
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ЗП 11 

 
2. Назва: Теорія літератури 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна      2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Галич О.А., д.ф.н., 

професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

володіти методологією  сучасного літературознавства й застосовувати ці знання на 

практиці; аналізувати епічні, ліричні, драматургічні та ліро-епічні твори; визначати 

роди і жанри конкретних творів; використовувати знання з теорії літератури в 

практиці роботи журналіста; мати навички визначати тропи і фігури поетичного 

синтаксису; розуміти основи віршування 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:   

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
історія української літератури  

12. Зміст курсу:(перелік тем)  
Літературознавство – одна з двох філологічних дисциплін. Літературознавство 

та естетика античності. Літературознавство доби Відродження. Естетика бароко і 

класицизму. Літературознавство доби Просвітництва. Зарубіжне літературознавство 

ХІХ століття. Зарубіжне літературознавство ХХ століття. Літературознавство кінця 

ХХ – початку ХХІ століть. Зародження і розвиток українського літературознавства. 

Літературний твір. Роди і жанри літератури. Віршування. Аналіз та інтерпретація 

художнього твору. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Білоус П. В. Теорія літератури.  К.: Академвидав, 2011. 328 с. 

2. Галич Олександр, Назарець Віталій, Васильєв Євген. Теорія літератури.  Вид. 

четверте, стереотип.  К.: Либідь, 2008. 488 с. 

3. Галич О. А. Історія літературознавства. К.: Либідь, 2013. 392 с. 

4. Галич О. А. Вступ до літературознавства. Луганськ: Вид-во ДЗ “Луганського нац. ун-

ту імені Тараса Шевченка”, 2010. 288 с. 

5. Галич О. А. Вступ до літературознавства. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. 

324 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. Практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: екзамен в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах 

над індивідуальним завданням 

         16. Мова викладання: українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завідувач кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                 І.Л. Сазонець             

                               

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ЗP 11 

2. Title: Theory of literature 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits: 5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Halych O.A., 

Doctor of Philology, professor 

9. Resultsofstudies:: after studying the discipline the student must be capable of: 

to possess the methodology of modern literary studies and apply this knowledge in practice; to 

analyze epic, lyrical, dramatic and lyric-epic works; determine the families and genres of 

specific works; to use knowledge of the theory of literature in the practice of journalist work; 

have the skills to define the paths and figures of the poetic syntax; understand the basics of 

versification 

10. Forms of organizing classes: training classes independent work practical training control 

measures  

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Тhe history of Ukrainian literature   

12.Course contents: Literature is one of two philological disciplines. Literature and aesthetics 

of antiquity. Literary Renaissance. Aesthetics of Baroque and Classicism. Literary Studies of the 

Age of Enlightenment. Foreign Literature of the XIXth Century. Foreign Literature of the 

Twentieth Century. Literary studies of the late XX - early XXI centuries. The origin and 

development of Ukrainian literary criticism. Literary work. Genres and genres of literature. 

Versification. Analysis and interpretation of a work of art. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Belous P. V. Theory of Literature. K .: Akademvidav, 2011. 328 p. 

2. Halych Alexander, Nazareth Vitaly, Vasiliev Yevgeny. Theory of literature. Kind. fourth, 

stereotype. K .: Lybid, 2008. 488 p. 

3. Halych O. A. History of Literary Studies. K.: Lybid, 2013. 392 p. 

4. Нalуch O. A. Introduction to Literary Studies. Lugansk: View of DZ "Lugansk National 

University. named after Taras Shevchenko ", 2010. 288 p. 

5. Нalуch O. A. Introduction to Literary Studies. Lviv: View of Lviv Polytechnic, 2017. 324 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 26 hours lectures, 26 hours 

Practical classes, 98 hours independent work. Total - 150 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, use of mul using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale 

Final control: exam at the end of 2 semesters. 

Current control (100 points): development of multimedia presentations, work in groups over 

individual tasks. 

16. Languageofteaching: Ukrainian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Head of the Department of Public  

Administration, Documentation and  

Information Activity 

Doctor of Economics, professor                                                         I. L. Sazonets                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


