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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна «Аналіз художнього тексу» покликана розвинути у студентів 

вміння та навички помічати та інтерпретувати лінгвістичні особливості форми та змісту 

художнього тексту, що допоможе їм зрозуміти специфіку індивідуального авторського стилю. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: розвинути навички комплексного літературного та 

стилістичного аналізу та інтерпретації художнього тексту, включаючи вміння пояснити, як і 

за допомогою яких засобів досягнуто певного ефекту, та грамотно викласти власні 

спостереження, власне розуміння прочитаного, користуючись відповідною метамовою. 

Студенти навчаються визначати та аргументувати жанр, тему, ідею, мораль, місце та час дії, 

тип оповіді, героїв, структуру сюжету та стилістичні засоби, які використовуються у 

художньому тексті, на фонографічному, морфологічному, лексичному та синтаксичному 

рівнях. 

3. Завдання навчальної дисципліни: 

Розвиток мовно-комунікативної компетентності А1 

А1.3 Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною 

мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови) 
А1.4 Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні вміння та навички  

А2.5 Здатність розвивати критичне мислення 
 

 

4. Пререквізити. Ефективність засвоєння курсу підвищує опанування такими 

дисциплінами «Лексикологія», «Стилістика». 

 

5. Результати навчання 

знати: 

ПРН 4. Мати ґрунтовні знання навчального предмета; знати й розуміти систему мови; 

аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, 

що їх зумовлюють; бути обізнаним зі специфікою перебігу літературного процесу різних країн, 

літературними напрями, течіями, жанрами, художніми творами класики і сучасності; володіти 

різними видами аналізу художнього твору. 

 

6. Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті. 

Згідно з «Положенням про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання 

результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, в системі 

формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

(протокол №10 від 28 жовтня 2019 року)» та згідно рішення кафедри англійської мови про 

визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти (протокол №11 від 

17.11.2020), під час проходження курсу «Аналіз художнього тексту» визнаються результати 

навчання студентів, отримані у неформальній освіті, з можливим перезарахуванням : 

- тем/теми змістових модулів, які співвідносні за змістовим наповненням до знань, 

отриманих шляхом неформальної освіти; якщо отримані в неформальній освіті знання 

поглиблюють і розширюють тему / теми змістових модулів; 

- тем / теми самостійної роботи, які співвідносні за змістовим наповненням до знань, 

отриманих шляхом неформальної освіти; якщо отримані в неформальній освіті знання 

поглиблюють і розширюють тему / теми самостійної роботи. 

Для визнання й перезарахування знань, отриманих у неформальній освіті, студенту слід 

представити сертифікат, що підтверджує здобуття знань у неформальній освіті. 
Шляхи здобуття знань у неформальній освіті: 

- тренінги, 

-освітні й практичні курси ( в тому числі он-лайн), 

-семінари й вебінари (в тому числі он-лайн), 

-літні /зимові школи тощо. 



3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни  
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Денна 4 7 3 90 2 15  15  60  залік 

Заочна 4 7 3 90 2 4  4  82  залік 

 

3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 

усього 
у тому числі 

 

усього 
у тому числі 

л п с інд с.р. л п с інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади аналізу художнього 

тексту 

Тема 1. Аналіз 
художного тексту у 
сучасній лінгвістиці 

 
11 

 
2 

  
2 

  
7 

 
14 

 
1 

  
1 

  
12 

Тема 2. Підходи до 
аналізу художнього 
тексту 

 
12 

 
2 

  
2 

  
8 

 
16 

 
1 

  
1 

  
14 

Тема 3. Жанрове 
розмаїття художнього 

тексту 

 
12 

 
2 

  
2 

  
8 

 
14 

     
14 

Тема 4. Модульна к/р 9 1  1  7       

Разом за ЗМ1 44 7  7  30 44 2  2  40 

Теми лекційних занять 
Змістовий модуль 2. Змістово-формальні елементи аналізу 

художнього тексту 

Тема 1. Засоби 

організації художнього 
тексту як цілого 

 

11 

 

2 

  

2 

  

7 

 

10 

     

10 

Тема 2. Зміст та форма 

художнього тексту 
12 2 

 
2 

 
8 10 

    
10 

Тема 3. Схема 

комплексного аналізу 
художнього тексту 

 

12 

 

2 

  

2 

  

8 

 

12 

 

1 

  

1 

  

10 

Тема 4. Модульна к/р 11 2  2  7 14 1  1  12 

Разом за ЗМ 2 46 8  8  30 46 2  2  42 

Усього годин 90 15  15  60 90 4  4  82 



3.2.1. Теми семінарських занять 

№ Назва теми  

1 Аналіз жанру, теми та ідеї художнього твору 2 год. 

2 Композиційно мовленнєві форми, місце та час дії у художньому творі 2 год. 

3 Типи героїв художнього твору 2 год. 

4 Модульна к.р. 1 год. 

5 Структура сюжету. Конфлікт 2 год. 

6 Фонографічні та морфологічні стилістичні засоби у художньому творі 2 год. 

7 Лексичні та синтаксичні стилістичні засоби у художньому творі 2 год. 

8 Комплексний аналіз художнього твору. Модульна к.р. 2 год. 

 Разом 15 год. 

 

3.2.2. Самостійна робота 

№ Назва теми Стац Заочн 

1 Опрацювання матеріалу теми 1 змістового модулю 1 7 год. 12 год. 

2 Опрацювання матеріалу теми 2 змістового модулю 1 8 год. 14 год. 

3 Опрацювання матеріалу теми 3 змістового модулю 1 8 год. 14 год. 

4 Підготовка до модульної к.р. 7 год.  

5 Опрацювання матеріалу теми 1 змістового модулю 2 7 год. 10 год. 

6 Опрацювання матеріалу теми 2 змістового модулю 2 8 год. 10 год. 

7 Опрацювання матеріалу теми 3 змістового модулю 2 8 год. 10 год. 

8 Підготовка до модульної к.р. 7 год. 12 год. 

 Разом 60 год. 82 год. 

 
 

4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю 

Форми поточного контролю: 

Усна відповідь студента 

Письмове тестування 
Форма підсумкового контролю – залік. 

Засоби оцінювання 

- бліц-опитування; 

- контрольні роботи; 

- групові проекти; 

- есе; 

- презентації. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни 

протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає за поточні види 

контролю i 40 балів під час підсумкового виду контролю (заліку). 

Кількість балів за модуль дорівнює cyмi балів, отриманих за теми даного модуля. 

Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 30 балів; за 2 модуль – 30 балів. Якщо 

студент набрав менше 35 бaлiв, він не допускається до складання заліку. 

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну виводиться iз суми балів поточного 

контролю за модулями (до 60 бaлiв) та модуль-контролю (заліку) (до 40 балів). 



Критерії оцінювання усних відповідей студентів під час поточного контролю на лекціях 

чи семінарах 

3 бали Студент повністю розкрив зміст питання; логічно структурував свою 

відповідь і навів відповідні приклади; правильно і швидко реагував на 

запитання  викладача;  допустив  не  більше  1-3  мовних  помилок  та 
виправив їх самостійно. 

2 бали Студент показав задовільне володіння матеріалом; частково розкрив зміст 

питання; не зовсім логічно структурував свою відповідь і не навів 

прикладів;  реагував  на  запитання  викладача;  допустив  близько  4-8 
мовних помилок. 

1 бал Студент показав незадовільне володіння матеріалом; побіжно розкрив 

зміст питання; логічно не структурував свою відповідь і не навів прикладів; 

неправильно реагував на запитання викладача; допустив 9-15 мовних 

помилок. 

0 балів Студент не відповів на запитання, допусти більше 15 мовних помилок. 

 

Критерії оцінювання презентацій 

3 бали Презентацію підготовлено і виголошено вчасно. Доповідь відповідає темі, 

структурована, логічна, послідовна. Доповідач демонструє володіння 

матеріалом і мовностилістичну досконалість. 

2 бали Презентацію підготовлено і виголошено вчасно. Доповідь відповідає темі, 

структурована, логічна, послідовна. Доповідач робить певні помилки 
граматичного чи лексичного характеру. 

1 бал Презентацію підготовлено, але виголошено із запізненням. Доповідь 
частково відповідає темі, структурована з незначним порушенням логіки 

чи послідовності ідей. Доповідач допускає більше 10 помилок 
граматичного чи лексичного характеру. 

0 Завдання не виконане у визначений викладачем термін або виконане з 

порушенням норм академічної доброчесності. 

 

Оцінювання модульної контрольної роботи 

(тестування, запитання з множинним вибором) 

6 балів 90-100% відповідей вірні 

5 бали 80-89% відповідей вірні. 

4 бали 65-79% відповідей вірні. 

3 бали 50-64% відповідей вірні. 

2 бали 35-49% відповідей вірні 

1 бал 11-34% відповідей вірні. 

0 балів 0-10% відповідей вірні. 

 

Критерії та параметри оцінювання залікової роботи: 

Бали Характеристика відповіді 

35- відповідь студента вичерпно охоплює всі рівні аналізу та одиниці художнього 

40 тексту, та містить до 2 помилок; студент наводить доречні різноманітні приклади; 
 вживає адекватні лексико-граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно 
 правильно будує відповідь; 

28- відповідь студента охоплює всі рівні аналізу художнього тексту, студент наводить 

34 необхідні приклади; вживає коректні лексико-граматичні структури; логічно і 
 структурно правильно будує відповідь; проте відповідь має неточності та містить до 
 5 помилок; 

21- відповідь студента частково охоплює рівні аналізу художнього тексту; студент 



27 наводить  недостатню  кількість  прикладів;  вживає  дещо  некоректні  лексико- 

граматичні структури; часом нелогічно і структурно неправильно будує відповідь, 

яка містить як незначні, так і значні неточності та до 9 помилок; 

13- 

20 
відповідь студента фрагментарно охоплює лише деякі рівні аналізу художнього 

тексту; студент наводить мало прикладів; вживає некоректні лексико-граматичні 

структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь, якій характерні 
значні неточності та до 12 помилок; 

6-12 відповідь студента незв’язна, логічний розподіл на рівні аналізу відсутній, містить до 

15 помилок; студент не наводить приклади; використовує прості, часто некоректні 

лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно 
будує висловлення; 

0-5 студент не орієнтується в рівнях аналізу художнього тексту та не в змозі його 

виконати, у відповіді допущено понад 15 суттєвих помилок. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 

80-89 В дуже добре 

70-79 С добре 

60-69 D задовільно 

50-59 Е достатньо 

 

35-49 

 

FX 
недостатньо з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 
повторного складання 

 

0-34 

 

F 

недостатньо з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та 

самостійна робота) 

 
 

Кількість балів 

(залік) 

 
 

Сумарна 

к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л1 Л2 Л3 Л4  

 

40 

 

 

100 

3 3 3 6 3 3 3 6 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 

3 3 3 6 3 3 3 6 
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