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Література – це мистецтво слова, яке в художній формі відображає 

життя. Головним предметом зображення в літературі є людина, її життя, 

думки, переживання, взаємозв’язки з природою й суспільством. Вона 

пов’язана з іншими видами мистецтва, але вирізняється серед них своєю 

універсальністю. Слово – це найголовніший виразник нашої свідомості, 

поглядів, переживань. У своєму творі письменник не просто копіює життєві 

явища. Відбираючи з життя найбільш характерне, митець за допомогою 

творчої фантазії втілює його в одному персонажі й створює неповторний 

художній образ або картину життя, якої не було в дійсності і яка вже стає 

надбанням літератури.  

Теорія літератури – галузь наукового знання про сутність, специфіку 

художньої літератури як мистецтва слова, про засади, методи її вивчення, 

критерії оцінки літературних творiв. Вона поглиблює теоретико-

літературознавчу освіту студентів-філологів, бо насамперед систематизує 

відомості з теорії літератури, які першокурсники засвоїли за роки навчання в 

середній школі, і цілеспрямовано готує їх до сприйняття вузівських 

літературознавчих дисциплін – усної народної творчості, історії літератури, 

літературної критики. За своїм призначенням теорія літератури не є простим 

повторенням відомих теоретичних понять.  

Програма занять у  студентському науковому гуртку передусім включає 

розгляд структури літературного твору як ідейно-естетичної системи. Ця 

проблема вивчатиметься у зв’язку з тими літературними явищами, які 

студентам ще не відомі з середньої школи. Така вимога зумовлена не тільки 

принципом єдності теорії і практики, а й необхідністю підготовки студентів 

до майбутньої педагогічної роботи.   

Таким чином, наріжним каменем  у роботі гуртка стане вдосконалення 

навичок наукового аналізу художніх творів, осмислення специфіки 

літератури як мистецтва слова.  

Мета роботи студентського  наукового гуртка – закріпити знання з 

теорії літератури, вдосконалювати навички наукового аналізу художніх 

творів, розвивати творчі здібності студентів.  

Основні завдання студентського літературного гуртка:  

•      засвоєння нових відомостей з теорії літератури, віршування;  

•      ознайомити студентів із літературно-мистецькими новинками;  

•   викликати поглиблену зацікавленість до письменства різних епох і, 

зокрема, сучасного;   

•   формувати вміння до науково-дослідницької роботи та практичного 

використання здобутих знань;  

•      розвивати вміння декламувати прозові та поетичні твори;  

 виховувати любов до книжки, рідного слова.  



Студенти мають знати:  

• зміст основних понять із теорії літературознавства: «художня 

література як мистецтво слова», «художній образ у літературі», «тема та ідея 

художнього твору», «сюжет і композиція художнього твору», «основи 

віршування», «білий вірш», «верлібр»,  «сонет», «пейзаж», «портрет», 

«художній переклад», «стопи», «тропи», «поетичний синтаксис», «підтекст», 

«засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення»;  

• основи творчої діяльності;  

• правила оформлення результатів творчої роботи;  

• правила культури мовлення, діалогу, поведінки під час виступу, 

ведення дискусії.  

Студенти повинні вміти:  

• вдумливо читати літературні твори;  

• аналізувати твір, обґрунтовуючи власну оцінку;  

• систематизувати зібрані матеріали;  

• удосконалювати власну творчу майстерність;  

• удосконалювати власний стиль письма;  

• редагувати творчі роботи;  

• виконувати творчі завдання щодо написання творів різних жанрів;  

• створювати неповторний художній образ або картину життя;  

• оформлювати творчий доробок для участі в літературних конкурсах.  

 

План роботи студентського наукового гуртка: 
1.  Проведення настановчого засідання наукового гуртка.  Вересень 2016 р. 

2.  Підготовка студентів до участі у І та ІІ етапах 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

студентських наукових робіт імені Т.Г.Шевченка з 

української літератури. 

Жовтень-грудень 2016 р.  

3.  Підготовка матеріалів до фотовиставки «Духовна 

Україна крізь віки». 

Листопад 2016 р. 

4.  Проведення брейн-рингу «До вершин мистецького 

олімпу!» 

Грудень 2016 р. 

5.  Проведення консультацій щодо написання наукових 

статей і тез доповідей. 

Вересень-жовтень 2016; 

Березень-травень 2017 р. 

6.  Підготовка доповідей до наукових конференцій. 

Обговорення статей студентів. 

Жовтень-листопад 2016; 

Квітень-травень 2017. 

7.  Літературна вітальня «Поговоримо про дивацтва 

кохання…» (присвячена інтимним поезіям українських 

авторів). 

Лютий 2017 р.  

8.  Захід присвячений пам’яті Т.Г.Шевченка. Березень 2017 р. 

9.  Підготовка студентів до участі в наукових конференціях, 

засіданнях дискусійного клубу та „круглих” столів  

Квітень-червень 2017 р. 

 

 



Учасники студентського наукового гуртка: 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по батькові Група 

1 Графіна Аліна  111 

2 Дунська Анна  111 

3 Козачок Карина  111 

4 Колюнець Марина  111 

5 Коржова Анастасія  111 

6 Леусенко Юлія  111 

7 Поскрипка Олена  111 

8 Свистуха Дар’я  111 

9 Хропот Карина  111 

10 Шапіренко Оксана  111 

11 Штанкова Катерина  111 

12 Байлова Анастасія 101 

13 Білозерцева Вікторія 101 

14 Забазна Анастасія 101 

15 Папкова Маргарита 101 

16 Ценько Катерина 101 

17 Шарипова Катерина 101 

 

 


