
Анотація дисципліни 

Аналіз художнього тексту 

Освітньо-професійна програма

першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) 

«Середня освіта (українська мова і  

література;  англійська мова і  

література)»  

Спеціальність    014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» предметної спеціальності 

014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література)», другої предметної спеціальності 

014.02 «Середня освіта (англійська мова і 

література)» 

Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год. 

Форма контролю – диф. залік.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз художнього тексту» є надати знання 

про наукові принципи аналізу художнього тексту, різні види аналізу, методи та прийоми аналізу 

текстів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналіз художнього тексту» є 

формування знань щодо аналізу художнього тексту, ознайомлення з різними видами аналізу, 

формування стійких навичок аналізу текстів різних типів. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. ЗК9. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. СК4. Здатність розвивати в учнів критичне мислення і формувати 

ціннісні ставлення. СК13. Здатність орієнтуватися в українському літературному процесі на тлі 

світового (від давнини до сучасності). СК14.  Здатність критично осмислювати сучасні художні 

тенденції, використовувати фахові знання з літератури, уміння й навички в галузі порівняльного 

літературознавства для аналізу літературного процесу. СК15. Здатність інтерпретувати й 

зіставляти мовні та літературні явища, використовувати різні методи й методики аналізу 

україномовних та англомовних текстів. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПРН9 Досліджувати мовні феномени і явища за допомогою загальнонаукової 

методології. ПРН14 Застосовувати в освітньому процесі літературознавчий аналіз. ПРН23 

Використовувати здобутки українського письменства для формування національної свідомості, 

культурного світогляду учнів, їхньої моралі, ціннісних орієнтацій у сучасному суспільстві. ПРН24 

Вміти аналізувати та інтерпретувати твори української класичної та сучасної літератури у 

взаємозв’язках зі світовою літературою. ПРН25  Порівнювати мовні та літературні факти, явища, 

визначати їхні подібності й відмінності, вміти аналізувати україномовні та англомовні тексти 

різних типів. 

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – українська. Лектор – к. філол. н., доц. Шабуніна В.В. 


