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|-1роцес духовного в!дродження укра|нсько1 нац!! як передумови !

складово| частини державного становлення визначили головне
спрямування сунасно| школи _ цман!зац1ю | гуман1тар:азац|ю осв!ти,
демократизац!ю всього навчально-виховного процесу.

!!!тератур! у школ! зав)кди надавалось виключне значення, бо з
нею пер!_!.| за все пов'язана мета навчання ! виховання молод! _
формування особистост! в ус|х значеннях цього слова: св!тогляд,
моральн!сль, !нтелектуальний ! емо:1!йний розвиток, етич}{а, естетична'
мистецька' мовна культура тощо.

3г!дно з програмою з укра|нсько| л!тератури в стар!!!их класах (9-
1'1) понинаеться системне вивчення куроу укра|ноько1 л!тератури. !нн|
ма}оть осягнути все розма|тгя л|тературних напрям|в' теч|й, стил!в,
опанувати твори р!зних митц!в _ в!д давнини до сьогодення. 8они
сприяють глибгшому сприйнятгю художн!х текст|в, зануренню в 1х
глибулнн1 про|дарки, формуванню в унн|в читацьких навичок.

8ивчення укра|нсько[ л!тератури як проф|льног0 предмета у
сунасн!й школ! передбанае роз|'1]ирення обр!тв ф!лолог!нного та
загальноцман!тарного мислення сшколяр!в, озбросння |х методикою
зд!йснення анал!зу цдожнього твору за складн!шими (пор!вняно з
класами ун!версального проф1лю) схемами, вивчення л!тературних
явищ у щонайширшому св!тоглядно_ф!лософському та
культуролог!нному контекст! 4оби, в з!ставленн! з типолог!чно
спор|дненими явищами св!тово! та нац!онально! культури' з! ов!товим
л!тературним процесом.

|!об глибоко усв!домлювати створен! письменником художн!
образи' тонко в!днувати поетичну !дею' необх!дно знати мову
мистецтва, його специф!ку. 8ажливу роль у системному формуванн!
унн|вських 3нань про л!тературу як ц!л!сне естетичне явище в!д!грають
теоретико-л!тературн! поняття. Без теор!т л!тератури вчитель не може
забезпечити принцип науковост| у викладанн! л!тера"тури. (либина
анал!зу тексту 3алежить в!д засвосння учнями л!тературознавних
понять.

8 умовах переор|снтування осв!тньот системи на особист!сний
розвиток школяра, обов'я3кового врахування в моделюванн! курсу
освоення ним основ наук його зд!бностей, можливостей' потреб !

запит!в' посилення спрямованост! навчально_виховного процесу на
плекання творчих зд|бностей ! обдарувань унн!всько[ молод!,
створення умов для якнайповн!шо! реал!зац!| творного потенц!алу
талановитих вихованц!в е запроваджеЁня в навчальн!й практиц!
спецкурс!в, оск!льки вони сприяють спец!ал!зац!1 навчання,
формуванню в унн!в ст!йких !нтерес!в до предмет!в певних курс{в.

3важаючи на зм!ст 3асвоюваного програмного матер|алу з
укра|нсько[ л!тератури, на в!ков! особливост! унн!в, рекомендуомо
в|дпов1дний спецкурс (курс проф|льного доповнення) для 9_1'1 клас!в
ф!лолог1нного проф|лю (34 години у кожному !з клас|в), причому даний
курс може вивчатиея не т!льки в кпасах з! спец!ал!зац!ею укра|нсько1
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ф!лолог{|, а у класах з! спец|ал!зац!ею !ноземно1 ф!лолог!1 та
комб!нованими спец!ал!зац!ями.

|-!рограму розроблено 3 урахуванням завдань ф!лолог!нно1 осв!тита проф!льно| п|дготовки унн!в середньо| школи, сучасного стану
л|тературознавства та супров!дних ! допом!жних дисципл!н' потреб !

запит]в школяр!в, ког|а :\н!х зац!кавлень та |нтерес!в, а також
у3вичаених форм п!дготовки фах!вц!в ф!лолог!нно! спец[а::!зац!|.
. !\/!ета спецкурсу <Фснови теор![ л!тератури) _ дати учням основн!

в!домост! з теор!т л!тератури у певн|й систем!, схарактеризувати
специф!ку, струкгуру й сунасний стан л!тературознавотва як науки про
мистецтво слова, способ!в моделювання д!йсноот|, дати уявлення про
специф!ку художньот л!тератури як мистецтва' його природу,
законом!рност| та основн! функц|: (проблеми художнього обра]у), про
зовн!щню арх!тектон!ку ! внутр!шню структуру художнього явища як
такого (проблема л!тературно-художнього твору), зре|дт0ю, про
природу ! законом1рност| л!тературного процесу. !-1ри цьому курс
спрямовано на те, щоб сформувати в унн!в систему знань, ум!нь !

навичок ст0совно анал!зу категор!й 3м!сту ! форми л1тературного твору,
способ!в в!дображення д|йсност!, п1дготувати |х до теоретинного
сприймання' осмислення, оц!нювання- й в!дображенйя явищ
л!тератури, ос51гнення л!тературного процесу як ц!л!сного потоку под!й
та явищ _ тобто з о6новних теоретико-л!тературних понять.(урс спрямований на те' щоб допомопи уннев! оволод!ти
основними навичками ! вм!ннями роботи з науковою та критичною
л!тературою, прийомами систематизац!! засвоено[ !нформац!:, вм!ння |1
використовува:и у в!дпов!д| на конкретн! запитання, а також при
самост!йному анал!зов! художнього тексту.

Ёа матер!ал| анал!зу конкретних л!тературних явищ унн! вивнають
вузлов! теоретинн! п0няття традиц!й ! новаторства в л!тератур1; сюжету
та композиц!!; харакгеру * образу _ типу; роду та жанру; напряму,
теч!],-стилю на р|зних етапах розвитку л|тератури'

} процес! опанування понять з теор!!' л!тератури на вчителя
чекають проблеми, пов'язан! 3 тлумаченням л!тературознавних
терм!н|в ! специф!кою щодо вивчення теоретичних понять у йкол!.

' 
Б!ль:д!сть л!тературних понять мають р|зне тлуманейня у словни_

ках ! дов!дниках, немао 1х усталених ви3начень, певних характеристик.
}ака розб!жн!сть пояснюеться тим, що б!льш!сть 3 них е' умоЁними |

багатозначними, до того ж вони зм!нювалися протягом д!т
л!тературного процесу ! внасл!док свое[ багатозначност! та !сторинност!
набули р!зних тлумачень, що е ц!лком природно.' [1роте
оагатозначн!сть терм1н!в аж н!як не заперечус 1х глибокого вивчення
пр{)тягом !стор!| ро3витку л!тератури. [ому унитель л|терат!ри мас не
ст!льки праг!-{ути абсолюту у визнанен!.*!-понять, ск!йькй' пояснити
учням !!ню сутн!сть та !сторинний хараггер (коли виникао певне
явище, як! його характерн! ознаки, як воно зм!нюва.:"тося, взаемод!яло з
|н!д]ими явищами, хто представляе його на р1зних етапах тощо).
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3агальними методичними принципи' якими сл!д керуватися п!д
чао вивчення теоретико_л|тературних понять с:_ пРцнццл науковос'п1 полягае у в!дпов!дност! тлуманення
понять теор|: л!тератури, що вивчаються у школ!, сунасному р!вню
л!тературознавно| науки;

- прцнццп нас,пупноспгл]. 8читель мае врахувати т! знання, як!
уян! вже мають, й в!дгштовхуватися в!д них, вводячи нов! поняггя. Аеяк!
г!оняття поглиблюються, уточнюю"т'ься' деяк1 дають мох<лив!сть
узагальнити те' що вже вивчалося ран!гше. Ёловесников! сл1д вказати
на м|сце нов0го поняття в систем! !нших л!тературознавчих понять,
його сп!вв1дно!1]ення з л!тера'гурними явищами;

прцнццп ёосгпупносгп1. Ряд наукових понять взятих !з
науковот л!гератури вчителев! сл!д певною м!рою адаптувати' щоб
вони стали 3розум!лими уннев|;

прцнц.'п сп|вв[ёноцлення понять з теор!1 л!тератури з
л!тературними творами, явищами, спадщиною митц!в, твори яких
вивчаються. ,(о введення нових поня'гь можна прямувати двома
!^цляхами: 1) дати визначення поняття, а пот!м показа'|'и спос!б його
виявлення на л!тературних прикладах; 2) на п!дстав! вивчення
л!тературних твор!в, явищ узагальнити 3нання унн!в, подавши нове
теоретико-л1тературне поняття.

. у будь-якому раз! теоретинн! лоняття не мають бги
в'докремленн! в!д художнього тексту' л!тературних явищ. 6каж!мо,
вчитель п!сля визначення певного поняття може запропонувати учням
знайти у художг|ьому текст! прикпади, як! 1люструють дане поняття.
Або самим д!йти до визначення теоретичного поняття, наприклад
кшексп!р!вський сонет>>, порахувавши к1льк!сть рядк!в ! визначивши
види римування в ньому. [еоретинн! поняття ст'ають зрозум!лими !

нав!ть ц1кавими лише тод!, коли вони подаються на основ!
спостереження над великою к!льк!стю р!зноб|нного л!тературного
матер|алу;

прв!нццп опорц на куль'гуролог!нний контекст' Б!льш!сть
л|тературознавчих понять так чи !накше пов'язан! з !стор!ею культури !

стосуються мистецьких явищ також (наприклад рома|.|ти3м, бароко'
класицизм, модерн|зм, гротеск тощо);

_ прцнц.1п 6аеаспозначносуп1. !!!тературознавч! поняття, як
правило' багатозначн!' тому один ! той самий терм!н може вказувати на
р|зн! явища (наприклад: мо6ерн!зм - л!тературно-мисте!4ький напрям !

сукупн!сть р!зноман!тних явищ у мистецтв! к!нця {!}. _ [| ст');_ пр1!нццп 1сгпоршзсау' (ожне 3 теоретико-л!тератург:их понять
мае свою !стор!ю. .|'1!тературознавн| терм!ни зм!нювалцися протягом
ро3витку л!тератури й мистецтва' 3рахування !сторинност!
л!тературознавчих понять допоможе вчителев! сформувати в унн|в
ц!л!сне уявлення про л|тератург*ий процес ! його динам!ку.

3нання унн!в !з теор!1 л!тератури часто не в!дзнанаються д!йовим
характером. !ер!дко унн! просто механ!чно заучують визначення з
гцк!льного п!друнника' не 3авж1и вм!югь пов'язати теор!ю з практикою'
}еор!я л!тератури сприймасться ними, як |щось формальне. [1роцес
засвоення учнями теоретико-л!тературних понять вимагае належно|

4



системност! в робот! вчителя' 8с! теоретико-л1тературн! поняття, щ0 тх
повинн! засво}ти унн!, можна под!лити на три ?}упи. ,(о першо[
належать т! з них, усв!домлення яких сприяс розум!нню спецй6!ки
л[тератури як мистецтва слова, !1 соц!альних функц!й (художн!й образ,
типов!сть художнього зображення, едн|оть зм1с1у ! форйи, народй!сть
л!тератури тощо). !руга група понять стосуеться переважно структури
художнього твору (тема, !дея, жанр' композиц!я тощо)' }ретя'груг:а
допомагае учням осмислити законом!рност| процесу ро3виткул!тератури (л!тературн! напрямки, художн| методи, 

'стил! -та 
1н.). Бе!

засвоення цих понять }{е можна забезпечити потр!бного л!тературного
розвитку школяр!в.

.[1роцес формування теоретико-л|тературвих понять включао рядетап|в: спостереження у процес| вивчення художнього твору окремих
законом!рностей л!тературних явищ, увага до них п|д нас ана|!зу'!нших
твор!в, знаходження найсутгев!ших ознак ! визначення певних
законом|рностей цих явищ, теоретичне визначення понять| оперування
ними у нових умовах' :1 розширення ! поглиблення'
. у |роцес! вивчення елемент!в теор!! л!тератури мо>клив!

р!зноман!тн! види роботи' спрямован! на розвиток творчого мислення,
уяви. Ёаприкпад, 3'ясовуюни в!ршов! розм!ри' учитель дае завдання
учням, як! мають л!тературн! нахили, скласти в!рш на 3апропоновануучням, як! мають л!тературн! нахили, скласти
тему ! визначити його розм!р.

Р!вень засвосння
учнями понять !з {арактеристика

!

ковий р!вень _ учень механ!чно в!дтворю6 теоретичн!
я понять' не розум|ючи |хнь0| сутност!'

сп!вв|дносячи 3 явищами л!тератури, !ншими

учень знае ! усв[домлюо ви3начення понять з
л!тератури, може навести пр:аклади |хн|х

л|те
тн!и р!вень учень не т|льки знас та усв!домлюе

и3начення те0ретико-л|тературних понять' але
може застосовувати 1х п!д нас вивчення

художн!х текст!в, знайти приклади, що
в1дпов!дають вивченим поняттям у творах
художньо! л!тератури, сп!вв!днести з !ншими
поняттями.

8исокий р|вень учень знае та усв!д0млюс ви3начення
теоретико-л!тературних понять' може
самост!йно розкрити |'х сутн!сть, навести
приклади' знайти 1х прояви в л!тератур!;

- використовус поняття у процес! анал!зу
художн!х твор{в' характеристиц! образ!в тощо,
_ сп!вв|дносить теоретико-л!тературн! понятгя з
!ншими' з окремими явищами | вс!м ходом
л!тературного й мистецького процесу, з
творн1стю митц1в;

розум!о еволюц!ю те0ретик0-л!тературних
понять в |стор!| л!тератури, !дентиф!куе |х у
19щ1ц р!знщ ещ_х' дзцр!мцв;-цч!ф

3м[ст' характер занять, форма й методи вивчення матер!алу _
все це визначаеться насамперед учителем, його поглядами на
доц!льн!сть певного виду роботи, естетичними смаками, фаховим
р!внем ! досв!дом, }раховуюни все це, кожен учитель вносить певн!
зм!ни й доповнення до програми курсу. Розпод!л годин м!ж темами _
ор!ентовний. }чителть може зм!нювати к!льк!сть годин на вивчення то[
чи |ншо] теми, щ0 дасть змот творчо п!дходити до реал!зац!|
л!тературно[ осв!ти.

3- метою створення !грових ситуац!й п!д чао з,ясування !

поглиблення знань !з теор|| л!терацри можна використовувати ребуси,лото, чайнвор]1и, кросворди, криптограми, л!тературн| дой!но, аукцюни
та !н.

} систематизац!1 теоретико_л!тературних понять важлива рольналежить граф1нним таблицям !з теор!: л!тератури, як! показують
вза0мо3в'я3ок м!ж окремими поняттями, окреолюють !1 м1сце узагальн!й систем! понять. Ёаприклад, граф!нна таблиця про роди'!
ж1нр14 л!тературних твор|в д?е учням ч!тке уявлення, у якому
сп!вв.дно|шенн! м!ж собою е еп!чн!, л!ринн! та драматинн! твори, яй!
види й п!двиди худох<н!х твор!в включас кожен |з цих род!в.3 усього за3наченого випливае, що 3асвооння учнямитеоретичних понять на кожному етап! мае свою специф|ку. [{е
зобов'язуо словесника кожного разу шукати в!дпов!дн! йетоди ' 

;

прийоми роботи над науковими поняттями. [1оглиблююни ! розвиваюни
ран|гше засвос:н! теоретинн| поняття' вчитель п!дпорядковуе свою
працю вир|шенню б!лььш складно| задан! _ розвитку естетичних смак|в
! мистецьких зац!кавлень школяр!в. 8!н добиваеться т0го, щоб
3асвооними теоретичними поняттями унн| обов'язково к0ристувалися в
сво|й усн|й | письмов!й мов|.

Фпанування учнями теоретико-л!тературних понять _ одна з
ва){01ивих ланок л!тературнот осв!ти. Без цього неможливе повноц!нне
0сягнення художньо| л!тератури як мистецтва слова.

} зв'язку з цим доц!льно також визначити р!вн! опанування учнямитеоретичних понять. ц! р!вн! вчитель мао враховувати п|д час
оц|нювання та мотивац!| оц!нок школяр!в, а також укладання завдань
для тематично| атестац!|.
б



9_й кпАс (34 гошнщ
вступ (2 години )

[|1терацрознавство як наука
8заемозв'язок л!тературознавства з !н|шими науковими

|_|ов|сть _ еп!чний тв[р середньо| жанрово[ форми. )(анров!
особливост. пов1ст!.

8елик1 еп!нн! твори: роман, епопея. 3ародження ! розвиток
романного жанру. Роман, як головний, дом|нуюний жанр сучасного
еп!чного роду л!терацри. €южетно_композиц!йн! особливост! роману'
Р!зновиди роману. Фсобливост| в{дображення епохальних под}й
людства в епопе1'.,[илог!я, трилог|я, тетралог!я та !н.

)(анров! р!зновиди еп!чних твор!в за зм!стом: етнограф!нн!,
побутов!, 1сторинн!, психолог!чн|, соц!альн!, ф!лософськ!, авантюрно-
пригодницьк!, лицарськ!' фантастинн!, детекгивн! та !н.; за формою:
б!ограф!нн!, в новелах' хрон!ка тощо.

!1|ринниЁ.: р!д л!терацри
|-енезис 1 родов! ознаки л!рики. "|1!рика 

_ один |з трьох основних
л!терацрних род!в' €пециф!ка л!ринно[ ттоез!|- 1ворн!сть великих поет!в
античносг| (€апфо, !-орац!й, 0в!д|й)' доби 8фродження (!_'1етрарка,
|1_1експ!р), романти3му ([-ейне, Байрон, |]..|елл|, [т:!!цкевин). 8итоки
укра!нсько1 л!рики. [1{ринний образ, л!ринний герой | образ автора.

1ематичний под!л л!ринних твор!в. 8!до6раження под!й сусп!льно-
пол!тичного життя та осп!вування постатей виомих |сгоринних ос!б у
громадянськ!й (сусп!льно-пол!тинн|й) л!риц!. Ф|лософське осмислення
св!ц людиною у ф!лооофськ|й л!риц!. [1ередана рощум!в ! почгп1в поета 

'викпикан! картинами та явищами природи у пейзажн!й л!рг,:ф" 8ираження
переживань героя, пов'язан! з його особистим життям у !нтимн!й л!риц!.

[4едитативна л!рика (твори' в яких автор розм!рковуе над
проблемами людського буття, здеб!льшого схиляючись до
ф!лософських узагальнень). [пирання на асоц!ац!| та !нтона:1!йн!
оц!нки емоц!йно1 сфери читача у сугестивн|й л!риц|.

)(анровий под!л л!рики. [ип переживання поета. Фсновн! жанри
л!рики: ода (хвалебний в|рш), послання (в!рш у форм! звертання до
яко[сь особи чи групи людей)' еп!грама (сатиринний в!рьш), елег!я
(вираження настрою смутку, >курби), романс (в1рш п!сенного типу на
тему коха!1ня), г!мн (уронистий в|рш програмового звунання)' медитац1я
(в1рш.: ф!лософського зм!сту), в!ргш (невеликий л!ринний тв!р' написаний
у в!рш.лов|й форм!)' !стор!я ! сунасний стан жанрових р!зновид!в л!рики.

,{раматинни1,: р!д л!тератури
|-енезис ! родов! ознаки драми. 3ображення д!йсност!

безпосередньо через висловлювання та д!ю самих персонаж!в у
драматичних творах. ,!авньогрецька драма (обряди на честь бог!в).
[ульт [!он!са. [-{ерковна драма (м!стер!!, м|рак;':| та морал!те).
€в!тський театр (фарс' !нтерлюд!я)' !\:1!жжанров! сплави,
взаемопроникнення жанрових форм у |,{ ст. ,!ом!нування жанр!в-
г!брид!в (траг!комед1я' траг!фарс). 8итоки укратнськот драми (народна
драма' вертеп, гшк!льна драма). ,[рама ! театр. [еатр корифе]в. Ёп!чна
та л!ринна драма.

[рагед1я - драматинний тв|р, що /рунтусться на гострому
непримиренному конфл!кт! особистост!. !-либокий ф!лософський зм!ст
конфл!кгу. Ёеплинунись загибел! головного героя.

дисципл!нами: л!нгв!стикою' !стор!ею, фольклористикою,
мистецтвознавчими дисципл!нами (театр, к!но, живопис' музика,
хореограф!я)' естетикою, психолог!сю, ф1лософ!ею' народознавством,
етикою, математикою та !н.

Фсновн! л!тературознавн! дисципл!ни: теор!я л|тератури, !стор!я
л!тератури, л:терацрна критика, компаратив!стика' 8заемозв'язки
л!терацрознавчих дисципл]н.
.,[опом!жн1. л1тературознавч1 дисципл!ни: б!6л!ограф!я художньо!

л!тератури ! п.тературознавства, л!тературозна.вче джерепо3навство,
текстолог!я, палеограф!я, перекладо3навство та !н.

л|тЁРАтуРА як вид художньо[творчост] (2 години)

!!|тература як вид мистецтва
Р{аука ! мистецтво. 8изначення поняття <л1тература>. €пециф!ка

в!дображення д!йсност| наукою ! художньою л!тературою. 8иди
мистецтва, !} походження, класиф|кац!я. €инкретизм перв|сного
мистецтва ! вид!лення 3 нього л|тератури. [1од!л мистецтв на основ!
специф!ки р!зних його вид!в !з категор!ями часу ! простору: просторов!,
чаоов!, просторово-часов|. Рецепторна класиф!кац!я: слухов|, зоров! та
синтетичн| види мистецтва. !-|люси ! м!нуси даних класиф!кац|й.

3асоби образотворення. }н!версальн!сть л!тератури з пом!ж !нц.':их
вид!в мистецтва. €лово як ккл!тина>, (молекула) л!тературного твору.
!\!истецтво слова.

Роди й жднри л!твРАтуР}! (11 годин)

3агальне поняття про роди | жанри л!тератури
Р!д, жанр, жанровий р!зновид. 3 |стор!| вивчення род1в ! жанр!в

л!тератури. Р!зн| п!дходи вчених щодо розмежування епосу, л!рики та
драми. }(анрова система л!тературних твор!в.

Ёп|чни|.: р!д л|тератури
|-енезис 1 родов1 ознаки епосу. Ёпос як зображальний р!д

л!тератури. €истема еп!чних жанр!в. [-рупування еп!чних жанр!в
залежно в!д масгштаб|в зображення под{й ! доль (мал!, середн! та
велик! форми).

1йал! форми еп!чних твор!в: новела, опов!дання, нарис' есе.
Ёовела як жанр л!тератури. !стор!я виникнення. 0сновн! риси новели.
Фпов!дання як найпоширен!ший л!терацрний жанр. }}(анров| меж!
опов!дання ! новели. Р{арис _ жанр на помеж!в'| мистецтва слова !

журнал|стики. ,(окументальне та публ!цистинне начало нарису.
Роздуми ! асоц!ац!: як головний об'ект в!дтворення в есе. 6тильов!
особливост! есе.

8

|



(омед!я _* драматичний тв!р, у якому засобами ком!чного (цмору,
с-атири, сарказму) розв1ннуються негативн! сусп!льн! й побутов! явища.
Розкриття см!шного в навколишн!й д1йсност! .]и людин!.

,!,авньогрецька комед!я. (омед!я [.|1експ!ра, йольера' Бомарше.
Р!зновиди комед!!: комед!я-балет (поеднання слова' танцю, пантом!ми,
му3ики, образотворного мистецтва), комед!я ситуац!й (неспод!ван!
сюжетн! ситуаь1!|, зб!ги обставин), комед|я масок, або комед1я дель арте
(побудова на !мпров1зац!1, гротеску, карнавальних елемен'|'ах), комед!я
характер!в (г!пс:ртроф!я рис геРоя, ро3криття психолог!] харакгеру).

!рама _ п'еса з гострим 3м!стом соц!ального ни побутового
!арактеру' Розкритгя психолог!|, мотивац!| вчинк!в ! д!й геро|в'
8!дображення р!зноман!тних сфер життя: !сторинн|, соц|ально-побщов!'
м!фолог!нн!, рел!г!йн|, пол1тичн! та !н.

}раг!комед|я _ драматинний жанр' у якому поеднано елементи
траг1нного ! кошт!чного.

!нтермед!я _ жанр невелико| ком|чно| п'еси а6о сцени, яку
виконували м|ж д!ями основно| п'еси.

8одев!ль _ невелика п'еса легкого комед!йного зм!сту.
!!!елодраь,та _ п'еса з гострою !нтригою, р!зким протиставленням'

[т:!орально_дидактична тенденц|я п'еои.

|1|ро+пос та |нш! м!жродов| й сум|жн| угвороння
!!!ро_еп!нн! жанри: балада, дума, байка, сатира, сп!вомовка, поема

та !н. 3ображення людини у двох планах: передача под!й '!1 життя та
переживання, емоц!|, настро''.

Балада _ невеличкий фабульний тв!р, в основ| якого лежить пев-
на незвичайна пригода. Фзнаки епосу, л!рики ! драми в сунасн!й балад!.

6п!вомовка * невеликий в!рш сатиричного або гумористичного
зм!сц. Ёародний св!тогляд як основа сп|вомовки.

[1оема - в!рьшований тв!р !з напруженим динам!нним ро3витком
под|й. 3лиття воедино еп!чних (под!|, сюжет, характер) ! л!ринних
елемент!в (авторське переживання, л!ринн! в|дступи, л!ринний герой).
)(анров! р|зновиди: еп;чна, л!ринна ! драматинна поема.

'[раматинна 
поема' 6интез драматичних ! л!ро.еп!нних засоб!в

вфображення д!йсносг!. [-осгра боротьба !дей, символ!нн!сгь картин !

образ!в, ф!лософська слрямован!сть, тяж!ння до фантастики, умовн!сгь
форм.

. Роман у в!р;.шах _ найб!льш розгорнута за обсягом форма л!ро_
еп!чного жанру.

\:!емуари _ суб'сктивне 0смислення певних !сторинних под|й ни
життевого !!.'|ляху конкретно-!сторинно| постат|, зд!йснене
письменником у художн!й форм1. ,!ва насових плани. )(анрова !ерарх!я
(некрологи' письменницьк! записки' нотатки).

(|нодраматург|я (к!носценар!й _ к1ноп'еса). 3береження 0сновних
ознак п'еси (д!алог, монолог, пол!лог) з урахуванням специф!ки
к!номистецтва' )}{анри: к|нопов|сть, к|ноепопея, ко}{ороман, к|нопоема,
к|ноновела.
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поЁтикА л!тЁРАтуРного твоР} (6 годин)

ёгрукцра | еломенти зм!стово? орган!зац!1 л!тера'турно-
цудожнього твору

Формозм!стова едн!сть. ['|оняття зм|ст ! форма художнього твору.
3м!стов! чинники художнього твору. ]ема. 1ематика. Ёаскр!зна тема
творност! письменника. [/|отив.

[1ро6лема художнього твору. [1роблематика'
Фабула- !т:1|ра розгорнутост| фабули, Ёп!чна та л!ринна фабула.

}1|тературний харакгер. !-!афос худо)кнього твору. 3иди пафосу:
траг!нний, геро}нний, сентиментальний, романтичний, сатиринний та !н.

!дея художнього твору. |дея авторська та об'ективна. !-оловна та
пох!дна !де|'

6гру:сгура та елементи внур|шньо'{ форми ц/до)кнього твору
[южет художнього твору. €южет ! фабула' [1ерипет1йна та

характеролог!нна функц!я сюжету' [рон!кальний | концентричний тип
сюжету.

8нутр!гшня орган|зац!я сюжету. (онфл!кт (кол!з!я, !нтрига). 0сновн!
елементи сюжету: експозиц!я (пряма, затримана та розпорошена),
зав'язка, розвиток д1{, кульм[нац|я та розв'язка'

,(одатков! елементи сюжету: перед!стор!я, подальща !стор!я,
пролог, еп!лог, ретардац1я, вставн! еп1зоди.

(омпозиц|я (арх|тектон!ка, струкгура) художнього 'твору.
6кладники композиц!|: фабула, сюжет, позафабульн! чинники,
розм!щення персонаж!в, предметна детал|зац!я, структурн! к0мпоненти
художньо[ мови, вар!ювання способ!в опов!д!, сп!вв!днесення
мовностил!стичних р[вн!в тексту тощо.

[-1озасюжетн! елементи: вставн| еп!зоди, авторськ! в!дступи
(л!ринн!, !сторинн|, ф!лософськ|' публ!цистинн!, проблемн! тощо)'
еп!граф, присвята' заголовок, художн6 обрамлення. .[искус|йн! погляди
на позасюжетн! елементи твору.

6нстема образ|в ц/дожнього твору
1удожн!й образ як форма в!дображення д!йсност| (образ-

персонаж, образ-пейза>к' образ_!нтер'ер). 6трукгура л!тературно-
художнього образу. 8иди л!тературно-художнього образу: типовий,
гротеск, символ, алегор|я.

Фбрази д|йових ос!б (персонаж, опов!дан, розпов!дан). 3асоби
творення образу людини (зовн!шн!й вигляд, психолог!чний анал!з,
характер персонажа' пряма авторська характеристика' характеристика
!ншими персонажами, зображення соц!Ёльного оточе|-!ня, наявн!сть
пр0тотипа тощо). 8иди образ!в-персонаж|в (л!ринн!' драматинн!' еп!нн!).
|-рупування персонаж!в у твор! (за кл:асовою ознакою, за свосю суттю,
за сюжетною роллю, на основ! ]хньот безпосередньо{ унаст! у
конфл!кг!). Фбраз творця твору (образ автора). Фбраз читача.

Фбраз природного оточення. [1ейзаж у худоя(ньому твор!.
€|льський (природний) та урбан!стичний пейзаж. {1!ринний пейзаж,
пейзаж настрою, самоц!нний' вигаданий (фантастинний), пейзаж-
символ.
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_ !-1ортер. [1ортрет-опис, портрет-пор!вняння, портрет-враження.
€тислий (м!н!мум деталей)' докладний (детал!зований), портрет
статичний, пор'грет динам!чний.

Фбраз речового оточення. !нтер'ер у цдожньому твор|. !нтер'ор як
зас!б характеристики персонажа. !нтер'ер _ м!сце д!| та нинник, що
вплива6 на розвиток д!|. !нтер'ер харакгеризус: соц!альний статус, риси
характеру, сферу уподобань ! погляд!в персонажу.

художня мовА ('!0 годин)

|!!!ова ц;дожньо'( л!терацгри
Розмовна мова. Ёаукова мова. [\4ова л!тературна ! художня (мова

художньо|
л!терацрного твору.

л:!тератури). {удожньо-мовленнева
твору. 3асоби словотвооч0го увира3}

(ньо-мовленнева орган!зац|я
ворч0го увира3нення мовлення

(неолог!зми, зарозум!ла мова).

|]ексико-синон|м!чн| засо6и увиразнення мови
|-рупа сл[в !з !сторинним забарвленням: арха!зми, !сторизми.

6лова !нш.:омовного походження: варваризми, макарон!нна мова,
екзоти3ми, старослов'ян|зми. 6тил!стично забарвлен1 слова:
д!алектизми, жаргон|зми, профес!онал!зми, арготи3ми (також: сленг !

вульгаризми)' простор!ння, поетизми, терм!нолог!ями, канцеляризми.

3асоби контексту;!льно_сишон;м!чного увира3нёння мовлення
(тропи)

|_1рост! тропи: еп!тет ! пор!вняння (просте й погширене,
приоднувальне, заперечувальне).

6кладн! тропи: метафори (прост!, поширен! або розгорнут!),
р!зновиди метафори: персон|ф!кац!я (уособлення) та алегор!я;
метон!м!я, сиьекдоха, перифраз, евфем!зм, антономаз!я, асоц!он!м,
!рон!я, г!пербола, л!тота, оксиморон, алегор!я, символ.

6интаксичний р!вень ц/до).(ньо[ мови
6тил!стичн! ф|три. 1ри типи стил!стичних ф|цр. | тип _ ф!цри

пов'язан! з в!дхиленням в!д певних лог|ко-граматичних норм
оформлення фрази: !нверс!я, анаколуф, ел!псис, асиндетон (або
безсполунников!сть)- !! тип * ф!цри пов'язан! з в!дхиленням в!д
певних лог|чно-смислових норм оформлення фрази (ф!цри повтору,
з|ставлення, протиставлення). !-|рост! ф1цри повтору. звуков!
(ал!терац|я, асонанс, рима); словесн! (простий прямий г]овтор,
багатосполучников!сть' плеоназм, тавтолог!я); фразов! (син'гаксинний
паралел!зм, анафора, еп!фора). Ф|цри з!ставлення (ампл1ф!кац!я,
градац!я, парономаз!я), Ф!гури протистояння (антитеза та оксюморон)'
!! тип _ ф1цри, пов'язан! з в!дхиленням в!д певних комун!кативно-
лог!нних норм оформлення фрази,* так зван! риторинн| ф!цри:
звертання' запитання, 3аперечення' оклику.

учн! повиБЁ|3ЁА11г!:_ основн! та допом!жн! галуз! дисципл|ни, !х взаемозв'язок,
формування погляд!в на л!тературу, !1 роль та призначення;
12
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/!

зв'язок л!тературознавно| науки з такими гуман!тарними
дисципл!нами як !стор|я, соц!олог!я, ф|лософ!я, естетика,
мово3навство, фольклористика;

образний характер цдожньот л!тератури, типи цдожн!х
образ!в: л|тературний образ, портрет' л!тературний характер,
л!тературний тип:_ едн!сть зм!сту ! форми в художньому твор{;

- основн! елементи зм!сту. тема, !дея, проблема, пафос;
_ формотворн! складники художньо| л!тератури: мотив, сюжет,

композиц|я;

- генолог!я: поняття про роди ! жанри л!тератури, зв'язок жанру |

стилю, класиф!кац|я та дифуз!я жанр!в;

учн! повин}!! 8!!]||1}|:
0своення теоретичного матер!алу передбача8 практинн! вм|ння:

вол0д!ння терм1нолог!нним апаратом сучасного
л!тературознавства;

вироблення навик!в л!тературно| полем!ки стосовно
теоретичних проблем та анал;зу художнього тексту;

_ анал!з худ0жнього тексту: ви3начення компонент!в твору _
тема, проблема, пафос;_ пор!вняльна характеристика спор!днених 3а жанрами твор!в,
зокрема новели та опов!дання' визначення под!бного й в!дм|нного м|ж
ними'_ визначення компонент!в сюжету та композиц!: на матер!ал!
художн!х текст|в,

* визначення троп!в у л!ричному та прозовому творах;

)

}
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10_й кпАс (34 годинш)

вступ ({ годнна)
8!ршування (версиф!кац!я) як мистецтво творення в!рш!в !

одночасно _ розд!л теор!| л|тератури' !стор!я в!рглознавства.

мовА пРозовА й в;ршовд (2 години)

6истема орган!зац[[ поетично| мови
Форми вираження поетично[ мови: прозова ! в|ршова та |х

характерн! риси. },удожн! закони прози.
8!рьшова мова. 8!ршовий ритм. Формування в!ршового ритму.

[1ервинний ! вторинний ритм.

систЁп'и в|РшувАнн9 ({1 годин)

1,||отршнне в!ршування
€истема версиф!кац!! як естетична категор!я. (вантативне

(метринне) та квал|тативне (як!сне) в!рсшування. Античне в!ршування як
класичний приклад квантативного в!ршування. !-екзаметр ! пентаметр.

6ила6!чне в!ршування
Фсновн! принципи на яких /рунтуеться силаб!чне в!ршування:

р!вноскпадов!сть, под!л в!рьшового тексту на ритм!нн! одиниц!' к!льк!сть
склад1в, парне римування"

€илабо_тон]чна система
[1оходження силабо-тон|чно[ системи в1ргшування. !во- |

трискладов! стопи- Фсновн! метри (хорей, ямб, дактиль, амф!брах!й,
анапест). ,[опом!жн! метри (спондей, п!рих!й, молос' трибрах!й'
амф!макр' бакх!й, антибакх|й).

Ёародне в|ршування
Фсновн| ознаки народного в!рша (злитн|сть тексту ! мелод!|, |х

одночасне виникнен}{я | формування)' Розмовний в!рш (райо:-шок).
Речитативний в!рш. [-'!!сенний в!ргш. (оломийковий в!рш. !11умка.

1он|чне в|ршування
0сновн! принципи тон|чного в!ршування. 3м!стова характеристика

тон|чно| системи: !нтонац!йна розкут!сть, в!дсутн!сть регламентованого
закр|плення наголос!в на певних м!сцях, п!дпорядкован!сть мовн!й,
фразов!й, словесн!й ритмомелодиц!, нап!внаголодшування та
двонаголощування' 1ипи тон!чного в!ршуванг;я: народне та
л1тературне' Р!зновиди тон!чного в!рша: акцент'ний в|рш, дольник
(паузник) ! тактовник.

РитмотвоРч. ЁлЁмЁн1}{ (3 години)

Фгопа
6топа як умовна одиниця ритму у метринн!й ! силабо-тон!чн|й

системах в1ршування. ,0воскладов! (ямб, хорей, п!рих!й, спондей),
трискладов1 (дактиль, амф!брах!й, анапест, бакх!й, молос) !

нотирискладов! (пеон) ст0пи. 8исока, висх!дна, спадна' 3акрита'
перех!дна стопи. 9дном1рн| та р!зном!рн1 стопи. Розм!р в!рша, метр.
1-|езура - ритм!нно-!нтонац!йна внрр!ш.:ня пау3а. [т:'!ала ! велика,
чолов!ча ! ж!ноча цезура. (лаузула та 11 види (односкладова *
чолов!ча, двоскладова _ ж!ноча, трискладова _ дактил|нна та
г!пердактил|нна).

РимА тА основи РимувАннй (3 години)
Рима- Функц!* рими у в|рш! (ритмотворна, зм!на характеру

ритм!нного руху в!рша' естетична, маг!нна, ритмо|нтонац!йна'
жанр0вовизначальна та !н.). (омпозиц!йне значення рими.

(ласиф|кац1я рим: за частотою вживання: банальн! (зужит!) та
вишукан! (нов|' незвинн|) рими; за под!бн!стю звучання: тонн| (груб!)'
неточн! (неглибок1), асонанси, консонанси, нер!вноскладн|,
нер!вноударн! рими; за м!сцем наголосу: чолов!ч!' ж|ноч!, дакгил!чн!'
г!пердакгил!нн! рими; залежн0 в!д граматинно| форми сп!взвунного
матер!алу: одногрупн! (граматинн!) ! р!зногрупн1 (неграматинн!);
3алежно в!д к!лькост! сл!в, що входять до складу рими: прост!, складн!,
каламбурн!' тавтолог!чн!, рефренн1 (повторн!).

Римування або рим!в !нтервал. 8иди римування: парне,
перехресне, к|льцеве, монорим, тернарне, терцинне, кватернарне'
альтернант. Б!лий в!рш.

стРоФ]|(А ('|1 годин)

€пециф!ка строф!нного чл€нування в|ршово[ мови
€трофа як ритм!нна одиниця поетичного твору. Антична строфа.

Астроф!нн! поез!|. !!1оза|нна строф!ка.

!0:асиф|кац!я строф
[1рост! та складн| строфи. ,!вов!рш (дистих). Флександр!йський

в!рш як окремий р1зновид двов!рша. 1рив|ршов! строфи: терцет.
с{отирив!ршов| строфи; катрен. €танси, альба, ша|р!' рубат.
Багатов1ршов! (складн1) строфи: п'ятив!ршов! (пентина)' шестив!рьшов1
(секстет), семив!ршов| (септина), восьмив!ршов! (октет), дев'ятив!ргшов|
(нона), десятив!ршов! (дециверса)' нотирнадцятив!ршов! (онсг!ноька
строфа) та !н. €пециф!ка строф!нно| будови.

(анон!чн! строфи
Фсобливост! канон!чних строф' Алкеева строфа' терцини, в!реле,

хоку. 6онет класичний ! пшексп|р!вський. 8!льн! сонети, брах!сонет,
перевернут! сонети. Бкспериментальн! р!зновиди сонет!в: <<кульгав!>,

|
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(безголов1), (кострубат!>, ((хвостат!) та |н. в!нок сонет!в' }кра|нський
сонетар!й.

Рефренн! форми
Рефрен. Рефренн! форми: тр!олет, рондо, р0ндель, французька

балада, глоса, газель та !н.

Бкзотична строф!ка
{удожня екзотика. Бкзотичн! строф!нн! форми: в|рш.,:-д!алог,

буриме, зорова (в!зуальна або граф!нна) поез!я: акров!р!д, безостих,
ф!црний в!рш, пал!ндроми (перевертень), симетр!я та !н.

8!льн! в|рш!
0собливост! в!льного в!ргша. 8ерл!бр та його принципи.

6интаксичний верл!бр' !нтелекгуальний верл!бр. 6в|товий та
укра:нський верл!бр.

учн! повиБЁ!3ЁА1}{:

- основн! ознаки вивчених теоретичних понять;_ засоби версиф!кац!:: квантативна, силаб!чна, силабо-тон!чна,
тон!чна системи в|ршування' народноп!сенний в!рш та верл!бр,
нац!ональн1 особливост! версиф!кац![;

- рими,'[х особливос'г|.

учн!пови}!}!! 3||,!!1}'!:

- визначати в!ргшов! розм!ри:_ зд!йснювати ц[л!сний анал|з поетичного твору.

'16
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11-й кпАс (34 годишш)

вступ ({ година)
{,удожня л!тература як одна 1з форм д!ял:ьност! людини. !,удожн|й

тв!р як явище мистецтва, новий !рреальний св!т, створений
письменником. Роль ! м!сце л!тератури в житг! нац!|. Розвиток
л!тератури'

л!тБРАтуРнии Ро3виток (2{ година}

)(удолкн![а (творний) метод
|-1рирода художнього методу. (атегор!я художнього методу.

}удожн!й метод ! л!тературний напрям. Романтичний ! реал!стинний
метод.

!ндив]дуальнии стиль
Багатозначн!с'гь терм!ну <стиль), €тиль л!тературного твору.

8исокий, середн1й ! низький стил!. !ндив!дуальний авторський стиль.

|!!тературний напрям
(атегор!я напряму. розгалуження напрям!в; теч|я та школа.

Фсновн! л!тературн! напрями.
Бароко. Ётимолог!я терм!ну <бароко>' Арх!текгурне бароко.

€вропейське л1тературне бароко. 6интетичн!сть бароко. €тил1стичн! та
поетичн! риси, найпоширен!ш| теми бароко. €воер!дн1сть поетики
бароко (поеднання р!знор!дних, протилежних елемент!в ! форм)
['1арадоксальне поеднання нег|оеднаного. |накомовн!сть. !кра|нське
бароко.

|{ласшцшзм. (ульт <класик!в> (насл!дування античног0 мистецтва).
|-1олем!ка з л1тературним бароко.

|-{ормативна еотетика кпасицизму. !ерарх!я жанр!в (<висок|л та
книзьк[>). [1ринцип трьох сдностей для драматург|:: одн!сть м!сця,
едн!сть часу, едн!сть д!{. [-{ормативна естетика у проз| Ё'Буало
< [!1 истецтво поез11> (1 6т 4)' укра1н ський кп аси ци3 м.

€енп'лцменгпал|зм' Ёстетичн! принципи сентиментал|зму.
6ентиментальний культ почуття, демократизац!я героя. 3м!на
жанров0т системи л!тератури (подорожг*! нотатки, еп|столярний роман,
елег!я, !дил!я, <м!щанська драма), (сльозлива драма> та !н.).
8!дкидання класицистичних канон|в.,!емократизац!я мови. }кра|нський
сентиментал!зм.

Романгпцзм. !стор!я 3ародження та розвитку романти3му.
Бстетичн! принципи л|тератури романти3му, |онутгев!сть, суб'екгив!зм.
Реальн!сть ! фантастика' романтична !дил!я. Романтичн! <два св!ги>'
Романтизм ! фольклор. }кра[нський романтизм.

Реал!зм' !стор|я терм|на <реал|зм>' 9асов! меж! реал!зму.
к(ритинний реал!зм>. Аем!фолог!зац!я л!тератури. Реал|зм !

натурал!зм. 0сновн! художн! методи реал!зму. [_1ринципи соц|альност!
та !сторинност!. Реал1зм {{ ст. <€оц|ал!стичний>> реал!зм.

]



11агпурал|зм' Фактограф!зне й 6езпристрасне
д!йсност{. Ё.3оля та школа письменник!в_нацрал!ст!в.
мистецтво факгограф!: та документальност|.

|йодорн!зм
!стор|я виникнення модерн!зму. !-1римат форми

0сновн! о3наки модерн!зму. |\]|одерн!стськ1 напрями.
|мпрес|он!зм. !мпрес!он!стичний стиль у

{мпрес|он!стинна образн|сть у живопис! та л|тератур!.

в!дтворення
Р'{ацрал!зм як

над зм!стом.

мистецтв!.

€цмвол!зм' Французький симвогт!зм' ["1оетика символ[зму' 6имвол
як фундамент усього напряму. €имвол!чний образ" !\4узика й поез!я.
}крагнський символ[зм.

!мажцн!зм. Ёстетична теор!я !-'юма' Фсновн! принципи !мажин!зму:
економ!я сл!в, пряме в!днош.':ення до <рен!>, узгодження композиц!|
в!рша з його музикою>. Рос!йська л!тературна школа !мажин!зму'
6интез високого ! низького, л|ринного ! ком!чного, (чистого) !

(нечистого).
Фугпуршзм. Футуристинн! ман!фести художник!в, музикант!в.

[л1ан!фест як найб!льш адекватне вираження !тал1йського футуризму.
[1ротиставлення стар!й культур! нову антикультуру. Рос!йський
футуризм. !кра[нський футуризм ! йихайль €еменко.

Акме/зм. Ёотетична програма рос!йського акме}зму. 8ис';'уп за
в!дображення земного, конкретного, предметного та ясного св!ту. [1огос
(осмислене слово) як <буд1вельний матер|ал)) поетики акме[ст!в.

Ёкспрес!он!зм' !стор[я становлення ! розвитку експрес!он!зму.
Риси експрес!он!стично1 поетики: св!дома деформац!я картин д!йсност!,
тяж|ння до абстрактного узагальнення, 3агострена емоц!йн|сть'
гротеск, фантастика. [еоретинн! положення експрео!он!зму.

Аа0а1зм' Алог!зм як основа творност_! дада1ст!в. [1овна
самост!йн!сть слова. Ёов! жанров! форми _ !гров!, експерементальн!.
парод!йн! (кбру:тоький в!рш>, (симультанний в!ргш>, <статичний в!ргш>)
Абсурдизоване видовище.

€юрреал!зм. 6юрреал!зм як новий стиль у мистецтв!. <йан!фест
сюрреал!зму> Андре Бретога. Ёов1 засоби та прийоми творност|
(принцип (автоматичного письма)). 1еатральн[ проекги сюрреал|ст!в.
!кра!нський сюрреал!зм.

Ёкзистенц!ал!зм. Ф!лософський | л!тературний екзистенц|ал!3м-
Фсновний постулат екзистенц!ал!зму: екзистенц!я (!снуваг.;ня) передус
есенц[ (сутност!).

1осгпмо0ерн!зт',л. 8!дкидання абсолютних об'ективних !стин.
Ёрудован!сть, наскр|зна !рон!нн!сть ! парод!йн!сть письма. Ёаронито
!гровий стиль постмодерн!зму. (арнавальн!сть.

л|твРАтуРнии пРоцБ€ (4 години)

3агальн! поняття про л!тературни|.: процес
[|!тературний поступ. [1оступальний розвиток св!товот л!тератури.

.|_1!тература та соц1ально-економ!чн! в!дносини. Руш!йн| сил1^
л|тературного процесу. €оц!альна д!йсн!оть ! л!тературний процес.
18

3овн|шн! та внутр!шн1 факгори розвитку л!тератури. 8плив
р!знопланових естетичних ! культурних тип!в д!йсност! на л|тературу.

8нугр!шн| фактори ро3витщ л!терацрного процесу
{удожн| в3аемовпливи. [радиц![ та новаторство. 8!дштовхування,

3ап0зичення, насл!дування' рем!н!сценц!я, парафраза, натяк, вар!ац!я,
суперництво, концентрац|я, розпоросшення.

8иди худохсньо[ взасмодЁ
[т/!|жнац!ональна (внутр|шньорег!ональна й м|жрег!ональна) та

внутр!гшньонац!ональна художня взасмод!я. Ро3виток взаемод!| на
особистому р!вн! великих письменник!в, зв'язок окремих л!тератур !

вс!с| художньо| л!тератури окремих народ!в.
€в!тов1 еп!центри м!жнац!ональнот л!тературно| взасмод!1 (|-реп-1!я

доби антинност|, !тал!я _ епохи 8!дродження, Франц!я _ час|в
к''1асици3му, Англ!я- доби романтизму).

учн| повинЁ! 3}|А1[:

- поняття про л!тературний процес; напрям, стиль, теч|я;
св!тоглядн| 3асади еволюц!] стил!в, велик! стил! епохи: ренесанс,
6ароко' класици3м' романтизм, реал!зм, модерн!зм, постмодерн!зм;

_ найважлив!ш! факти л!тературного пр0цесу,

учн| повинЁ! 8!1{|114:
-- робити анал!з л!тературних стил!в;
_ зд!йснювати анал!з л|тературного процесу;

- зд!йснювати анал!з та !нтерпретац!ю л!тературних твор!в |з

використанням опанованого теоретичного матер!алу;

-- кориотуватися дов!дковими джерелами, зокрема
л|тературознавчими енциклопед!ями та словниками л!тературознавних
терм!н!в;

* вести дискус!ю довкола питань розвитку л|тератури та !1

перспектив.

]
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