роботи. 

2 год. 

 

 

вересень 

3 
тижд

. 

Загальна характеристика 

методів, які застосовують 

при написанні 

літературознавчого 

дослідження. 

Поняття наукового методу. 

Загальнонаукові методи, їхня 

роль у  здійсненні 

літературознавчого 

дослідження (методи 

спостереження; опису; 

експерименту; класифікації; 

моделювання). 

Загальнофілологічні та 

спеціальні (літературознавчі 

та лінгвістичні) методи. 

практ. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г., Методологія 

і організація наукових досліджень : 

навч.посіб. Київ, 2014, с. 25-38. 

Цехмістрова Г.С. Основи наукових 

досліджень. Навчальний посібник. 

Київ, 2004, с. 80-87. 

 

Визначити методи, 

актуальні для 

дослідження 
предмету 

кваліфікаційної 

роботи. 

2 год. 
 

вересень 

Змістовий модуль 2. Опрацювання наукової літератури, пов’язаної з напрямом дослідження 

4 
тижд 

Основні методи пошуку 

інформації для наукового 

дослідження. Організація 

довідково-інформаційної 

діяльності. 

Методи роботи з каталогами і 

картотеками. Робота з 

науковими джерелами. 

практ. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г., Методологія і 

організація наукових досліджень : 

навч.посіб. Київ, 2014, с. 25-38. 

Цехмістрова Г.С. Основи наукових 

досліджень. Навчальний посібник. 

Київ, 2004, с. 80-87. 

 

Збирання літератури 

за темою роботи. 
Конспектування 

джерел, 
узагальнення 

матеріалу. 

Бібліографічний опис 
5 наукових статей і 5 

електронних ресурсів 

за темою 

кваліфікаційної 

роботи. 2 год. 

Вересень 

4 
тижд 

Оформлення списку  

використаної літератури. 

Принципи формування 

(послідовність) списку. 

Правила бібліографічного 

опису.  

практ. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г., Методологія і 

організація наукових досліджень : 

навч.посіб. Київ, 2014, с. 25-38. 

Цехмістрова Г.С. Основи наукових 

досліджень. Навчальний посібник. 

Київ,2004, с. 80-87. 

 

Збирання літератури 

за темою роботи. 
Конспектування 

джерел, 

узагальнення 
матеріалу. 

Бібліографічний опис 

5 монографій за 
темою кваліфікаційної 

роботи. 2 год. 

вересень 

5 
тижд 

Основи наукового 

цитування. 

Запобігання плагіату, шляхи 

його виявлення.  

Цитування непряме 

(перефразування, парафраз) і 

пряме. Загальні вимоги до 

цитування. Кількісні 

характеристики цитат. 

практ. Етичний кодекс ученого України, 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v00

02 

550-09#Text 

Підготувати 5 
прикладів 

перефразувань і 5 

узагальнень (на 
матеріалі  

літературознавчих 

статей за темою 
дослідження). 

2 год. 

жовтень 



Змістовий модуль 3. Літературознавчі школи ХІХ ст. 
6 
тижд 

Школи і напрямки в 

літературознавстві, метод в 

літературознавстві. 

Принципи монізму і 

плюралізму в сучасному 

літературознавстві. 

практ. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г., Методологія і 

організація наукових досліджень: 

навч.посіб. Київ, 2014, с. 5-17. 

Література. Теорія. Методологія / 

[пер. з польськ. С. Яковенка; упорядк. 

і наук. ред. Д. Уліцької]. – 2-ге вид. К.: 

Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. 543 с. 

 

Ознайомитися з 

основними підходами, 

напрямками і  

школами сучасного 

літературознавства. 
2 год. 

жовтень 

6 
тижд 

Академічні 

літературознавчі школи 

ХІХ ст.  

Біографічний, міфологічний, 

культурно-історичний методи 

і школи.  

практ. Лексикон загального та порівняльного 

літературознавства / за ред. А. 

Волкова, О. Бойченка та ін. Чернівці: 

Золоті литаври, 2001. 636с. 

 

Законспектувати 

відповідні статті з 
«Лексикон загального 

та порівняльного 

літературознавства». 
Застосувати 

біографічний метод до 

досліджуваного 
матеріалу. Виявити, 

які саме факти 

біографії письменника 
(творчості якого 

присвячена Ваша 

курсова робота) 
вплинули на 

формування концепції 

художнього твору чи 
знайшли 

відображення в ньому. 

2 год. 

жовтень 

7 
тижд 

Психологічний метод. 

Порівняльно-історичне 

літературознавство 

(компаративістика). 

практ. Лексикон загального та порівняльного 

літературознавства / за ред. А. 

Волкова, О. Бойченка та ін. Чернівці: 

Золоті литаври, 2001. 636с. 

 

Законспектувати 
відповідні статті з 

«Лексикон загального 

та порівняльного 
літературознавства». 

2 год. 

жовтень 

Змістовий модуль 4. Основні методи сучасного літературознавства 

8 
тижд 

Структуралізм і 

«структуральний аналіз». 

Наукові джерела 

структуралізму: російський 

формалізм, Празький 

лінгвістичний гурток. 

Тартуська школа 

структуралізму і структурний 

аналіз Ю. М.Лотмана. 

практ. Лексикон загального та порівняльного 

літературознавства / за ред. А. 

Волкова, О. Бойченка та ін. Чернівці: 

Золоті литаври, 2001. 636с.  

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: Анализ 

поэт. текста/ Ю.М.Лотман; 

М.Л.Гаспаров.- СПб.: Искусство-СПб, 

1996.-846c. 

Лотман Ю. М. «Художественное 

пространство в прозе Гоголя»// Лотман 

Ю.М. В школе поэтического слова: 

Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: 

Просвещение, 1988. - С.251-292 

Виконати 

структурний аналіз 

одного вірша за 
схемою Ю. Лотмана 

або презентувати 

зразок лотманівського 
аналізу (за працею 

«Анализ поэтического 

текста», 2 частина) 
Проаналізувати 

структуру художнього 

простору творах, які 
слугують матеріалом 

курсового 

дослідження. 
2 год. 

жовтень 

8 
тижд 

Метод мотивного аналізу. 
Мотивний аналіз в контексті 

постмодерного розуміння 

художнього тексту. Категорії 

мотиву та лейтмотиву в 

літературознавстві. Мотивна 

система твору.  

практ. Руднев В. Мотивный анализ // Режим 

доступу: 

https://www.booksite.ru/fulltext/slo/var/c

ul/tur/rud/nev/rudnev_v/64.htm 

Виконати мотивний 

аналіз (фрагменту) 

тексту з твору, який 
слугує матеріалом 

дослідження. 2 год. 

жовтень 

9 
тижд 

Наратологія.  

Оповідні інстанції: модель 

комунікативних рівнів, 

абстрактний автор, фіктивний 

наратор, абстрактний читач, 

фіктивний читач або 

нарататор. Поняття «точки 

зору». Текст наратора и текст 

персонажа. Еквівалентність 

за В.Шмідом. Розвиток 

наратології в українському 

літературознавстві. 

практ. Женнет Ж. Работы по поэтике. Москва: 

Издательство имени Сабашниковых, 1998. 

URL: http://niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-

poetike/utopiya-literatury.htm 

Шмид В. Нарратология. М.: Языки 

славянской культуры, 2003. 312 с. 

Папуша І. Modus ponens. Нариси с 

наратології . Тернопіль: Крок, 2013. 255 с. 

Виконати наративний 

аналіз фрагменту 

тексту з твору, який 
слугує матеріалом 

дослідження. 2 год. 

жовтень 

10 Когнітивістика в практ. Аскольдов С. А. Концепт и слово. Русская Визначити ключові листопад 

https://www.booksite.ru/fulltext/slo/var/cul/tur/rud/nev/rudnev_v/64.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/slo/var/cul/tur/rud/nev/rudnev_v/64.htm
http://niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-poetike/utopiya-literatury.htm
http://niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-poetike/utopiya-literatury.htm


тижд літературознавстві. 

Поняття «концепту» і 

«концептосфери». 

Концептуальний аналіз у 

дослідженні художнього 

твору. 

словесность. От теории словесности к структуре 

текста. Антология / под ред. В. П. Нерознака. М. : 
Academia, 1997. С. 267–279. 

Кагановська О. М. Текстові концепти художньої 

прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на 
матеріалі французької романістики середини ХХ 

сторіччя): автореф. дис... д-ра філол. наук: 

10.02.05 / Київський національний лінгвістичний 
ун-т. К., 2003. 32 с. 

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми 

мы живем. М.: Едиториал УРСС, 1989. 
The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies 

/Ed. L. Zunshine. N.Y.: Oxford University Press, 

2015. XVIII, 656 p.  

концепти твору, який 

слугує матеріалом 
дослідження. 

Виконати 

концептуальний 
аналіз. 

2 год. 

10 
тижд 

Лінгвістичні методи в 

літературознавстві. 

Комплексний підхід до 

вивчення літературного 

твору. 

практ. Бабенко Л.Г. Казарин Ю.В. Филологический 

анализ текста. Практикум. Екатеринбург: 

Деловая книга, 2003. 400 с. 
Еко У. Поетика відкритого твору // Слово. Знак. 

Дискурс: Антологія світової літературно-критичної 

думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. Львів: 
Літопис, 1996. – С. 406–419. 

Єщенко Т. Лінгвістичний аналіз тексту. К.: 

Академвидав, 2009. 264 с.  
Ковбасюк Л. Сучасні лінгвістичні теорії: лекції, 

практичні, самостійні модулі та тести: навч.-метод. 

посібн. Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. 96 с. 

Ознайомлення з 

комплексними 

методиками 
літературознавчих 

досліджень. 

Виконати 
лінгвостилістичний 

аналіз фрагменту 

тексту з твору, який 
слугує матеріалом 

дослідження. 

2 год. 

листопад 

 


