
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Кафедра  германської та слов’янської філології

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ
(назва навчальної дисципліни)

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти: магістр
(назва ступеня вищої освіти)

спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література (російська)
(шифри і назва спеціальності)

Слов’янськ – 2016



РОЗРОБЛЕНО  ТА  ВНЕСЕНО:  КАФЕДРОЮ  ГЕРМАНСЬКОЇ  ТА
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

__________________________________________________________________

УКЛАДАЧ ПРОГРАМИ:  Гохберг О. С.,  кандидат педагогічних наук,
доцент  кафедри  германської  та  слов’янської  філології  ДВНЗ  «Донбаський
державний педагогічний університет».

                                                   

РЕЦЕНЗЕНТИ: 
Казаков  І.  М.,  кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри

російської мови та літератури  ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».

Сегін  Л.  В.,  кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри
української мови та літератури  ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет».

Рекомендовано до впровадження
науково-методичною радою

Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет»

17  лютого 2016 р.

Протокол №  2

    
Перший проректор         ___________________________     Набока О. Г
ВСТУП



ВСТУП

Навчальна програма дисципліни «Теорія літератури» складена відповідно до

освітньої  програми  та  навчального  плану  підготовки  здобувачів  ступеня

вищої  освіти  «МАГІСТР» за  спеціальністю  014  Середня  освіта  (Мова  і

література (російська).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є : 

– сутність, зміст і форма художньої літератури, її специфіка 

та функції як самостійного виду мистецтва ;

– розуміння специфіки художньої творчості й аналіз 

конкретних літературних явищ, поділ поезії на роди та жанри ;

– літературний процес, зміна напрямів, течій, шкіл, 

особливості стилю окремого письменника й у цілому літератури певної 

доби ;

– розгляд закономірностей розвитку мови художньої 

літератури, особливості віршування тощо.

Міждисциплінарні  зв’язки  :  мовознавство,  або  лінгвістика,  історія,

філософія,  соціологія,  психологія,  естетика,  міфологія,  фольклористика,

етнографія,  етика,  історія  літератури,  літературна  критика,  історіографія

літератури, текстологія, мистецтвознавство тощо

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі :

1. Теорія  літератури  як  наука,  історія  її  розвитку,  основні  методи

вивчення літератури. 

2. Специфіка художньої літератури.

3. Структура художнього твору та її аналіз у єдності змісту та форми.

4. Історико-літературний процес та його розвиток.



1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Теорія  літератури»  є:

узагальнити  й   закріпити  набуті  студентами  у  вузі  знання  з

літературознавства  й  теорії  літератури  зокрема,  оволодіти  правильним

розумінням суті літератури як одного з видів мистецтв, умінням розбиратися

в літературному процесі, знати методи і прийоми аналізу літературних творів

різних  родів  і  жанрів,  написаних  у  неоднакових  суспільно-політичних

умовах. Не менш важливим завданням курсу є засвоєння еволюційного шляху

розвитку  літературознавства,  починаючи  з  доби  античності  й  кінчаючи

новітніми  досягненнями,  реалізованими  в  практиці  діяльності  сучасних

напрямів і шкіл. 

Слід  також  враховувати,  що  цей  курс,  маючи  свою самостійність,  є

органічною частиною загальної фахової підготовки філолога. Це виявляється

в тому,  що у студента  формується поняття  літератури як  цілісного явища,

обумовленого певними законами розвитку людської цивілізації.

Сучасне  розуміння  природи мистецтва,  зокрема  літератури,  потребує

широти підходів, опертя на різноманітні літературознавчі школи, врахування

неоднозначності  сприйняття  кожного  твору  як  безпосереднього  предмета

аналізу.  Це  вимагає  при  викладанні  курсу  «Теорія  літератури»  не

інформативності  подачі  матеріалу,  а  проблемно-пошукового  підходу,  що

забезпечить формування у студентів власної літературознавчої концепції.

Усвідомлення цього і обумовлює ряд завдань, серед яких виділяються

найголовніші.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія літератури» є: 

– сприйняття  твору  як  неповторного  ідейно-естетичного

феномену, як специфічної форми суспільної свідомості, в якій відбивається

творча індивідуальність митця;

– підхід до твору як цілісної діалектичної єдності  його змісту і

форми,  врахування  їхньої  взаємообумовленості,  недопустимості  штучного



виділення чи ігнорування будь-якого елементу твору;

– здійснення  аналізу  твору  з  опертям  не  на  суб’єктивні

уподобання та смаки, а врахування об’єктивно існуючих принципів, підходів,

що дозволить уникнути однобокості, поверховості сприйняття і встановлення

дійсно естетичної вартості написаного;

– при аналізі літературного твору звертати увагу не лише на його

естетичну вартість, а й враховувати цілий комплекс пов’язаних з ним явищ,

що дозволяє розкрити своєрідність духовної і матеріальної культури певного

часу;

– працюючи  з  матеріалами  дискусійного  характеру,  виробляти

навички  аргументування  власної  думки,  толерантності  у  ставленні  до

поглядів  інших,  намагання  дотримуватися  об’єктивності  в  судженнях  та

оцінках;

– формувати  навички  застосування  різноманітних  методів,

принципів  і  шляхів  аналізу  літературного  твору  в  його  тісних

взаємостосунках з іншими матеріально-духовними культурними явищами.

1.3. За  результатами  вивчення  дисципліни  «Теорія  літератури»  у

здобувачів повинні бути сформовані такі компетентності: 

загальні: 

– основний термінологічний апарат дисципліни;

– мету  й  завдання  вивчення  теорії  літератури  у  вищому  навчальному

закладі;

– зміст навчання теорії літератури у вузі;

– володіти  правильним  розумінням  суті  літератури  як  одного  з  видів

мистецтв;

– знати  еволюційний  шлях  розвитку  літературознавства,  починаючи  з

доби античності й кінчаючи новітніми досягненнями, реалізованими в

практиці діяльності сучасних напрямів і шкіл;

– знати  методи  й  прийоми  аналізу  літературних  творів  різних  родів  і

жанрів, написаних у неоднакових суспільно-політичних умовах.



спеціальні: 

– узагальнити  набуті  у  вузі  знання  з  літературознавства  й  теорії

літератури зокрема;

– вільно оперувати навчальним матеріалом з теорії літератури;

– орієнтуватися у розвитку літературного процесу;

– розглядати  конкретні  літературні  явища  в  широкому  історико-

культурному контексті;

– вміти  співвідносити  художні  твори  з  літературними  методами,

напрямами, течіями та виявляти особливості  їх прояву у художньому

творі;

– здійснювати самостійно аналіз та оцінку художніх творів різних родів і

жанрів;

– аналізувати художній твір у єдності змісту і форми.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відведено    150  годин  /  5

кредитів ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Теорія літератури як наука,  історія її розвитку,  основні методи вивчення

літератури

Тема  1.  Вступ.  Теорія  літератури як  наука,  історія  її  розвитку  та

основні методи вивчення літератури

Теорія літератури – наука про специфіку художньої  літератури,

закономірності її розвитку, про принципи аналізу окремих художніх творів,

творчості письменників та літературного процесу в цілому.

Методологічні принципи теорії літератури.

Теоретичні положення діалектичного матеріалізму як основа розвитку

теорії  літератури.  Критичне  використання  прогресивного  літературно-

теоретичного надбання.



Історія розвитку теорії літератури. 

Літературознавча думка до початку ХІХ ст. (Аристотель, Буало, Дідро,

Лессінг, Кант, Герде, Гегель). ЇЇ критичне обґрунтування.

Розробка  Дідро  та  Лессінгом  проблем  просвітницького  реалізму,

затвердження ними активної виховної функції мистецтва. Внесок Гердера в

історію європейської думки (постановка проблеми народності, звернення до

фольклору, досвід історичного підходу до культури минулого і  відмова від

нормативної естетики).

Історичне значення естетики Гегеля. Ідеалістичне пояснення красоти як

породження духу та діалектичне рішення ряду теоретичних питань мистецтва

(поняття  образу,  співвідношення  форми  та  змісту).  Спроба  встановлення

об’єктивних критеріїв в мистецтві. Гуманістичний критерій в оцінці великих

витворів мистецтва.

Новітні напрями та течії в літературознавстві.

 Загальна  характеристика  основних  методів  (систем)  вивчення

художньої літератури.

Біографічний  метод. Його  засновники  (Сент-Бев,  Г.  Брандес)  і

послідовники. Вчення про біографію письменника як витоки його творчості;

методологічна помилка їх вивчення. 

Розширення  соціального  значення  і  значення  художнього  твору  в

порівняні з використаним в ньому біографічним матеріалом.

Філологічний метод (Г. Пауль, В. Перетц).

Здобутки  його  представників  в  середині  ХІХ  ст.  (установлення

канонічних  текстів,   атрибуція,  яка  характеризує  об’єктивну  точність

літературних  фактів).  Досягнення  сучасної  текстології  в  удосконаленні

методики роботи, перетворення її в самостійну наукову дисципліну.

Міфологічний  метод (брати  Гримм,  Ф.І.Буслаєв,  А.Н.Афанасьєв,

О.Ф.Міллер).  Вивчення  літературних  явищ  у  зв’язку  з  фольклором  та

народною  міфологією.  Затвердження  принципу  колективності  в  народній

творчості.



Переваги та вади цього методу.

Психологічний  метод.  Його  представники  (Є.Єннекен,  О.О.Потебня,

Д.Н.Овсяннико-Куликовський, А.Н.Горнфельд, Т.І.Райнов).

Суб’єктивно-психологічне пояснення літературних явищ як вираження

душевного  життя  митця,  поза  реальною  дійсністю.  Використання

літературознавчою  наукою  найбільш  цінних  спостережень  кращих

представників психологічної школи. Праці О.О.Потебні, плодотворність його

суджень  про  специфічність  художнього  мислення,  про  внутрішню  форму

поетичного твору та ін.

Психоаналітичний  метод (3.  Фрейд,  Н.  Нейфельд,  І.  Д.  Ермаков).

Розуміння  мистецтва  як  стихійного  прояву  підсвідомого  сексуально-

біологічного  інстинкту,  відображення  в  художніх  творах  сексуального

початку.

Інтуітивістичний  метод,  ідеалістичний  метод,  затверджуючий

інтуїцію в якості вищої і єдиної форми пізнання істини. Його близькість до

містицизму. 

Представники:  (А.  Бергсон,  В.  Дильтей  —  в  Западній  Європі,  Ю.

Айхенвальд, М. О. Гершензон, А. М. Евлахов —в Росії).

Інтуїтивізм як основа різнобічних течій модернізму.

Культурно-історичний  метод.  Намагання  пов’язати  літературу  з

дійсністю,  з  суспільством  і  пояснити  її  розвиток  як  історичний  процес,

обумовлений соціальними причинами – заслуга культурно-історичної школи.

Її слабкість – об’єктивізм, ігнорування класової боротьби, що приводить до

«теорії  єдиного  потоку»,  підміна  історії  літератури  історією  культури.

Філософська основа методу – позитивістський детермінізм, який призводить

до  затвердження  обумовленості  творчості  письменників  усієї  масі

антропологічних, географічних та історичних обставин.

Теорія  І.  Тэна  про  расу,  середовище  та  момент як  головні  складові

художньої творчості. Эклектизм поглядів представників культурно-історичної

школи.



Послідовники І.Тена: П. Лакомб, Ж. Ренар (Франція), Г. Брандес 

(Скандинавія),  А.  Н.  Пипін,  Н.  С.  Тихонравов,  А.  А.  Шахов,  С.  А.

Венгеров (Росія).

Порівняльно-історичний  метод.  Його  досягнення:  вивчення

міжнаціональних  літературних  зв’язків,  постановка  питання  про  світову

літературу та шляхи її розвитку. Вади: тенденція до встановлення близькості

лише  окремих  сторін  структури  літературних  явищ  (сюжетних  схем,

формальних ознак, жанрів та ін.)

Видатні представники методу на Западі – (Дж. Денлоп, Т. Бенфей) та в

Росії  (Олександр і Олексій Веселовські, Вс. Мздлер).

Формальный метод. Його виникнення як спроба сконцентрувати увагу

на специфіці літератури,  яка обмежена формами.  Суб’єктивно-ідеалістична

основа формального методу.

Представники на Западі –  (О. Вальцель, В. Дибеліус, Ф. Саран) та в

Росії  (В.  М.  Жирмунський,  Ю.  Н.  Тинянов,  В.  Б.  Шкловський,  Б.  В.

Эйхенбаум).

Сучасний  західноєвропейський  та  американський  структуралізм  як

своєрідне вираження формалізму (Р.Якобсон).

Проблема  соціально-структурного  вивчення  поетичного  твору,  яка

висунута М. Б. Храпченко, в боротьбі з формалістичним структуралізмом.

Соціологічний  метод.  Його різновиди і  течії.  Вульгарно-соціологічна

течія (Н. Коробка, В. Келтуяла, В. Фриче). Перетворення класового вивчення

літератури в самоціль.

В. Ф. Переверзєв та його школа. Сприймання літератури як стихійного

самовираження соціального буття. Механістичність цього методу. 

Змістовий модуль 2

Специфіка художньої літератури

Тема 2. Образність художньої літератури



Термінологія.  Специфічні  особливості.  Об’єктивна  і  суб’єктивна

сторони.  Функції  художнього  образу  (пізнавальна,  виховна,  естетична).

Відношення до дійсності.

Слово  і  образ.  «Лінгвістична»  та  «літературознавча»  концепції

взаємодії  слова  та  образу.  Діалектика  взаємодії  слова  і  образу  в  художній

літературі.

Образність і художність.

Тема 3. Проблема художності та типізації в літературі

Загальне  визначення  художності.  Критерії  художності.  Реальна

дійсність як джерело прекрасного. Прекрасне в дійсності та в мистецтві.

Історична відносність, класовість критеріїв художності. Розвиток

літератури і критеріїв художності.

Проблема типового.

Узагальнення і типізація. Типізація (форма художнього узагальнення) –

одна  з  важливіших  категорій  мистецтва.  Розуміння  типового  в  житті  й

літературі. Типове в житті як істотні соціально-історичні явища і характери,

які  виражають  об’єктивні  закономірності  суспільного  розвитку.  Типове  в

різних художніх методах. Різноманітність форм типізації.

Різні  види  співвідношення  в  типових  образах  індивідуального  і

загального. Роль фантазії в художній типізації.

Змістовий модуль 3

Структура художнього твору та її аналіз у єдності змісту та форми

Тема 4. Зміст та форма художнього твору та її аналіз у єдності 

змісту і форми

Предмет (об’єкт) и зміст художніх творів.   Категорії   змісту. Художній

твір як діалектична єдність змісту та форми. Умовність поділу художнього

твору на зміст та форму. Домінуюча роль змісту в художньому творі.

Утворюючі,  відносно  самостійні  елементи  змісту  художнього  твору:

тема, ідея, проблема, конфлікт, пафос.



Відносно самостійні елементи форми: сюжет, композиція, жанр, мова

та  зображувально-виражальні засоби та ін.. Художня форма та її елементи. 

Розкриття принципу «зміст сформований – форма змістовна».

Засоби аналізу художніх творів.

Сутність  літературознавчого  аналізу,  принципи  аналізу  твору,  шляхи

аналізу  твору.  Важливість  здійснення  об’єктивного  науково-виваженого

літературознавчого  аналізу.  Забезпечення  в  ході  його  реалізації  принципів

єдності змісту і форми, історизму, врахування світогляду автора та входження

в його творчу лабораторію.

Пообразний, проблемний, цілісний та вибірковий аналіз як шляхи

осмислення ідейно-художнього спрямування  твору.

Вивчення художніх творів в єдності їх змісту та форми.

Багатогранність конкретних взаємовідношень змісту та форми художніх

творів. Зв'язок і взаємодія всіх відносно самостійних елементів художнього

твору. Активність, а не пасивність форми. Труд, майстерність письменника в

художньому творі.

Літературний твір і проблема художності.

Класичні  образи  літературно-художнього  аналізу  в  статтях  Лессинга

(«Гамбургская  драматургия»),  Гейне  («Романтическая  школа»),  Бальзака

(«Этюд о Бейле»), Белінського, Чернишевського.

Проблеми  соціально-генетичного,  типологічного,  історико-

функціонального  і  системного  вивчення  художньої  літератури.  Різні  рівні

аналізу  літературного  твору.  Сучасне  прочитання  літературних  творів

минулого.

Змістовий модуль 4

Історико-літературний процес та його розвиток

Тема 5. Художні системи античності, середньовіччя та доби 

Відродження

Становлення  і  затвердження  поняття  «художній  метод»  в

літературознавстві.  Термінологія.  Художній  метод  як  спосіб  засвоєння  і



відображення  дійсності.  Тип  творчості  як  сукупність  основних  творчих

принципів; відбір, оцінка і художнє сприйняття (типізація) характерів, явищ,

подій життя в конкретно-історичном усвідомленні.

Світосприйняття  і  художній  метод.  Багатство  художніх  методів,

відображаючих відмінності відношень до дійсності і  співвідносних до різних

етапів розвитку світового мистецтва.

Художній метод і літературний напрям. Художній метод  і  литературна

течія.

Конкретно-історичний  і  типологічний  (гносеологічний)  аспекти

вивчення художнього методу.

Художні системи античності  і середньовіччя, особливості їх розвитку.

Гуманістична література доби Відродження як художня система.

Наукова  дискусія   з  питання  уточнення  поняття  творчого  методу

мистецтва доби Відродження. Творчі принципи літератури доби Відродження

різних етапів.

Тема 6. Класицизм. Література доби Просвітництва

Естетична система класицизму.  Особливості російського класицизму.

Література  доби  Просвітництва.  Особливості  розвитку  доби

Просвітництва в Росії.

Тема 7. Сентименталізм. Романтизм

Загальна  характеристика  сентименталізму,  його  естетична  система  і

зв’язок з просвітництвом. Загальна характеристика творчості письменників-

сентименталістів Л.Стерна, Ж.-Ж. Руссо. Розвиток сентименталізму в Росії.

Загальна характеристика творчості Карамзіна Д.

Романтизм.

Історія виникнення романтизму. Естетичні принципи романтизму. Течії

романтизму  в  російській  літературі  початку  ХІХ  століття.  Розвиток

романтизму в російській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Тема 8. Реалізм в літературі ХІХ-ХХ ст.



Реалізм,  його  основні  особливості.  Критичний  реалізм.

Соціально-історичні  причини  його  формування.  Сутність  критичного

реалізму.

Основні  особливості  принципу  критичного  реалізму:  аналіз  і

відтворення дійсності в її об’єктивних закономірностях, вірне відображення

типових характерів в їх соціальній обумовленості, історичній конкретності, в

їх багатосторонності.

Соціальні  засади  західноєвропейського  критичного  реалізму:

тісний  зв'язок  з  життям,  з  визвольною  боротьбою,  висока  ідейність,

народність,  патріотизм,  гуманізм,  тематична  актуальність,  реалістична

майстерність.  Зв'язок  критичного  реалізму  з  прогресивним  романтизмом.

Натуралізм.

Особливості  розвитку  реалізму  ХХ  століття  (соціалістичний

реалізм, неореалізм,  магічний реалізм).

Тема 9. Модернізм

Модернізм як художній метод і напрям. Літературні течії модернізму:

символізм, футуризм, акмеїзм, експресіонізм, імпресіонізм, екзистенціалізм,

дадаїзм,  сюрреалізм,  імажизм  та  імажинізм.  Особливості  їх  розвитку.

Постмодернізм.

Тема 10. Характер розвитку літературного процесу. Художній стиль

Загальне  поняття  про  розвиток  літературного  процесу.  Традиції  та

новаторство. Літературна взаємодія розглядається як взаємовплив цілої низки

окремих  компонентів,  а  саме  традицій  і  новаторства.  У  світовому

літературному  процесі  є  традиції  інтернаціональні,  які  виявляють  себе  у

багатьох окремих національних літературах. Зв'язок традицій з новаторством.

Новаторство  –  відмова  від  старих  традицій  і  створення  нових.  Дійсне

новаторство  пов’язане  з  сучасними  реаліями  життя,  а  епігонство  -  з

індивідуалізмом.  Традиції  і  новаторство  –  діалектичний  процес  художньої

творчості.



Основні закономірності літературно-художнього розвитку. Ідеалістичні

концепції (Г. Риккерт).

Закономірності історичного розвитку літератури, обумовлені розвитком

об’єктивної реальності.

Проблема національної самосвідомості історико-літературного процесу.

Діалектичний характер літературного процесу.

Діалектика боротьби напрямів.

Художній стиль

Історизм  поняття  «стиль».  Виникнення  індивідуальних  стилів.

Стиль та мова. «Лінгвістична» концепція стилю Пєшковського.

Теорія «літературного» (В.Виноградов) образного стилю та її розвиток

в працях сучасних літературознавців.

Сучасне літературознавство про домінанти стилю в художній творчості.

Стиль  —  сукупність   формальних  засобів,  притаманних  тому  або

іншому  напряму  (І.  Кон,  В.  Шкловський);  сплав  змісту  і  форми  в  їх

максимально ефективній ролі. 

Стиль письменника.  Поняття неповторності  творчої індивідуальності.

Стиль як показник художньої майстерності письменника. Стиль письменника

та національна своєрідність літератури.

Стиль і  метод. Літературний стиль — здійснення художнього методу,

органічна,  цілеспрямована  єдність  ведучих  властивостей  змісту  та  форми

окремого твору або творчості письменника в цілому.

Стильова  своєрідність  письменника.  Оригінальність  стиля

письменника, творча манера і манерність.
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             4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – екзамен  

5. Засоби діагностики результатів навчання:

– усна відповідь;

– усна доповідь за темою;

– конспекти, тези науково-критичної літератури;

– індивідуальні завдання;

– письмові роботи різних видів (письмові контрольні завдання, 

аналізи художніх творів, письмові завдання до екзамену тощо);

– підсумкове опитування за тематикою змістових модулів;

– написання творчих, дослідницьких робіт;

– написання рефератів.
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