




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  – 

Галузь знань
 03 Гуманітарні науки

 _________
(шифр і назва)

Нормативна
(за вибором)

Спеціальність
 035.01Укр.мова та 
література ________

(шифр і назва)

Модулів – 

Спеціалізація:
_______________

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й -й
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання ___________
                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість 
годин - 40

7-й -й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента - 2

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 год.  год.
Практичні, семінарські

20 год.  год.
Лабораторні

 год.  год.
Самостійна робота

10 год.  год.
Індивідуальні завдання:

10 год.
Вид контролю: 

залік

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1\3
для заочної форми навчання – 1\4

Мета та завдання навчальної дисципліни



Мета:  Удосконалення  та  закріплення  навичок  науково-
дослідницької роботи студентів. Науково-дослідна діяльність у вищій
школі  становить  систему,  яка  передбачає  формування  у  студентів
умінь  аналізувати  науково-педагогічну  літературу,  реалізовувати
результати  науково-теоретичних  i  дослідницьких  пошуків  у
курсовій,  дипломній,  магістерській  роботах,  наукових  розвідках
тощо.

Завдання:  Допомогти  студентам  у  виборі  тем  та
кваліфікованому  написанні  наукових  робіт  з  української
літератури. Уміння правильно, логічно побудувати власну думку,
чітко  викласти  її  зміст  –  одна  з  основних  вимог  наукового
дослідження,  яка  базується  на  усвідомленому  використанні
термінологічного  апарату  та  набуття  методологічних  основ
наукової роботи у вищій школі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати основи кваліфікованого написання наукових робіт з української

літератури;
вміти: аргументовано вибрати тему наукового дослідження, опрацювати

необхідну  кількість  наукових  джерел  для  її  успішного  розкриття,
структурувати наукову роботу на відповідні розділи та наповнити їх змістом,
що відповідає темі курсової роботи, правильно сформулювати висновки як
до окремих розділів, так і до всієї роботи, а також фахово оформити список
опрацьованих джерел.

1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий  модуль  1.  Вибір  теми,  формулювання  мети,  завдань,
об’єкта та предмета наукового дослідження

Тема 1. Вибір актуальної теми курсової роботи
Виявлення персональних науково-дослідницьких зацікавлень студентів.

Обговорення попередніх тем наукових досліджень з української літератури.
Пропонування актуальних для наукових досліджень тем з історії української
літератури.  Персональний  вибір  студентом  теми  його  курсової  роботи.
Обговорення проблем вибраного дослідження та пропонування орієнтовних
шляхів їх вирішення. 

Тема  2.  Формулювання  мети,  завдань,  об’єкта  та  предмета
наукового дослідження



Актуальність  наукового  дослідження.  Мета  та  завдання  наукових
досліджень. Формулювання мети курсової роботи та завдань для її реалізації.
Поняття «об’єкт» та «предмет» наукового дослідження. Обговорення об’єкта
та предмета наукового дослідження студента, що випливають із обраної ним
теми. 

Змістовий модуль 2. Смислове наповнення та фахове оформлення
наукового дослідження

Тема 1. Методи наукового дослідження. Формування та оформлення
переліку використаних у роботі джерел
Метод, методика, методологія літературознавчих досліджень: основні аспекти.
Вибір методів наукового дослідження. Наукове дослідження умовно поділяють
на   два  етапи  –  емпіричний  та  теоретичний.  Емпіричний  етап наукового
дослідження пов'язаний iз отриманням та  первісною обробкою матеріалу,
процесом  накопичення  фактів,  описом  мовою  науки,  класифікацією  за
різними  критеріями та виявленням основної залежності між ними.  Саме під
час такої роботи дослідник повинен:  описати кожний факт чи текст термінами
філологічної  науки;   відібрати  з  ycix  фактів  типові,  найбільш  вживані;
класифікувати  художнє  явище  за  його  cyтністю,  з'ясувавши  зв’язки  і
залежності  між  відібраними  фактами.  Теоретичний  етап  дослідження
пов'язаний  iз  глибоким  аналізом  наукового  фактажу,  перевіреного,
усвідомленого  та  зафіксованого  мовою  науки,  проникненням  у  суть  явищ,
формулюванням його у кількісній і якісній формі, обранням принципу дії та
рекомендації щодо практичного впливу на ті явища. 

 Важливість  правильного  цитування  та  посилання  на  використані
джерела.  Формування  та  фахове  оформлення  переліку  опрацьованих  та
використаних у роботі джерел. Оформлення списку використаної літератури.

Тема  2.  Формування  розділів  та  обговорення  проблем  написання
наукового дослідження

Загальні  вимоги  до  оформлення  тексту  курсових  робіт.  Структура
курсової  роботи.  Назви  структурних  частин  роботи  («ЗМІСТ»,  «ВСТУП»,
«РОЗДІЛ»,  «ВИСНОВКИ»,  «СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ»,
«ДОДАТКИ»).  Вимоги  до  змісту  структурних  частин  курсової  роботи.
Формування  розділів  курсової  роботи.  Персональне  обговорення  зі
студентом проблем написання наукового дослідження та пошуки шляхів їх
розв’язання.



Формування  методологічного  апарату,  який  включає:  принципи
організації  та  проведення  наукового  дослідження;  методи  наукового
дослідження  та  способи  визначення  його  стратегії;  науковий  апарат:
понятійно-категоріальну  основу  наукового  дослідження  (актуальність,
наукову новизну, евристичну цінність, теоретичну та практичну значущість,
проблематику, об'єкт, предмет, гіпотезу, мету та завдання).

4. Структура навчальної дисципліни
Назви

змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

усьог
о 

у тому числі усьог
о 

у тому числі
л п ла

б
ін
д

с.р
.

л п ла
б

ін
д

с.р
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 13

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Вибір теми, формулювання мети, завдань,

об’єкта та предмета наукового дослідження
Тема 1. Вибір
актуальної 
теми курсової
роботи

8 4 2 2

Тема 2. 
Формулюван
ня мети, 
завдань, 
об’єкта та 
предмета 
наукового 
дослідження

8 4 2 2

Разом за 
змістовим 
модулем 1

16 8 4 4

Змістовий модуль 2. Смислове наповнення та фахове оформлення
наукового дослідження

Тема 1. 
Методи 
наукового 
дослідження. 
Формування 
та 

12 6 3 3



оформлення 
переліку 
використаних
у роботі 
джерел
Тема 2. 
Формування 
розділів та 
обговорення 
проблем 
написання 
наукового 
дослідження

12 6 3 3

Разом за 
змістовим 
модулем 2

24 1
2

6 6

Усього годин 40 1
2

6 6

5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Вибір актуальної теми курсової роботи 4
2 Формулювання мети та завдань курсової роботи 2
3 Обговорення об’єкта та предмета наукового

дослідження
2

4 Вибір методів наукового дослідження 2
5 Формування та фахове оформлення переліку

опрацьованих та використаних у роботі джерел
4

6 Формування розділів курсової роботи 2
7 Обговорення проблем написання наукового дослідження

та пошуки шляхів їх розв’язання
4

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
2
...



7. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
2
...

8. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Формулювання мети, завдань, об’єкта та предмета
курсової роботи

4

2 Виявлення проблем написання наукового дослідження
та пошуки шляхів їх розв’язання

6

Разом 10

9. Індивідуальні завдання
1. Вибір актуальної теми курсової роботи.
2. Вивчення методів наукового дослідження.
3. Опрацювання необхідних для роботи наукових джерел.
4. Формування розділів курсової роботи.
5. Пропоновані орієнтовні теми досліджень:

1. Епікуреїзм як стильова домінанта переспівів П. Гулака-Артемовського.
2. Життєві і творчі парадокси П. Гулака-Артемовського.
3. Байкар П. Гулак-Артемовський. Оригінальність та локалізація сюжетів.
4. Алегорії «Енеїди» І. Котляревського. Спроби перепрочитання.
5. Новаторство жіночих образів у драматургії М. Костомарова.
6. Роман Є. Гребінки «Чайковський». Історія рецепції.
7. Романси Є. Гребінки. Спроба типології.
8. Жанрова поліфонія байок Є. Гребінки.
9. «Одіссея» «Русалки Дністрової»: альманаховий і журнальний контекст.
10.Поляки в українській літературі доби романтизму.
11.Образи-концепти в українській романтичній літературі.
12.Дидактизм малої прози Г. Квітки-Основ’яненка.
13.Біблійні образи і мотиви у прозі Г. Квітки-Основ’яненка.
14.Сучасне літературознавство про Марка Вовчка.



15.Життєві і творчі парадокси Марії Вілінської.
16.Антимілітарна поезія Юрія Федьковича.
17.Гуцульські топоси у творчості Ю. Федьковича.
18.Оповідь і розповідь в українській прозі 19-го ст.
19.Священники і попи в українській прозі 19-го ст.
20.Любов-покута і любов-пристрасть у прозі Г.Квітки та Ю. Федьковича.
21.Поеми С. Руданського: історія України у портретах.
22.Генеалогічне бачення С. Руданського.
23.Морально-психологічний роман та його особливості (2-га половина 19-

го ст.).
24.Фантастика і реальність у малій прозі О. Стороженка.
25.Екологічна тема в українській літературі 19-го ст.
26.Образ учителя у прозі І. Франка (на прикладі 1-2 текстів).
27.«Фатальна жінка» у прозі І. Франка (на прикладі 1-2 текстів).
28.«Не спитавши броду» І. Франка як роман виховання.
29.Проблема національної особистості у романі І. Франка «Не спитавши

броду».
30.Українсько-польські стосунки під пером романіста (на матеріалі  «Не

спитавши броду»).
31.Екологічна тема в українській літературі.
32.Педагогічна проблематика у малій прозі І.Франка.
33.Трансформація та видозміни образу «школи» у прозі І.Франка.
34.Іван Франко у полеміці про проблеми українського шкільництва.
35.Автобіографічний елемент у малій прозі І.Франка.
36.Жанрово-стильові особливості прози Олександра Кониського.
37.Корпуси та синтези історії  української літератури у 19-ст.  Становлення і

розвиток жанру.
38.Пантелеймон Куліш як історик української літератури.
39.«Історія  літератури  руської»  Омеляна  Огоновського:  структура  і  спосіб

комплектації літературного матеріалу.
40.«Історія  української  літератури»  М.  Возняка  як  університетський

підручник.
41.Іван Франко як історик української літератури.

10. Методи навчання і навчальна мета

Методи  навчання  формуються  згідно  вимог  фахового  написання
наукових робіт, затверджених, зокрема, ДАК.

Навчальною метою наукового семінару є моніторинг і розвиток творчої
складової  пізнавальної  діяльності   студентів,  що  передбачає  плекання
методологічних умінь і навичок роботи з науковим текстом, відбір та аналіз
методичної інформації, авторську інтерпретацію, порівняння фактів, підходів



та новаторських педагогічних альтернатив, формулювання особистої позиції
майбутнього науковця і педагога. 

Серед методів наукового дослідження виокремлюємо  аргументацію -
суто логічний процес, суть якого полягає в тому, що в ньому обумовлена
істина  судження  того,  що  прагнемо  довести.  Аргументація  досягне  цілі
лише  у  випадку,  коли  дослідник  буде  дотримуватися  правил  доказу  i,
зокрема, побудови тези, при цім: тезу формулюємо чітко і правильно, при
цьому
недопустимою є двоякість думки; теза повинна залишатися незмінною, тобто
доводиться  одне   й  те  саме  положення;  у  разі,  якщо  це  правило  не
дотримується, то думка не буде доведена.
Доволі  продуктивним  у  літературознавстві  є  використання  проблемного

методу,   який заснований на вирішенні  послідовно утворених з науковою
метою проблемних ситуацій.  Що ж таке  проблемна ситуація? 3 точки зору
психології  проблемна  ситуація  -  це  штучно  створене  ускладнення, що
з'явилося завдяки невідповідності  між  наявними  знаннями  й  тими, які
необхідні для вирішення проблеми, що виникла, або яку слід розв'язати. Не
будь-яка проблемна ситуація породжує процес мислення, який не виникає тоді,
коли пошук шляхів розв'язання проблемної ситуації неможливий  внаслідок
невчасності  його  на  певному  етапі  навчально-пізнавальної  діяльності  у
зв'язку  з  непідготовленістю  до  такої  діяльності.  Певними  ознаками
проблеми визначають:  народження проблемної  ситуації;  певна готовність та
зацікавленість у пошуку істинного  рішення;  можливість багатоваріантного шляху
розв'язання проблеми, що обумовлює наявність різних напрямів пошуку.

11. Методи контролю

Поточний контроль за засвоєнням знань студентів та його успішністю
здійснюється  у  формі  оцінювання  на  семінарських  заняттях  виконаних
поточних завдань та із допомогою поточного модульного контролю. Курс
закінчується  заліком  у  сьомому  семестрі  та  захистом  курсових  робіт  у
восьмому семестрі.

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100
25 25 25 25

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.



Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий

тест
(екзамен)

Сума

Змістовий
модуль 1

Змістовий модуль 
2

Змістовий модуль
3

100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)
Пояснювальна

записка
Ілюстративна

частина
Захист роботи Сума

до 10___ до 70___ до 20___ 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
81-89 В

добре 
71-80 С
61-70 D

задовільно 
51-60 Е 

21-50 FX
незадовільно з
можливістю

повторного складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

0-20 F

незадовільно з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним
вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Робоча навчальна програми.
2. Плани семінарських занять та методичні вказівки до їх виконання.



3. Матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів.
4.  Авторські  методичні  і  науково-методичні  підручники  і  посібники
розробників програми.
5. Авторські зразки наукових публікацій у фахових виданнях України.

14. Рекомендована література

Базова

1. Літературознавчий  словник-довідник  [ред.  рада:  Р.  Т.  Гром'як,  Ю.  І.
Ковалів,  В. І. Теремко].  – 2-е вид.,  вилр.,  доповн. – К.:  ВІД "Академія",
2006. – 751 с. 

2. Письменники України:  бібліографічний довідник/  [упор.  В.  Павловська,
Л. Бубнова, Л. Сіренко, ред. Г. Лукова]. – К.: Укр. письменник, 2006. – 514
с. 

3. Гуляк А.  Версифікація.  Теорія і  практика віршування /  Г.  Семенюк,  А.
Гуляк, О. Бондарева. – К.: ВПЦ Київський ун-т, 2003. – 285 с.

4. Клочек  Г.  Синергія  літературного  твору  Навчальний  посібник  з  теорії
літературного твору. – Дніпро: «Середняк Т. К.», 2020. – 240 с.

5. Смілянська  В.  Структура  і  смисл:  спроба  наукової  інтерпретації
поетичних текстів Тараса Шевченка / Валерія Смілянська, Ніна Чамата. –
К.: Вища школа, 2000. – 207 с. 

6. Сокол Л. Гіпертекст і постмодерний роман / Л. Сокол. // Слово і Час. –
2002. – №11. – С. 76–80. 

7. Горбач Н. Я. Методологічні засади сучасних гуманітарних досліджень. –
Л., 2007. 

8. Ткаченко  А.  А.  Основи  діалектико-логічного  доведення:  У  2  т.  –
Запоріжжя, 1993. 

9. Ференік С. А. Логіка і методологія наукового дослідження, – К., 2000. 
10.Хоменко І. В. Еристика: Мистецтво полеміки. – К., 2001. 
11.Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня //

Автор-упоряд. Л. Пономаренко. - К., 2007.
12.Степанишин  Б.  Стратегія  і  тактика  в  літературній  освіті  учнів.  –  К.:

Веселка; Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – С. 86-96; 160-162.
13. Токмань  Г.Л.  Методика  викладання  української  літератури  в  старшій

школі:  екзистенціально-діалогічна  концепція.  –  К.:  Міленіум,  2002.  –
С.110-119.

14. Józef Półturzycki,Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 2001, Wyd. A. Marszałek.
– С. 199-203.

15. Okoń  Wincenty,  Wprowadzenie  do  dydaktyki  ogólnej,  Wydavnictwo
Akademickie „Źak”. – Варшава, 1998. – С. 389-399. 



16.Бандура  О.М.  Засвоєння  понять  з  теорії  літератури  //  Наукові  основи
методики літератури.  Навчально-методичний посібник.  –  К.,  2002.  –  С.
115-121.

17.Микитюк  В.І.  Методика  тестування  знань  та  умінь  з  української
літератури:  навчально-методичний  посібник  /  Володимир  Микитюк.  –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –    224 с.

18.Денисюк  І.  "Не  спитавши  броду"  як  роман  виховання  //  Українське
літературознавство. – Випуск 66. – Львів, 2003. – С. 64-78.

19.Джон Д’юі. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294 с.
20. Енциклопедія  освіти  /  Акад.  пед.  наук  України;  головний  ред.  В.  Г.

Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
Микитюк В. І. Методика тестування знань та умінь з української літератури: 
навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2015. –    224 с.  
21.Микитюк  В. Педагогічні  концепти  Івана  Франка  (теорія  та  методика

навчання літератури) : монографія / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2017. – 408 с.

Допоміжна

1. Гете Й.-В. Поезія і правда. – К., 1982. 
2. Декарт  Р.  Міркування  про  метод,  щоб  правильно  спрямувати  свій

розум і відшуковувати істину в науках. – К., 2001. 
3. Діденко В. Ф. Філософія: Ескізи для самопідготовки. – К., 2006. 
4. Івакін  О.  А.  Основи  епістемології:  теорія  і  методологія  пізнання.  –

Одеса, 2000. Література. Теорія. Методологія. – К., 2006. 
5. Мітосек З. Теорія літературних досліджень. – Сімферополь, 2003. 
6. Нестерак  О.  В.  Принцип  контекстуальності  в  методології  сучасного

літературознавства (Тіні забутих предків). – К., 1997. 
7. Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. 
8. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня /

Автор-упорядник Л. Пономаренко. – К., 2007.
9. Богомаз  Ю.  К.  та  ін.  Логіка  у  практиці  конфліктів  і  суперечки.  –

Дніпропетровськ, 2005. 
10.Дамміт М. Логічні основи метафізики. – К., 2001. 
11.Дебати: Методологічні рекомендації щодо ведення дебатів. – К., 2001. 
12.Дуцяк І. Методи формування гіпотез. – К., 2006. 
13.Карамишева Н. В. Логіка. Пізнання. Евристика. – Л., 2002. 
14.Кохан Я. Українські аналітики й наукова коректність. – К., 2001. 
15.Марчук Г. М. Софістика як апологія духовного потенціалу особистості:

Конспект лекцій. – Чернівці, 1996. 
16.Словник термінів з логіки. – X., 1996.
17.Микитюк В. І. Іван Франко в історії української педагогіки: монографія

/  Володимир  Микитюк;  [за  наук.  ред.  докт.  пед.  наук,  проф.



Володимира Кеміня]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. –
488 с.

18. Стереометрія тексту:  Студії  над поетичними творами Івана Франка:
[Колективна  монографія]  /  М.  М.  Барабаш,  В.  В.  Неборак,  Б.  С.
Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упорядник та наук. ред. Б. С. Тихолоз. – Львів,
2010. – 288 с.

19.Філ  Рейс.  Секрети  успішного  навчання.  Практичні  поради  для
студентів. – Львів: Свічадо, 2006. – 255 с.

20.Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim \ Pod redakcją Barbary
Myrdzik, Lublin, 2000,  239 s.

15. Інформаційні ресурси

1. Методичні вказівки до написання і оформлення рефератів та курсових
робіт  з  історії  української  літератури.  Режим  доступу:
https://studfile.net/preview/5604303/

2. Бібліотека  і  доступність  інформації  у  сучасному  світі:  електронні
ресурси  в  науці,  культурі  та  освіті:  (підсумки  10-ї  Міжнар.  конф.
"Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов,
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С.
43.  Режим  доступу  до  журн.:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. 

3. http://nauka.profi.net.ua 
4. http://www.men.gov.pl/oswiata/podstawa_programowa/

podstawa_programowa.php
5. Наука і освіта
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