1. Опис навчальної дисципліни
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Найменування
показників

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
03 Гуманітарні науки
Напрям підготовки
035 Філологія

Кількість кредитів – 4
Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання
___________
(назва)

Загальна кількість годин
– 120

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 5/6

Спеціальність (професійне
спрямування):
035.033 слов’янські мови та
літератури (переклад
включно), перша – польська,
035.035 слов’янські мови та
літератури (переклад
включно), перша – сербська
035.036 слов’янські мови та
літератури (переклад
включно), перша – словацька
035.038 слов’янські мови та
літератури (переклад
включно), перша – чеська

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
Магістр

заочна форма
навчання

За вибором
Рік підготовки:
1-й
-й
Семестр
1-й

-й

Лекції

16 год.
год.
Практичні, семінарські
16 год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
88 год.
год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: семестровий
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Програма курсу розрахована на перший (загальна кількість – 120 годин) семестр І
курсу навчання на другому (магістерському) рівні. Завдання курсу – висвітлити головні
проблеми зазначеної дисципліни, дати загальні відомості про розвиток та вивчення
літературної критики в Польщі, Сербії, Словаччині, Україні та Чехії.

Мета: Курс «Історія слов’янської літературної критики» має на меті ознайомити студентів
з вже добре відомими постатями слов’янського літературного процесу та менш знаними
іменами, беручи до уваги їхні літературно-критичні праці. Слухачі курсу засвоюють
теоретичний матеріал курсу із подальшим вмінням застосувати його в практичній
діяльности. Розвивають свою літературну творчість, обираючи творчі письмові роботи
або/і презентації.
Завдання: Проаналізувати праці слов’янських літературних критиків, що були активними
учасниками літературних дискусій про стан національної літератури, які творили
літературну критику різних періодів. Курс передбачає також опрацювання понятійного
апарату літературознавчих термінів, вкрай необхідний для формування у студентів
літературознавчої компетенції.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:








предмет та методи вивчення дисципліни «Історія слов’янської літературної критики»
оперувати понятійним апаратом дисципліни «Історія слов’янської літературної
критики»
жанрову систему літературної критики
теоретичний та практичний матеріал зазначених тем
національні літературно-критичні школи та літературних критиків
як ведеться пошук, опрацювання та аналіз інформації з різних джерел
навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
вміти:









аналізувати та осмислювати літературознавчі праці
опрацьовувати наукову бібліографію та першоджерела
працювати з художнім текстом, писати есей та рецензію на твір за вибором
генерувати нові ідеї (креативність)
використовувати інтерпретативні літературно-критичні техніки та методи
критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення
професійних завдань

Програмні результати
ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і
втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПНР 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової
та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування;
ПНР 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для
успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості
дослідження в конкретній філологічній галузі; презентувати результати досліджень
державною та іноземною мовами.
ПНР 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні
поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.

ПНР 12. Дотримуватись правил академічної доброчесности.
ПНР 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних
питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу,
зокрема особам, які навчаються.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Художня критика як окрема галузь літературознавства.
Літературно-критичний дискурс.
Тема 1. Літературна критика як одна із галузей літературознавства, її предмет та
завдання. Літературно-критичний дискурс. Письменник vs літературний критик. Огляд
літературно-критичних жанрів. «Золоті письменники України». Некритичний критик.
Тема 2. Літературна критика – університетська академічна дисципліна. Учасники
літературно-критичного дискурсу (19-20 століття). Аналіз літературно-критичних жанрів.
Фахові риси літературного критика.
Тема 3. Літературна критика: теорія та практика. Тріада автор-текст-читач. Інтенції
автора та інтенціональність тексту (Віра Меньок). Інтерпретативні дослідницькі
методики. Критерії відбору творів. Канонічність в літературі.
Тема 4. Якість художнього твору: автор, художній твір, критерії оцінки, літературнокритичний аналіз як способи вивчення художнього тексту (І. Капраль). Художній твір
(за вибором студента).
Тема 5. Літературно-критичні майданчики України. Журнал «Дзвін» (1990, раніше
«Жовтень», 1940), часопис «Критика» (1997), «Березіль» (раніше «Прапор», 1956),
академічний науково-теоретичний журнал «Слово і Час». «Форум Bидавців»/«Book
Forum». Український книжковий вебпортал про сучасну українську та зарубіжну
літературу ЛітАкцент (рубрика «Культкритики») (2007).
Тема 6. Польські, сербські, словацькі та чеські літературно-критичні видання.
Практика створення літературно-критичних порталів в Польщі, Сербії, Словаччині та
Чехії.
Тема 7. Українська літературна критика в іменах. Входження І. Франка в українську
літературну критику. Літературно-критичні праці. І. Франко про літературно-критичну
діяльність братів Володимира, Олександра та Осипа Барвінських.
Тема 8. Іван Франко про слов’янських письменників (на основі літературно-критичних
статей) (за вибором студента).
Змістовий модуль 2.
Національні літературно-критичні школи.
Літературно-критичні традиції.
Сучасна літературна критика в Польщі, Сербії, Словаччині, Україні та Чехії.

Тема 9. Жартома а чи всерйоз. Літературно-критичні техніки Олександра Бойченка «Щось
на кшталт шатокуа» (2003), «Шатокуа плюс» (2004), «Мої серед чужих»: Читацький

путівник для дітей старшого шкільного та молодшого студентського віку» (2012).
Тема 10. Майстер-клас від Олександра Бойченка. Як писати рецензію на книжку?
Майстерність літературно-критичного есею (за вибором студента).
Тема 11. Літературна критикиня Тетяна Трофименко. #окололітературне: усе, що ви хотіли
знати про сучасну українську літературу (2019). Рецензії та огляди. Хронологічний зріз
літературного процесу за десять років – складність та розмаїтість.
Тема 12. Літературно-критичний огляд польської, сербської, словацької та чеської
літератури за останнє десятиліття. Автор – текст– читач.
Тема 13. Феномен тривіальної (масової) літератури як предмет наукових дискусій.
Термінологічна варіативність в українському та зарубіжному літературознавстві.
Літературна критика про тривіальну (масову) літературу. Поняття «бестселер».
Тема 14. Літературно-критичний огляд тривіальної літератури в Польщі, Сербії,
Словаччині та Чехії. Що робить книгу «бестселером». Дефініції «бестселерів».
Різноманітні рейтинги та топи.
Тема 15. Феміністична критика та спроби її класифікації. Теоретичне визначення
феміністичної критики в українському літературознавстві. «Чи потрібна українському
літературознавству феміністична школа?» (Соломія Павличко). Літературні критикині
Віра Агеєва, Ніла Зборовська.
Тема 16. Вивчення феміністичної критики в Польщі, Сербії, Словаччині та Чехії.
Тенденції феміністичної критики у зазначених країнах. Персоналії.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
усього

1

2

денна форма
Заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
Л п Лаб інд с.р.
Л п лаб Інд с.р.
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1

Змістовий модуль 1.
Художня критика як окрема галузь літературознавства.
Літературно-критичний дискурс.
Тема 1.
Літературна критика
як одна із галузей
літературознавства, її
предмет та завдання.
Літературнокритичний дискурс.
Письменник vs
літературний критик.
Огляд літературнокритичних жанрів.
«Золоті письменники
України».
Некритичний критик.

2

5

Тема 2. Літературна
критика –
університетська
академічна
дисципліна. Учасники
літературнокритичного дискурсу
(19-20 століття).
Аналіз літературнокритичних жанрів.
Фахові риси
літературного критика.
Тема 3. Літературна
критика: теорія та
практика. Тріада
автор-текст-читач.
Інтенції автора та
інтенціональність
тексту (Віра Меньок).
Інтерпретативні
дослідницькі
методики. Критерії
відбору творів.
Канонічність в
літературі.
Тема 4.
Якість
художнього твору:
автор,
художній
твір,
критерії
оцінки,л
ітературнокритичний аналіз як
способи вивчення
художнього тексту
(І.
Капраль).
Художній твір (за
вибором студента).
Тема 5.
Літературнокритичні
майданчики
України. Журнал
«Дзвін» (1990,
раніше «Жовтень»,
1940), часопис
«Критика» (1997),
«Березіль» (раніше
«Прапор», 1956).

2

2

5

2

2

6

6

5

Академічний
науковотеоретичний
журнал «Слово і
Час». «Форум
Bидавців»/«Book
Forum».
Український
книжковий
вебпортал про
сучасну українську
та зарубіжну
літературу
ЛітАкцент (рубрика
«Культкритики»)
(2007).
2

Тема 6. Польські,
сербські, словацькі та
чеські літературнокритичні видання.
Практика створення
літературнокритичних порталів в
Польщі, Сербії,
Словаччині та Чехії.

Тема 7. Українська
літературна
критика в іменах.
Входження І.
Франка в
українську
літературну
критику.
Літературнокритичні праці. І.
Франко про
літературнокритичну діяльність
братів Володимира,
Олександра та
Осипа Барвінських.
Тема 8. Іван
Франко про
слов’янських
письменників (на
основі літературно-

2

6

5

2

6

критичних статей)
(за вибором
студента).
Усього годин

8

8

44

Змістовий модуль 1.
Національні літературно-критичні школи.
Літературно-критичні традиції.
Сучасна літературна критика в Польщі, Сербії,
Словаччині, Україні та Чехії.

Тема 9. Жартома, а
чи всерйоз.
Літературнокритичні техніки
Олександра
Бойченка «Щось на
кшталт шатокуа»
(2003), «Шатокуа
плюс» (2004), «Мої
серед чужих»:
Читацький путівник
для дітей старшого
шкільного та
молодшого
студентського віку»
(2012).

2

Тема 10. Майстерклас від Олександра
Бойченка. Як писати
рецензію на книжку?
Майстерність
літературнокритичного есею (за
вибором студента).

Тема 11. Літературна
критикиня Тетяна
Трофименко.
#окололітературне:
усе, що ви хотіли
знати про сучасну
українську літературу
(2019). Рецензії та

5

2

2

6

5

огляди.
Хронологічний зріз
літературного процесу
за десять років –
складність та
розмаїтість.
Тема
12.
Літературнокритичний
огляд
польської,
сербської,
словацької
та
чеської літератури
за
останнє
десятиліття. Автор
– текст– читач.
Тема 13. Феномен
тривіальної
(масової)
літератури як
предмет наукових
дискусій.
Термінологічна
варіативність в
українському та
зарубіжному
літературознавстві.
Літературна
критика про
тривіальну (масову)
літературу. Поняття
«бестселер».

2

2

Тема 15.
Феміністична
критика та спроби її
класифікації.

5

2

Тема 14. Літературнокритичний огляд
тривіальної літератури
в Польщі, Сербії,
Словаччині та Чехії.
Що робить книгу
«бестселером».
Дефініції
«бестселерів».
Різноманітні рейтинги
та топи.

2

6

6

5

Теоретичне
визначення
феміністичної
критики в
українському
літературознавстві.
«Чи потрібна
українському
літературознавству
феміністична
школа?» (Соломія
Павличко).
Літературні
критикині Віра
Агеєва, Ніла
Зборовська.
Тема 16. Вивчення
феміністичної
критики в Польщі,
Сербії, Словаччині
та Чехії. Тенденції
феміністичної
критики у
зазначених країнах.
Персоналії.

Усього годин

2

8 8
16 16

6

44
88

8. Самостійна робота
№
з/п
1

2

3
4
5
6

Назва теми

Кількість
годин
(88)
Опрацювання
літературознавчих
термінів
дисципліни,
5
понятійного
апарату
із
використанням
словника
літературознавчих термінів.
Учасники літературно-критичного дискурсу в Україні, Польщі,
6
Сербії, Словаччині та Чехії.
Формування критеріїв відбору художніх творів на прикладах
національних літератур.
Літературно-критичний аналіз художнього твору за власними
критеріями
Літературно-критичні часописи та журнали. Підготувати огляд.
Практика створення літературно-критичних порталів в Україні,
Польщі, Сербії, Словаччині та Чехії.

5
6
5
6

7

Становлення української літературної критики. Дослідники,
монографії, літературно-критичні статті.

5

8
9
10
11
12

І. Франко. Літературно-критична стаття (на вибір).
Ознайомитись з літературно-критичними виступами О. Бойченка.
Майстерня критики. Рецензія або есей (на вибір).
Рецензії та огляди Тетяни Трофименко.
Літературно-критичний огляд національних літератур за останнє
десятиліття.
Літературно-критичні дискусії про масову літературу (на
матеріалі національних літератур).
Вивчаємо феномен «бестселера». Топ 10 творів.
Ознайомитись
із
феміністичним
літературно-критичним
дискурсом, опрацювати тематичні праці.
Феміністична критика в персоналіях.

6
5
6
5
6

13
14
15
16

5
6
5
6

9. Індивідуальні завдання
Участь у «Book Forum» 28 (2021 рік): зустрічі з письменниками, дискусійні клуби,
презентації.

10. Методи навчання
Для вивчення дисципліни «Історія слов’янської літературної критики»
використовується словесний метод (лекція, розповідь-пояснення, бесіда) із залученням
допоміжних наочних методів (демонстрація, ілюстрація).
Лекції будуються на основі методу аналізу та методу проблемного викладу. Під час
практичних занять ведеться розповідь, дискусія, пояснення, застосовується
інформаційно-ілюстративний,
проблемно-пошуковий
та
творчий
метод.
Використовується робота з усією групою.

11. Методи контролю
Підсумковий контроль передбачений у формі семестрового заліку через виставлення
оцінки за результатами поточної успішності. Оцінювання поточної успішності проводиться
за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 100. Бали за поточну успішність
нараховуються так:
1. Відповідь на практичному занятті – мах 5 балів за один виступ (загалом 40 балів).
2. Письмові роботи у формі есе та рецензії – мах 10 балів за одну роботу (загалом 20
балів).

3. Презентація (тема 2, 12, 16 – на вибір) – мах 10 балів за одну презентацію (загалом
10 балів).
4. Підсумковий модуль (письмовий тест) – 30 балів.

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Залік
Поточна успішність та самостійна робота
Опитування
(відповіді на
практичному занятті)
мах 5 балів за одну
роботу (40)
загалом 40 балів

Письмові роботи у
формі есе
та рецензії
мах 10 за одну
роботу (20)
загалом 20 балів

Презентація
мах 10 балів за
одну
презентацію

Сума
Письмовий
тест
мах 30 балів
(10 питань)
100

загалом 10 балів

Підсумковий
Модуль –
загалом 30
балів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за шкалою ECTS
А
В
С
D
E
FX (F)

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно

Оцінка в
балах
90-100
81-89
71-80
61-70
51-60
0-50

Оцінка за національною шкалою
Екзамен,
Залік
диференційований залік
Відмінно
5
Добре

4

Задовільно

3

Незадовільно

2

зараховано

не зараховано

FX означає «незадовільно» і здобувач вищої освіти може бути допущений до екзамену за умови
певної додаткової роботи, F означає «незадовільно» з повторним вивченням навчальної
дисципліни.
13. Методичне забезпечення

1.
2.
3.
4.
5.

Навчальний план дисципліни «Історія слов’янської літературної критики».
Робоча програма дисципліни «Історія слов’янської літературної критики».
Силабус навчальної дисципліни.
Конспект лекцій дисципліни «Історія слов’янської літературної критики».
Тестові завдання для перевірки засвоєння здобувачами освіти навчального
матеріалу.

.
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