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Вступ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні проблеми літературознавства» 
складена д. пед. н, проф. Ситченком А. Л. відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів напряму підготовки бакалаврів 014.01 Середня освіта (Українська мова 
і література).  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття літератури та 
літературознавства, проблеми розвитку світової та вітчизняної науки про художню літературу, 
а також розкриття сутності змісту і форми художнього твору, феномена його автора та 
читацької рецепції. 
Міждисциплінарні зв'язки: Програма  передбачає врахування  міжпредметних  зв’язків  
курсу «Теоретичні проблеми літературознавства» з курсом зарубіжного 
літературознавства, відомостями з естетики, філософії та психології, української та світової 
культури. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

  Метою викладання навчальної дисципліни "Теоретичні проблеми літературознавства" є 
засвоєння основних теоретичних проблем становлення і розвитку вітчизняної та світової науки 
про літературу, літературознавчих методів ХІХ-ХХ ст., засвоєння предметних компетенцій 
стосовно понять про літературний твір та його функціонування, аналізу літературного твору 
як явища мистецтва, усвідомлення закономірностей літературного процесу, формування в 
студентів естетичного ставлення до художньої літератури як виду мистецтва та 
людинознавства. 
       Основними завданнями вивчення дисципліни "Теоретичні проблеми літературознавства" 
є: 
• висвітлити актуальні проблеми літературознавства, пов’язані з розумінням художньої 
літератури як виду мистецтва і людинознавства, усвідомленням закономірностей та етапів 
розвитку світового й українського літературознавства;  
• усвідомити специфіку літературного твору та правила його ідейно-художнього аналізу;  
• пояснювати зображувально-виражальну сутність художнього твору, його текст і контекст; 
• розуміти феномен автора художнього твору як продукту суспільного розвитку і творця художнього 
явища; 
• проникати у взаємозв’язки змісту і форми художнього твору, творити його метатекст; 
формувати інтерпретаційну свідомість читачів-студентів; 
• пов’язати фундаментальні знання з теорії літератури із фаховою підготовкою майбутніх 
учителів мови і літератури та літературознавців.  
 

  Унаслідок вивчення навчальної дисципліни "Теоретичні проблеми літературознавства" 
студент оволодіває такими компетентностями:  
Загальнопредметні:  

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;  

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, 



техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність проведення досліджень на належному рівні; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові: 
- здатність пояснювати та застосовувати основні поняття, концепції та факти 

літературознавчої науки для аналізу літературних явищ і процесів в українській та світовій 
літературі, усвідомлювати роль і місце літературознавства в системі гуманітарного знання; 

- здатність аналізувати твори різного літературного роду і жанру, визначати й 
тлумачити виражальні засоби художніх творів у взаємодії з їх змістом; 

- здатність обґрунтовано інтерпретувати літературні твори, пояснювати їх національне 
та світове значення;  

- здатність характеризувати етапи розвитку світової та вітчизняної науки про 
літературу у взаємозв’язках, пояснювати закономірності та специфіку літературного процесу в 
контексті певної доби, літературного напряму, творчого методу і художнього стилю; 

- здатність усвідомлювати основні проблеми літературознавства, вести дискусію з 
проблемних питань, володіти ключовими положеннями сучасного порівняльного вивчення 
літературно-мистецьких явищ; 

- здатність наводити типологічні зв’язки між літературно-мистецькими явищами; 

- здатність формувати естетичне ставлення до художнього літератури.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ECTS (90 год.) 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Кредит 1. Художня література і наука про неї 
Тема 1. Художня література і літературознавство 
     Предмет художньої літератури. Основні поняття і значення художньої літератури як виду 
мистецтва, категорії літературознавства як науки про мистецтво слова. Специфіка художньої 
літератури. Мімезис Платона й Аристотеля. Поетика Аристотеля і Н. Буало. Естетика Т. 
Шевченка. Поняття про літературу з погляду Ж.-П. Сартра. Гносеологічна функція літератури. 
Етико-естетичне значення літератури, її розважальна та виховна функції. Художня література 
серед інших видів мистецтва 
Кредит 2. Динаміка літературного процесу і розвиток літературознавства 
Тема 1. Літературний процес і розвиток науки про літературу 

Основні категорії літературного процесу. Синкретизм первісного мистецтва та виділення з 
нього літератури. Літературний процес як предмет історії літератури та літературної критики. 
Роль античного світу в переході від епохи «передмистецтва» до епохи, коли сформувалось 
словесне мистецтво. Закономірності та основні етапи історичного розвитку літератури Поняття 
«літературний прогрес».  Розвиток і досягнення світового літературного процесу та 



літературознавства. 
Головні наукові напрями в європейському літературознавстві ХІХ ст. Поняття «наукова 

школа», «науковий напрям», «науковий метод». Культурно-історична школа.  Досягнення 
культурно-історичної школи: створення історії національних літератур, зародження принципів 
порівняльно-історичного та психологічного літературознавства. Порівняльно-історичний метод 
(компаративізм). Дослідження міжлітературних рецепцій. Сучасний стан компаративістики. 
Психологічна школа. Зародження психологічної поетики на Україні. Основні літературознавчі 
методи ХХ ст. Догматизація марксистсько-ленінського  літературознавства у працях 
радянських теоретиків літератури. Формальна школа в Росії Вплив формальної школи на 
розвиток зарубіжного літературознавства (Празький лінгвістичний гурток, напрям у методології 
інтерпретації художнього тексту під назвою «Нова критика», структуралізм). 

Особливості розвитку українського літературознавства. Українська теоретико-літературна 
думка в ХІХ ст. Проблема зв’язків літератури з фольклором у літературній теорії романтиків 
(М. Максимович, А. Метлинський, М. Костомаров, П. Куліш). Теоретичні міркування про 
бурлескно-травестійну творчість І. Котляревського, сентименталізм і елементи класицизму в 
Г. Квітки-Основ’яненка. Естетичний вплив Т. Шевченка. Наукова спадщина І. Франка як один 
з найвищих і найбільш повних (підсумовуючих) виявів європейських теоретико-літературних 
надбань ХІХ ст.  

Структуралізм. Структурна поетика як найголовніший і найбільш повний вияв ідей 
структуралізму в літературознавстві. Психоаналіз в літературознавстві. Основні риси 
психоаналітичної теорії австрійського лікаря та психолога З. Фройда. Концепція колективного 
несвідомого К. Г. Юнга. Теорія архетипів. Системний підхід. Методологія системного аналізу. 
Переваги системного підходу над структуралізмом.  Наратологія. Феноменологія. Рецептивна 
естетика та ін. новітні напрями у зарубіжному та українському літературознавстві. 
Тема 2. Літературні школи і напрями, тенденції їх розвитку 

Літературний напрям. Найбільш значні літературні напрями: ренесансний реалізм епохи 
Відродження, бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм і його різновиди, 
символізм, окремі модерністські течії (футуризм, експресіонізм тощо). Літературна течія. 
Літературна школа. Традиції і новації в літературі. Метод і стиль.  

Неоромантизм кінця ХІХ – початку ХХ ст. Основні риси реалізму ХІХ ст. Нові риси 
реалізму ХХ ст. Перехід реалізму в модернізм. Доля реалізму в епоху радянського тоталітаризму. 
Розробка концепції нового літературного напряму – соціалістичного реалізму. Модернізм. 
Характеристика окремих модерністських течій. Їх стосунки з іншими течіями, напрямами. 
Постмодернізм, його характеристика.  
Кредит 3. Взаємодія художнього твору, автора і читача 
Тема 1. Художній твір та його автор. Аналіз твору 
      Літературний твір як системно-організована цілісність. Художній образ. Слово як 
першоелемент літератури. Типи образних уявлень – образ людини (персонаж, дійова особа), 
образ природи (пейзаж), образ події, образ предмета. Художня деталь як художній образ. 
Образи реалістичні і образи умовні. Образ і знак. Архетипні образи. Художній наратив. 
      Особливе місце теорії літературного твору в структурі курсу теорії літератури. Основні 
методологічні принципи системного підходу. Склад поетики літературного твору. Категорія 
«Функція» як системо / стиле / формоутворюючий чинник. Поняття  «образ автора» та «творча 
індивідуальність автора» як предтечі категорії «художнє мислення автора».  Тріада «художня 
ідея», «художній результат», «творча мета» як системотворчий   чинник. Цілісність 
літературного твору Категорії «цілісність» і «системність» на загально-філософському рівні 
осмислення; відношення між ними. Критерії оцінки літературно-художнього твору: змістові та 
формальні  критерії оцінки.  
     Напрями, шляхи та види аналізу літературного твору: науково-академічний, літературно-
критичний, шкільний та вузівський. Шляхи аналізу: подієвий, пообразний, проблемно-
тематичний. Види аналізу: соціологічний, психологічний, естетичний, поетикальний. 
Взаємодія шляхів та методів аналізу. Зумовленість вибору шляху, виду та методу аналізу 



специфічністю літературного твору. Варіантність у застосуванні методологічних та 
методичних принципів системного підходу при різних напрямах, шляхах та видах аналізу 
літературних творів. 
Тема  2. Художня рецепція та літературна герменевтика 
      Поняття рецептивної естетики та літературної герменевтики. План зображення і план 
вираження у художньому творі. Формування інтерпретаційної свідомості читача. Особливості 
рецепції художнього тексту. Стадійний характер сприймання літературного твору. Вплив 
прочитаного твору на характер читача. Феномен експериментальної прози. 

 
3. Рекомендована література 
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