
  



  



                

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

 

за вибором 

 
Напрям підготовки  

035 Філологія 
(шифр і назва) 

Модулів –  
Спеціальність (професійне 

спрямування): 

035.060 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно) 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

курсова робота 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

150  

7-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3, 2 

самостійної роботи 

студента – 3, 4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 28 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

30 год. 62 год. 

Індивідуальні завдання: 55 

год. 

Вид контролю:  

Усне опитування, залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета -  на основі ознайомлення з сучасними підходами, методами і практиками 

літературознавчого аналізу художнього тексту сформувати у студентів навички такого 

аналізу.  

Завдання - надати студентам знання з теоретичних основ аналізу художніх текстів, 

необхідні для подальшого практичного застосування в процесі написання наукової 

кваліфікаційної роботи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: сучасні напрями літературознавчого аналізу художнього тексту 

вміти: застосовуючи здобуті знання з японської мов і літератури, а також, 

ознайомившись з сучасними методиками аналізу тексту, читати, перекладати,  глибоко і 

всебічно аналізувати різні рівні організації  різножанрових текстів художньої літератури, 

результати аналізу оформити в науковій кваліфікаційній роботі. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Текст, його виміри. Художній твір. Структура і елементи 

змістової організації, внутрішньої і зовнішньої форми художнього твору. 

Тема 1.На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літератури                      

визначення рівнів тексту, одиниць аналізу тексту, типу тексту. 

Тема 2. На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літератури 

визначення текстових пресупозицій. 

Тема 3. На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літератури 

визначення функціонально-стильової приналежності  тексту 

Тема 4. Визначення структури і елементів змістової організації літературно-

художнього твору. Тема. Фабула. Пафос. Ідея. 

Тема 5. Визначення структури і елементів внутрішньої форми художнього твору. 

Образи автора і читача. 

Тема 6. Визначення системи образів прочитаного мовою оригіналу твору. 

Тема 7. Визначення елементів, що формують уявлення про авторську національно-

марковану картину світу. 

Тема 8. Визначення сюжету художнього твору, його типу й функцій. 

Тема 9. Визначення художньо-мовленнєвої організації літературного твору. Засоби 

лексичного увиразнення мовлення. 

Тема 10. Визначення і аналіз засобів контекстуально-синонімічного увиразнення 

мовлення. 

Тема 11. Визначення синтаксичних засобів увиразнення мовлення (стилістичні фігури). 

 

Змістовий модуль 2.Основні напрями сучасного літературознавства 

Тема 12. Застосування біографічного та культурно-історичного методу до аналізу 

прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літератури. 

Тема 13. Застосування методів міфопоетичного аналізу до розгляду прочитаного 

мовою оригіналу тексту художньої літератури. 

Тема 14. Застосування методів психоаналітичної критики у роботі над прочитаним 

мовою оригіналу текстом  художньої літератури. 

Тема 15. Застосування методів герменевтичного аналізу тексту. 

Тема 16. Розгляд тексту з позицій семіотики. Текст як система кодів. Дешифрування 

тексту. 

Тема 17. Визначення інтертекстуальних зв’язків тексту прочитаного мовою оригіналу 

твору художньої літератури. 

Тема 18. На основі прочитаного мовою оригіналу тексту визначення застосованих 

автором технік інтерконтекстуальної  гри. 

Тема 19. Застосування технік наратологічного аналізу до розгляду твору художньої 

літератури. 

Тема 20. Застосування кодів Барта в аналізі тексту художнього твору. 



Тема 21. Визначення денотативного простору тексту. Подієва структура тексту. 

Хронотоп художнього твору. 

Тема 22. Метод концептуального аналізу. Поняття концепту і концептосфери. 

Визначення концептуального простору художнього тексту. 

Тема 23. Визначення емотивного  простору тексту і його аналіз. Поняття емотивної 

домінанти і емотивної тональності тексту. 

Тема 24. Ознайомлення з комплексними методиками літературознавчих досліджень. 

Тема 25. Ознайомлення з сучасними літературознавчими дослідженнями в країні, мова 

якої вивчається як спеціальність. 

Тема 26. Опрацювання літературознавчих статей за темою дослідження мовою 

оригіналу. 

Тема 27. Вимоги до оформлення результатів кваліфікаційного дослідження. Вимоги до 

захисту кваліфікаційного дослідження 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л П Лаб інд с.р. л П Лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Текст, його виміри. Художній твір. Структура і елементи 

змістової організації, внутрішньої і зовнішньої форми художнього твору. 

 

Тема 1. Визначення 

рівнів тексту, оди-

ниць аналізу тексту, 

типу тексту. 

  2   1       

Тема 2. Визначення 

текстових 

пресупозицій. 

  2   1       

Тема 3. Визначення 

функціонально-сти-

льової 

приналежності  

тексту 

  2   1       

Тема 4. Визначення 

структури і 

елементів змістової 

організації 

літературно-худож-

нього твору. Тема. 

Фабула. Пафос. 

Ідея. 

  2   1       

Тема 5. Визначення 

структури і 

елементів 

внутрішньої форми 

художнього твору. 

Образи автора і 

читача. 

  2   1       

Тема 6. Визначення 

системи образів 

  2   1       



прочитаного мовою 

оригіналу твору. 

Тема 7. Визначення 

елементів, що фор-

мують уявлення про 

авторську націо-

нально-марковану 

картину світу. 

  2   1       

Тема 8. Визначення 

сюжету художнього 

твору, його типу й 

функцій. 

  2   1       

Тема 9. Визначення 

художньо-

мовленнє-вої 

організації літе-

ратурного твору. За-

соби лексичного 

уви-разнення 

мовлення. 

  4   1       

Тема 10. 

Визначення і аналіз 

засобів кон-

текстуально-синоні-

мічного 

увиразнення 

мовлення. 

  4   1       

Тема 11. 

Визначення 

синтаксичних 

засобів увиразнення 

мовлен-ня 

(стилістичні 

фігури). 

  2   1       

Разом за змістовим 

модулем 1 

  26   11       

Змістовий модуль 2.  

Тема 12. Застосу-

вання біографічного 

та культурно-істо-

ричного методу до 

аналізу прочитаного 

мовою оригіналу 

тексту художньої 

літератури. 

  2   1       

Тема 13. 

Застосуван-ня 

методів міфопое-

тичного аналізу до 

аналізу тексту 

худож-ньої 

літератури. 

  2   1       

Тема 14. 

Застосуван-ня 

  2   1       



методів психо-

аналітичної критики 

у роботі над прочи-

таним твором. 

Тема 15. 

Застосуван-ня 

методів герменев-

тичного аналізу 

тексту. 

  2   1       

Тема 16. Розгляд 

тексту з позицій 

семіотики. Текст як 

система кодів. 

Дешифрування 

тексту. 

  2   1       

Тема 17. 

Визначення 

інтертекстуальних 

зв’язків тексту 

  2   1       

Тема 18. 

Визначення 

застосованих авто-

ром технік інтер-

контекстуальної  

гри.  

  2   1       

Тема 19. 

Застосуван-ня 

технік наратоло-

гічного аналізу до 

розгляду твору ху-

дожньої літератури. 

  4   1       

Тема 20. 

Застосуван-ня кодів 

Барта в ана-лізі 

тексту худож-нього 

твору. 

  2   1       

Тема 21. 

Визначення 

денотативного 

простору тексту. 

Подієва структура 

тексту. Хронотоп 

художнього твору. 

  2   1       

Тема 22. Метод 

концептуального 

аналізу. Поняття 

концепту і 

концепто-сфери. 

Визначення 

концептуального 

простору 

художнього тексту. 

  4   1       

Тема 23. 

Визначення 

  2   1       



емотивного  

простору тексту і 

його аналіз. 

Поняття емотивної 

домінанти і емотив-

ної тональності 

тексту. 

Тема 24. Ознайом-

лення з комплекс-

ними методиками 

літературознавчих 

досліджень. 

  2   1       

Тема 25. Ознайом-

лення з сучасними 

літературознавчими 

дослідженнями в 

країні, мова якої 

вивчається як 

спеціальність. 

  2   5       

Тема 26. 

Опрацюван-ня 

літературознавчих 

статей за темою 

дослідження мовою 

оригіналу. 

  2   8       

Тема 27. Вимоги до 

оформлення 

результатів каліфі-

каційного 

досліджен-ня. 

Вимоги до захисту 

кваліфікацій-ного 

дослідження 

  2          

Разом за змістовим 

модулем 2 

  32   26       

Усього годин    58   37       

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  55   - - -  

Усього годин   58   92       

                                                                                                             

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої 

літератури визначення рівнів тексту, одиниць аналізу тексту, типу 

тексту. 

2 

2 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої 

літератури визначення текстових пресупозицій. 

2 

3 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літера-

тури визначення функціонально-стильової приналежності  тексту 

2 

4 Визначення структури і елементів змістової організації 

літературно-художнього твору. Тема. Фабула. Пафос. Ідея. 

2 



5 Визначення структури і елементів внутрішньої форми художнього 

твору. Образи автора і читача. 

2 

6 Визначення системи образів прочитаного мовою оригіналу твору. 2 

7 Визначення елементів, що формують уявлення про авторську 

національно-марковану картину світу. 

2 

8 Визначення сюжету художнього твору, його типу й функцій. 2 

9 Визначення художньо-мовленнєвої організації літературного 

твору. Засоби лексичного увиразнення мовлення. 

4 

10 Визначення і аналіз засобів контекстуально-синонімічного 

увиразнення мовлення. 

4 

11 Визначення синтаксичних засобів увиразнення мовлення 

(стилістичні фігури). 

2 

12 Застосування біографічного та культурно-історичного методу до 

аналізу прочитаного мовою оригіналу тексту художньої 

літератури. 

2 

13 Застосування методів міфопоетичного аналізу до розгляду 

прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літератури. 

2 

14 Застосування методів психоаналітичної критики у роботі над 

прочитаним мовою оригіналу текстом  художньої літератури. 

2 

15 Застосування методів герменевтичного аналізу тексту. 2 

16 Розгляд тексту з позицій семіотики. Текст як система кодів. 

Дешифрування тексту. 

2 

17 Визначення інтертекстуальних зв’язків тексту прочитаного мовою 

оригіналу твору художньої літератури. 

2 

18 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту визначення 

застосованих автором технік інтерконтекстуальної  гри. 

2 

19 Застосування технік наратологічного аналізу до розгляду твору 

художньої літератури. 

4 

20 Застосування кодів Барта в аналізі тексту художнього твору. 2 

21 Визначення денотативного простору тексту. Подієва структура 

тексту. Хронотоп художнього твору. 

2 

22 Метод концептуального аналізу. Поняття концепту і 

концептосфери. Визначення концептуального простору 

художнього тексту. 

4 

23 Визначення емотивного  простору тексту і його аналіз. Поняття 

емотивної домінанти і емотивної тональності тексту. 

2 

24 Ознайомлення з комплексними методиками літературознавчих 

досліджень. 

2 

25 Ознайомлення з сучасними літературознавчими дослідженнями в 

країні, мова якої вивчається як спеціальність. 

2 

26 Опрацювання літературознавчих статей за темою дослідження 

мовою оригіналу. 

2 

27 Вимоги до оформлення результатів кваліфікаційного 

дослідження. Вимоги до захисту кваліфікаційного дослідження 

2 

 Разом 58 

 

                  8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої 

літератури визначення рівнів тексту, одиниць аналізу тексту, типу 

тексту. 

1 



2 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої 

літератури визначення текстових пресупозицій. 

1 

3 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої 

літератури визначення функціонально-стильової приналежності  

тексту 

1 

4 Визначення структури і елементів змістової організації 

літературно-художнього твору. Тема. Фабула. Пафос. Ідея. 

1 

5 Визначення структури і елементів внутрішньої форми художнього 

твору. Образи автора і читача. 

1 

6 Визначення системи образів прочитаного мовою оригіналу твору. 1 

7 Визначення елементів, що формують уявлення про авторську 

національно-марковану картину світу. 

1 

8 Визначення сюжету художнього твору, його типу й функцій. 1 

9 Визначення художньо-мовленнєвої організації літературного 

твору. Засоби лексичного увиразнення мовлення. 

1 

10 Визначення і аналіз засобів контекстуально-синонімічного 

увиразнення мовлення. 

1 

11 Визначення синтаксичних засобів увиразнення мовлення 

(стилістичні фігури). 

1 

12 Застосування біографічного та культурно-історичного методу до 

аналізу прочитаного мовою оригіналу тексту художньої 

літератури. 

1 

13 Застосування методів міфопоетичного аналізу до розгляду 

прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літератури. 

1 

14 Застосування методів психоаналітичної критики у роботі над 

прочитаним мовою оригіналу текстом  художньої літератури. 

1 

15 Застосування методів герменевтичного аналізу тексту. 1 

16 Розгляд тексту з позицій семіотики. Текст як система кодів. 

Дешифрування тексту. 

1 

17 Визначення інтертекстуальних зв’язків тексту прочитаного мовою 

оригіналу твору художньої літератури. 

1 

18 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту визначення 

застосованих автором технік інтерконтекстуальної  гри. 

1 

19 Застосування технік наратологічного аналізу до розгляду твору 

художньої літератури. 

1 

20 Застосування кодів Барта в аналізі тексту художнього твору. 1 

21 Визначення денотативного простору тексту. Подієва структура 

тексту. Хронотоп художнього твору. 

1 

22 Метод концептуального аналізу. Поняття концепту і 

концептосфери. Визначення концептуального простору 

художнього тексту. 

1 

23 Визначення емотивного  простору тексту і його аналіз. Поняття 

емотивної домінанти і емотивної тональності тексту. 

1 

24 Ознайомлення з комплексними методиками літературознавчих 

досліджень. 

1 

25 Ознайомлення з сучасними літературознавчими дослідженнями в 

країні, мова якої вивчається як спеціальність. 

5 

26 Опрацювання літературознавчих статей за темою дослідження 

мовою оригіналу. 

8 

27 Обґрунтування вибору теми кваліфікаційного дослідження. 

Обґрунтування актуальності обраної теми дослідження. 

Визначення методів літературознавчого дослідження, 

обґрунтування такого вибору. 

2 



28 Робота над темою дослідження, оформлення результатів 

дослідження. 
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9. Індивідуальні завдання 

Робота над темою дослідження, оформлення результатів дослідження. 

 
10. Методи навчання 

 

11. Методи контролю 

 Опитування проводиться у формі виступів на практичних заняттях, тестів та усної 

відповіді на заліку в кінці сьомого семестру, захист курсової роботи – в кінці восьмого 

семестру. 

                                                                       
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

40 60 100 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 60 до 10 до 30 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

13. Методичне забезпечення 

1. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. 

закл. – К.: Вища школа, 2003. 

2. Кшановський О.Ч. Методичні рекомендації до проведення спеціалізованих семінарів за 

спеціальністю “Перська мова та література” (Етапи проведення та правила оформлення 

результатів кваліфікаційного дослідження). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2005. – 35 с. 

 

 

 

 

 



14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Білоус П.В. Теорія літератури: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2013. – 328 с. 

2. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. – К.: Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с. 

3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 

488 с. 

4. Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 256 с. 

5. Література. Теорія. Методологія. Пер. з польської. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. – 543 с. 

6. Літературознавчий словник-довідник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с. 

7. Пітер Баррі. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К.: Смолоскип, 2008. 

– 358 с. 

8. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. 

– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 531 с. 

 

Допоміжна 
1. Зборовська Н. Код української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с. 

2. Зубрицька М. Homo legens: Читання як соціокультурний феномен. – Львів: 

Літопис, 2004. – 352 с. 

3. Дорота Корвін-Пйотровська. Проблеми поетики прозового опису. – Львів: 

Літопис, 2009. – 206 с. 

4. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. – К.: ВЦ «Академія», 

2012. – 416 с. 

5. Осадча Ю. Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, генеза, сучасний 

контекст. – К.: Наукова думка, 2013. – 302 с. 

6. Осадча Ю. Основні чинники формування модерного літературно-критичного 

дискурсу в Японії кінця Х1Х ст. – Вісник Львівського ун-ту. Вип. 45, 2008. – 

С.242-249 

7. Павличко С. Теорія літератури. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. – 

679 с. 

8. Японська поетика. Хрестоматія./упорядк., передм., комент. І.П.Бондаренко, Ю.В. 

Осадча. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 260 с. 

9. Юнґ К.Ґ. Архетипи і колективне несвідоме. – Львів: Астролябія, 2018. – 608 с. 

 

 

 


