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1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: підвищення рівня загальної літературно-естетичного розвитку, набуття 

фактологічного й теоретичного багажу літературної грамотності, культурологічної 
компетентності студентів,, з’ясувати естетичну і культуротворчу природу літературної 
критики, протлумачити характер її впливів на літературний процес, пояснити специфічні 
особливості літературної критики у кожен окремий культурно-історичний період.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування й вдосконалення у 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти компетентностей та програмних 
результатів навчання відповідно до освітніх програм:

Загальні компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Фахові компетентності спеціальності:
1. Здатність володіти іноземною мовою в галузі професійної діяльності.
2. здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / 

мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх 
методологічних принципів.

3. Здатність до інтерпретування мовно-культурних та літературно-мистецьких 
явищ, процесів, напрямів, тенденцій, архетипів і стереотипів, 
закономірностей та специфіки окремих історичних епох, національних 
культур, мовно-культурних регіонів

4. Уміння використовувати можливості сучасних інформаційних технологій, 
мережевих програмних систем та інтернет-ресурсів для вирішення 
теоретичних і практичних завдань у галузі лінгвістики та літературознавства.

5. Здатність здійснювати наукові дослідження, володіти сучасною 
методологією, принципами та методами наукових досліджень.

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях з історії української літератури і з 
теоретико-літературних і методологічних курсів («Вступ до літературознавства», «Теорія 
літератури», «Історіографія літературознавства» та ін.).

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Згідно з вимогами освітньої програми здобувані вищої освіти повинні:

Знати:
• роль літературної критики в системі літературознавства;
• зв’язки літературної критики із теоретичними школами в літературознавстві;
• проблематику функціонування літературної критики в умовах 

постіндустріального суспільства;
• історичні умови зародження української професійної критики;
• значення періоду культурного позитивізму в становленні української 

літературної критики;
• особливості функціонування літературної критики в історичних умовах 

модернізму;
• складнощі розвитку літературної критики в умовах тоталітарного суспільства 

СРСР;



• здобутки української критики в міжвоєнну добу в Західній Україні та на 
еміграції;

• особливості розвитку літературної критики в умовах діаспори.

вміти:
• використовувати головні жанри літературної критики;
• виробляти об’єктивні критерії оцінювання літературного твору;
• орієнтуватися в культурологічній проблематиці;
• формулювати стратегічні завдання розвитку національної літератури;
• розрізняти ролі видатних критиків в національній культурі;
• усвідомлювати роль видатного критика для розвитку національної літератури;
• застосовувати наукові принципи літературної критики при вивченні художньої 

літератури.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною 

ЄКТС.
Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною 

ЄКТС.
А (90 - 100) - оцінка «відмінно» - «5» (відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального 
матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; уміє студіювати літературу; студент уміє 
аналізувати теоретичні та історичні праці з даної дисципліни. Здатен самостійно оцінити 
результати власної навчальної, творчої діяльності. Самостійно розвиває власні вміння і 
здібності, уміє знаходити додаткові джерела інформації. З власної ініціативи бере участь у 
дискусії, виявляючи при цьому аргументоване знання фактів. Має свідому позицію щодо 
необхідності володіння матеріалу спецкурсу для власного професіонального зростання. 
Студент знає літературознавчі терміни та поняття; про роль літературної критики в 
системі літературознавства; зв’язки літературної критики із теоретичними школами в 
літературознавстві; проблематику функціонування літературної критики в умовах 
постіндустріального суспільства; історичні умови зародження української професійної 
критики; значення періоду культурного позитивізму в становленні української 
літературної критики; особливості функціонування літературної критики в історичних 
умовах модернізму; складнощі розвитку літературної критики в умовах тоталітарного 
суспільства СРСР; здобутки української критики в міжвоєнну добу в Західній Україні та 
на еміграції; особливості розвитку літературної критики в умовах діаспори.

В (82 - 89) - оцінка «добре» - «4» (вище середнього рівня з кількома помилками): 
отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює 
програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 
літературних джерелах, проте допускає незначні неточності в їх інтерпретації; володіє 
вербальними і невербальними засобами спілкування і його функціями; знає професійну 
термінологію; у ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного 
опрацювання, проте не завжди наводить приклади на підтвердження теоретичного 
матеріалу. Студент знає літературознавчі терміни та поняття; про роль літературної 
критики в системі літературознавства; зв’язки літературної критики із теоретичними 
школами в літературознавстві; проблематику функціонування літературної критики в 
умовах постіндустріального суспільства; історичні умови зародження української 
професійної критики; значення періоду культурного позитивізму в становленні 
української літературної критики; особливості функціонування літературної критики в 
історичних умовах модернізму; складнощі розвитку літературної критики в умовах 
тоталітарного суспільства СРСР; здобутки української критики в міжвоєнну добу в 



Західній Україні та на еміграції; особливості розвитку літературної критики в умовах 
діаспори.

С (75 - 81) - оцінка «добре» - «4» (в цілому правильне виконання з певною 
кількістю суттєвих поміток): здобувай у цілому знає програмний матеріал, по суті 
викладає його, але висвітлює його не повно, без чіткої логіки і послідовності. При 
можливості вибору відповіді із кількох варіантів - вибирає правильну, але не завжди 
найкращу; правильно застосовує теоретичні положення під час аналізу та інтерпретації 
літературного твору. Студент знає літературознавчі терміни та поняття; про роль 
літературної критики в системі літературознавства; зв’язки літературної критики із 
теоретичними школами в літературознавстві; проблематику функціонування літературної 
критики в умовах постіндустріального суспільства; історичні умови зародження 
української професійної критики; значення періоду культурного позитивізму в 
становленні української літературної критики; особливості функціонування літературної 
критики в історичних умовах модернізму; складнощі розвитку літературної критики в 
умовах тоталітарного суспільства СРСР; здобутки української критики в міжвоєнну добу в 
Західній Україні та на еміграції; особливості розвитку літературної критики в умовах 
діаспори

О (67 - 74) - оцінка «задовільно» - «З» (непогано, але зі значною кількістю 
недоліків): здобувач виявив недостатньо міцні знання навчального матеріалу, з певними 
труднощами відтворює програмний матеріал, не засвоїв його деталей, допускає неточності 
й помилки у розкритті того чи іншого питання; не завжди може використати набуті знання 
для вибору методу аналізу та інтерпретації отриманих результатів; обирає недостатньо 
чіткі формулювання, але задовільно знає основні літературознавчі терміни та поняття: 
літературознавство, літературна критика, національна література, міжвоєнна доба тощо, 
головні жанри літературної критики; орієнтується в культурологічній проблематиці; не 
здатен самостійно виробляти об’єктивні критерії оцінювання літературного твору; 
застосовувати наукові принципи літературної критики при вивченні художньої 
літератури; за сторонньої допомоги здатен інтерпретувати отримані результати та робити 
висновки.

Е (60 - 66) - оцінка «задовільно» - «З» (виконання задовольняє мінімальним 
критеріям): здобувач загалом виявив посередні знання навчального матеріалу, важко 
відтворює програмний матеріал, зовсім не спирається на матеріали, що містяться в 
основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; слабо володіє 
професійною термінологією, проблематикою функціонування літературної критики в 
умовах постіндустріального суспільства, припускає помилки під час застосування 
наукових принципів літературної критики при вивченні художньої літератури; рідко 
використовує у своїх відповідях раніше отримані знання; не здатен виробляти об’єктивні 
критерії оцінювання літературного твору; застосовувати наукові принципи літературної 
критики при вивченні художньої літератури; за сторонньої допомоги здатен 
інтерпретувати результати та робити висновки; виконав лише окремі завдання кожної 
теми поточного та підсумкового контролю в цілому.

ЕХ (35 - 59) - оцінка «незадовільно» - «2» (з можливістю повторного складання): 
здобувач знає лише частину навчального матеріалу (31-49% від загального обсягу), 
вагається у відповіді, робить істотні помилки у розкритті предметів та явищ і причинно- 
наслідкових зв’язків між ними, але частково розкриває сутність. Не бажає здійснювати 
особистий професійний розвиток та впроваджувати знання у практичну діяльність. Під 
час застосування наукових принципів літературної критики при вивченні художньої 
літератури, під час формулювання стратегічних завдань розвитку національної літератури 
і розрізненні ролі видатних критиків в національній культурі допустив грубі помилки.

Р (0 - 34) - оцінка «незадовільно» - «2»: здобувач у цілому поверхово знає лише 
окремі фрагменти навчального матеріалу (11-30%), до кінця правильно не відповідає на 
жодне питання, але у своїй відповіді намагається, виходячи зі здорового глузду, 



правильно пояснити хоч деякі явища; не вміє пояснити наявні причинно-наслідкові 
зв’язки між ними хоча може й назвати окремі з них.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

- відповіді на практичних заняттях;
- контрольна робота;
- індивідуальне завдання;
- співбесіда;
- залік.

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Вступ. Завдання курсу. Значення літературної критики в літературному 
процесі.

Специфіка і функції літературної критики. Критерії оцінювання літературного 
твору.

Зв'язки літературної критики з естетикою, суспільними ідеологіями, 
журналістикою, публіцистикою, літературознавчими теоріями.

Особистість критика і його роль ментора і модератора літературного процесу. 
Значення критики у формуванні художніх смаків суспільства, культурних орієнтацій, 
естетичного дискурсу в суспільстві.

Тема 2. Жанри літературної критики.
Аналіз функцій та особливостей анотації, відгуку, рецензії, літературно-критичної 

статті, огляду, студії, есе.
Визначення об’єктивного і суб’єктивного у літературній критиці. Тлумачення 

головних принципів аналізу літературного твору.
Різновиди критики: мистецька критика, наукова критика, кінокритика, телекритика. 

Вивчення літературно-критичних статей у школі.
Тема 3. Зародження української літературної критики на початку XIX ст.
Заснування Харківського університету і початки літературознавчої науки в Україні. 

Перші російськомовні журнали, де розвивалася літературна критика: «Харьковский 
Демокрит», «Украинский вест ник», «Украинский журнал». Творчість російськомовних 
критиків: І.Рижського, Р.Гонорського, В.Масловича, І.Кронеберга та ін.

Вплив ідей романтизму на Україну. Постать Й.Г.Гердера. Ідеї і приклад 
словянського відродження. Діяльність І.Срезневського як редактора «Запорожской 
старини» (1833-38 рр.). Перші проукраїнські альманахи: «Украинский альманах», 
«Украинский сборник» та ін. Початки української фольклористики: М.Цертелєв, 
М.Максимович.

Початки українськомовної альманахової творчості і відстоювання української мови 
в літературі, заяви Г.Квітки-Основ'яненка. Значення альманахів «Киевлянин», «Ластівка», 
«Сніп», «Молодик» і передмов до них як своєрідних маніфестів українства.

Тема 4. Літературно-критична діяльність М.Максимовича, О.Бодянського, 
М.Костомарова.

М.Максимович як основоположник української наукової фольклористики: 
редактор збірок «Малороссийские песни» (1827), «Украинские народние песни» (1834), 
«Сборник украинских песен» (1849) і передмов до них. Перший фаховий дослідник 
давньої української літератури. Полеміст із теоретиками російського імперіалізму в 
культурі.

О.Бодянський як перший видатний український славіст, визнаний дослідник 
українського фольклору (студія «О народной поезии славянских племен», 1837 р.). 
Публікатор і коментатор багатьох пам'яток української словесності. Перший рецензент 
українськомовних творів Г.Квітки-Основ'яненка і теоретик народності літератури.



М.Костомаров як перший професійний український історик, публіцист, ідеолог 
національного відродження (автор програмних творів Кирило-Мефодіївського братства). 
Його головні студії: «Обзор починений, писанних на малороссийском язике», «Славянская 
мифология», «Две русские народности» та ін. Рецензії на твори І.Котляревського, 
Г.Квітки, Є.Гребінки, А.Метлинського, Т.Шевченка і вироблення програми українського 
літературного і національного відродження. Участь в журналі «Основа»

Тем а 5. Початки літературної критики в Г аличині.
Перші кроки національного відродження в лоні Греко-Католицької Церкви і під 

впливом слов'янських будителів: діяльність у Перемишлі І.Могильницького, 
Й.Левицького, Й.Лозинського, І.Лаврівського. їхні граматики, студії про українську мову, 
фольклорні збірки.

Ідеологія «Руської Трійці» і концепція «Русалки Дністрової». Творчість 
М.Шашкевича, І.Вагилевича, Я.Головацького: змагання за українську мову, фольклорні 
пошуки і здобутки, перші дослідження в галузі історії української літератури.

Значення революції 1848 р. для українського відродження в Галичині. Початки 
української преси: «Зоря галицька», «Пчола», «Галичо-руський вестник», «Дневник 
руський» та ін. Фатальна роль галицьких москвофілів у призупиненні національного 
відродження в Галичині і на Закарпатті у 1850-і рр. Причини і початки нового 
національного відродження у 1860-і рр. Формування народовської ідеології. Значення 
літературних журналів «Вечерниці», «Мета», «Нива», «Русалка», «Русь». Вплив 
наддніпрянців П.Куліша і О.Кониського. Творчість Ю.Федьковича, Ф.Заревича, 
К.Климковича та ін.

Тема 6. П.Куліш - перший український професійний критик.
Світоглядна еволюція і творчі зв’язки . Збірка «Записки о Южной Руси» - нова 

концепція дослідження історико-етнографічних матеріалів. Видавнича діяльність 
П.Куліша.

Критичні виступи кінця 1850-х рр. і формування ідеології народницького 
відродження України. Статті про творчість Марка Вовчка, Г.Квітки, альманах «Хата». 
Студія «Об отношении малороссийской словесности к общерусской» (1857) і візія 
самостійного шляху розвитку української літератури.

Редагування першого літературного українського журналу «Основа» (1861-62), 
надактивна творчість у ньому і формування публіцистичної лінії. Статті «Характер и 
задания украинской критики» (1861), «Простонародность в украинской словесности» 
(1862) та ін. і організація нового культурного покоління в українстві. Впливи на Галичину. 
Перекладацька діяльність: зб. «Позичена кобза»

Тема 7. Розвиток літературно-критичної думки у 1870-1890-і рр. Основи 
культурно-історичної школи .

Літ.-критична творчість О.Кониського, І.Нечуя-Левицького, М.Комарова, 
Л.Турбацького, В.Горленка, Б.Грінченка, О.Партицького. Розвиток програми народництва 
і теорії реалізму в літературі. Значення ідей позитивізму, натуралізму і соціалізму.

Роль журналу «Киевская старина» (1882-1906). Вироблення ідеології формування 
модерної української нації. Культурна вага Галичини і кафедри руської словесності у 
Львівському університеті.

Написання перших історій українського письменства О.Огоновським, М.Петровим, 
М.Дашкевичем. Полеміка з російськими науковцями. Значення галицьких журналів 
«Правда» і «Зоря» та газет «Діло і Буковина». Студії І. Нечуя-Левицького «Непотрібність 
Великоруської для України і для Слов’янщини» (1778) і «Українство на літературних 
позвах з Московщиною» (1891) та висунення концепції цивілізаційно ментальної 
суверенності України

Значення полеміки народників із соціалістами: «Листи з Наддніпрянської України» 
Б. Грінченка і «Листи на Наддріпрянську Україну» М. Драгоманова. Творчість видатних 



російськомовних критиків-українців: О. Потебні, О. Котляревського, Д. Овсянико- 
Кулековського.

Тема 8. М. Драгоманов як визначний публіцист і мислитель.
Етапні праці про літературу «Малороссия в ее словесносте» (1770), «Література 

російська, великоруська, українська і галицька» (1873), «Литературное движение в 
Галиции» (1773), «Шевченко, українофіли і соціалізм» (1879). Значення студій 
Драгоманова про фольклор.

Головні ідеологеми Драгоманова: прогресивні орієнтації, космополітизм, 
критицизм, визнання ролі російської ліберальної інтелігенції для України, федералізм, 
матеріалізм. Його ідейна війна з націоналізмом.

Тема 9. Постать І.Франка. Завершення у його творчості процесу формування 
модерної української культури.

Етапи світоглядної еволюції І. Франка: соціалістичний, демократичний і 
національно-вольовий. Його головні журнали- трибуни: «Молот», «Дзвін», «Світ», 
«Народ», «Хлібороб», «Життя і слово», «Літературно-науковий вісник». Співпраця з 
польськими виданнями. Надзвичайний творчий темперамент.

Вплив І. Франка на формування школи натуралізму в літературі, розвиток 
позитивістської естетики. Демократизм поглядів. Широке засвоєння західних ідей. Велика 
перекладацька і видавнича діяльність. Головні видавничі серії: «Дрібна бібліотека», 
«Наукова бібліотека», «Літературна бібліотека», «Універсальна бібліотека», «Хлопська 
бібліотека».

Головні напрямки Франкової критики: 1) поточні рецензії, 2) публіцистичні 
виступи, 3) пропаганда натуралізму, 4) популяризація світових літератур, 5) оцінки 
польської літератури, 6) студії про давню літературу, 7) методологічні і теоретичні праці, 
8) оцінки модернізму і психологізму, 9) літературні портрети

Тема 10. Літературна критики періоду Модернізму.
Долання народницьких стеоретипів і посилення академізму. Творчість В. Щурата, 

М. Сумцова, А. Кримського, О. Маковея, В. Гнатюк. Роль і значення журналу 
«Літературно-науковий вісник» (1898-1914) за ред.. М. Грушевського та І. Франка. 
Зростання якості публіцистики, критики і перекладів.

М. Вороний і закличний збірник «З над хмар і долин». Початки орієнтації на 
західну декаденську і модерністську літературу. Посилення неоромантичних, естетських і 
формалістських тенденцій. Ідеологія журналу «Українська хата» (1909-1914) і його 
провідні критики:П.Богацький, М.Сріблянський, А.Товкачевський, М.Євшан. Полеміки з 
народницькою «Радою».

Маніфест «Молодої Музи» і збірник «За красою» (1907).Естетичні поривання 
молодомузівців до формалізму і запізнілого декадентства. Естетичні ідеї В.Пачовського, 
С.Чарнецького, Б.Лепкого, М.Рудницького

Тема 11. Літературна критика 1920-х рр. в УРСР.
Знесення цензури на українську книжку і періодику і вирішальний прорив нації до 

свободи та великої творчої активності. Формування нових літературних і теоретичних 
напрямів і груп: неокласиків, символістів, неоромантиків, авангардистів (футуристів).

Нові лідери літературної критики: М.Зеров, Б.Якубський, П.Филипович, М.Драй- 
Хмара, О.Бурґгардт, А.Ніковський, Ф.Якубовський, Ю. Іванов-Меженко, М.Йогансен, 
О.Дорошкевич, А.Музичка, О.Білецький.Нові видання: «Книгар», «Наше минуле», 
«ЛНВ». Феномен М.Хвильового і видання ВАПЛІТЕ: «Вапліте», «Літературний ярмарок», 
«Пролеткульт»

Становлення марксистської критики:В.Коряк, І.Кулик, В.Юринець,С.Щупак та ін.
Тема 12. Літературна критика в Галичині і на еміграції в міжвоєнну добу.
Головні напрями в літературі і критиці: католики:
Католики - журнали «Поступ» і «Дзвони», імена: Г.Костельник, ПДсаїв, 

М.Гнатишак, К.Чехович, Т.Коструба, В.Залозецький.



Націоналісти-вісниківці - журнали «ЛНВ» і «Вістник», «Дажбог», «Обрії», 
«Напередодні», «Пробоєм», імена: Д.Донцов, Є.Маланюк, Ю.Липа, О.Ольжич, М.Мухин, 
Р.Бжеський, О.Бабій, Б.Кравців, Є-Ю.Пеленський.

Ліберали-модерністи - журнали «Світ», «Назустріч», «Неділя», «Наші дні», імена: 
М.Рудницький, В.Сімович, С.Гординський, Д.Козій.

Комуністи-реалісти - журнали «Вікна» і «Нові шляхи», імена: С.Тудор,
A. Крушельницький, Я.Галан.

Умови свободи забезпечували вільну конкуренцію між естетичними течіями, 
сприяли багатству ідей, цікавим дискусіям

Тема 13. Особливості розвитку літературної критики в умовах тоталітарного 
соціалізму. Теорія соцреалізму.

Головні періоди ідеологічної та політичної історії СРСР. Розгром вільного 
літературного життя у кінці 1920-х рр. Масове знищення української культурної еліти. 
Підміна естетичної критики прокомуністичною ідеологічною агітацією. Інтелектуальний і 
теоретичний занепад у літературознавстві.

Формування пседоестетики соціалістичного реалізму у 1930-і роки. Замикання 
країни від світових теоретичних здобутків. Профанація художньої творчості відвертою 
агітацією за комуністичну владу.

Головні принципи соцреалізму: класовість, матеріалістична свідомість, культ праці, 
пролетарський інтернаціоналізм, партійність. Загальна фальшивість і прислужництво 
радянської критики.

Визрівання нового покоління критиків у 1960-і рр.: І.Дзюба, В.Стус, Є.Сверстюк, 
М.Коцюбинська, В.Яременко. Поява критики у самвидаві, в умовах підпілля.

Тема 14. Літературно-критична думка української діаспори після 1945 р.
Літературна критика періоду МУРу (1946-1948 рр.). Полеміки щодо ідеї «великої 

літератури». Нові лідери критичної думки: В.Петров, Ю.Шерех-Шевельов, І.Костецький, 
Ю.Косач, Ю.Лавріненко. Захоплення західним екзистенціалізмом, широке засвоєння 
теорій модернізму, авангардизму. Журнад «Арка».

Перенесення у 1950-і рр. культурної ваги діаспори в СІЛА і Канаду. Формування 
поза ідеологічної групи письменників «Слово». Головні журнали: «Овид», «Визвольний 
шлях», «Терем», «Авангард», «Сучасність». Лінія нового неокласицизму у критиці:
B. Державин, М.Орест, І.Качуровський.

Нова генерація критиків: І.Кошелівець, Ю. Луцький, Д.Гусар-Струк, 
О.Тарнавський, М.Розумний

Тема 15. Проблеми сучасної літературної критики.
Проблеми і особливості постіндустріального суспільства. Глобалізація і її впливи 

на національні культури. Теорія мультикультурності. Процеси вестернізації і 
окциденталізації: розрізнення понять. Сучасний культурний імперіалізм.

Крах СРСР і зміна парадигми в українській літературній критиці. Прихід ідей і 
настроїв постмодернізму. Сучасний розвиток теорій психоаналізу, герменевтики, 
феноменології, структуралізму, рецептивної естетики, фемінізму, деконструктивізму, 
інтертекстуальності, христології, інтеркультурності, культурології.

Головні журнали пострадянської епохи: «Вітчизна», «Дніпро», «Дзвін», «Київ», 
«Березіль». Нові журнали: «Курєр Кривбасу», «Українські проблеми», «Критика».

Перелік тем практичних занять:
1. Знакові літературно-критичні статті І.Франка.
2. Творчість С.Єфремова.
3. Творчість М.Євшана.
4. Полеміка між В.Щуратом та І.Франком щодо ідеї модернізму.
5. Полеміки в літературній критиці періоду журналу «Українська хата».
6. Естетичні погляди Лесі Українки.



7. Неокласики як літературознавці.
8. Феномен Д.Донцова в міжвоєнну добу.
9. Ідеї та естетика М.Рудницького.
10. Творчість Л.Білецького.
11. Творчість Б.-І.Антонича.
12. Есеїстика Є.Маланюка.
13. Есеїстика Ю.Липи.
14. Творчість І.Качуровського.
15. Творчість Ю.Шереха-Шевельова.
16. Творчість Ю. Бойка-Блохина.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Написання літературних портретів видатних критиків.
Індивідуальне завдання (ІЗ) має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення 

знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на 
практиці.

Обсяг індивідуального завдання - до 5 сторінок формату А4.
Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, 

поставленого керівником перед студентом - 20 балів, рівень самостійності написання 
роботи - 15 бали, якість мовного оформлення та якість бібліографічного опису - 5 балів.

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоретичного 
матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що формуються у межах 
кожної теми робочої програми; підготовку до самостійної роботи, підготовку до 
семестрового заліку.

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 
усного опитування; перевірки письмових домашніх завдань; перевірки індивідуального 
завдання.

Розподіл 100 балів між видами робіт:
Усні 

відповіді (х)
Контрольна 

робота
Індивідуальне 

завдання
Співбесіда з 

лектором Сума Залік

20 10 40 зо 100 +

Поточна успішність (тах = 100) складається з балів, отриманих на практичних 
заняттях (20 балів), виконання індивідуального завдання (40 балів), контрольної роботи 
(10 балів) і співбесіди з лектором (30 балів).

Студент може набрати максимальну кількість балів (20 б.) на 7 практичних заняттях, 
відповівши чотири рази. Максимальну кількість балів (5 б.) за одну відповідь можна 
отримати, даючи повні, розгорнуті відповіді на питання плану практичного заняття. Якщо 
студент не був присутній з поважних причин на практичних заняттях, він може 
відпрацювати теми у зручний для нього та для викладача час.

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 
стобальною шкалою.



9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійне обладнання, програми Microsoft Office 2010, програма ZOOM для 
дистанційного навчання.

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна література
1. Баррі П. Вступ до теоії: літературознавство і культурологія. К.: Смолоскип, 2008. 

360 с.
2. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. К.: Либідь, 1998. 

358 с.
3. Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини XIX - початку 

XX ст. Львів, 2002. 205 с.
4. Гром'як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця XX 

ст.). Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. 192 с.
5. Ільницький М. Критики і критерії. Львів, 1998. 128 с.
6. Історія української літературної критики. К.: Наукова думка, 1988. 370 с.
7. Ковалів Ю. Абетка дисертанта. Методологічні принципи написання дисертації. - 

К.: Твій інтер, 2009. 400 с.
8. Комариця М. Українська "католицька" критика: феномен 20-30-х рр. XX ст. 

Львів, 2007. 354 с.
9. Літературознавча енциклопедія / Автор-упорядник Ю. Ковалів. Т. 1-2. К.: Вид. 

центр "Академія", 2007. 388 с. і 420 с.
10. Луцький Ю. Літературна політика в радянській Україні 1917 - 1934. К.: Гелікон,

2000. 188 с.
П.Наєнко М. Історія українського літературознавства. К.: Вид. центр "Академія",

2001. 360 с.

Допоміжна:
12. Альманах "ЛітАкцент". Вип. 1. К.: Темпора, 2008. 450 с.
13. Альманах "ЛітАкцент". Вип. 2. К.: Темпора, 2008. 510 с.
14. Альманах "ЛітАкцент". Вип. 3. К.: Темпора, 2009. 528 с.
15. Баган О. Спокуси і пастки літературної критики. Альманах "ЛітАкцент" 

Вип. 3. К.: Темпора. С. 67 - 75.
16. Баган О. Іван Франко і теперішнє становище нації. Збірник статей. Дрогобич: 

Відродження, 1991. 122 с.
17. Баган О. Міжвоєнна доба в українській літературі XX ст.: період, стилі, ідейно- 

естетичні пріоритети. Вісник Львівського університету І Серія філологічна. Вип. 39. 
Львів, 2007. С. З - 28.

18. Баган О. Корифей ліберальної літературної критики. Рудницький М. Від Мирного 
до Хвильового. Між ідеєю і формою. Дрогобич: ВФ "Відродження", 2009. С. З -26.

19. Брюховецький В. Критика в сучасному літературному процесі. К., 1985. 228 с.
20. Євшан М. Е: Критика. Літературознавство. Естетика. К.: Основи, 1997. 378 с.
21. Зеров М. Твори у 2-х томах. Т. 2. К.: Дніпро, 1990. 494 с.
22. Іванишин П. Критика і мета критика як осмислення літературності. К.: 

Академвидав, 2012. 288 с.
23. Іванишин П. Українське літературознавство постколоніального періоду. К.: 

Академвидав, 2014. 192 с.
24. Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму. Львів: Вища 

школа, 1983. 198 с.
25. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці: Золоті 



литаври, 2001. 408 с.
26. Літературознавчий словник-довідник. - К.: Вид. центр "Академія", 1997. - 508 с.
27. Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики XVII - першої половини XVIII ст. та 

їх роль у розвитку теорії літератури на Україні / В.Маслюк. - К.: Наукова думка, 1983. - 
358 с.

28. Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою / 
М.Рудницький. - Дрогобич: ВФ "Відродження", 2009. - 491 с.

29. Сивокінь Г. Давні українські поетики / Г.Сивокінь. - Харків: Акта, 2001. - 364 с.
30. Українська літературознавча думка в Галичині. Хрестоматія. 1-2 т. - Львів, 2002. 

-218 с. і 244 с.
31. Українська преса: Хрестоматія. Т.1: Преса Східної України І За ред. 

М.Нечиталюка. - Львів, 1999. - 420 с.
32. Українська преса: Хрестоматія. Т. 2: Преса Галичини / За ред.. М.Нечиталюка. - 

Львів, 2002. - 732 с.
33. "Українське слово". Хрестоматія. 1^1 т. - К., 2000.
34. Филипович П. Літературознавчі студії і компаративістика / П.Филипович. - 

Черкаси: Брама-Україна, 2008. - 644 с.
35. Шаповал Ю. Літературно-науковий вісник (1898 - 1932 рр.): творення 

державницької ідеології українства / Ю. Шаповал. - Львів, 2000. - 372 с.
36. Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. У 3-х т. / 

Ю.Шерех. - Харків: Фоліо, 1998.
37. Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 

1920-х років / М.Шкандрій. - К.: Ніка-Центр, 2006. - 384 с.

Інформаційні ресурси
38. http://chtyvo.org.ua/
39. http://diasporiana.org.ua/
40. http://litopys.org.ua/mainf.htm
41. https://www.ukrlib.com.ua/

http://chtyvo.org.ua/
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http://litopys.org.ua/mainf.htm
https://www.ukrlib.com.ua/

