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1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ 
 

Програмні компетентності  

 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблеми в галузі 

літературознавства в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та інновацій і  характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

Здатність спілкуватися державною мовою в усній і письмовій формах (ЗК 1) 

Здатність спілкуватися іноземними мовами в усній і письмовій формах (ЗК 2) 

Здатність застосовувати набуті знання на практиці (ЗК 3) 

Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми (ЗК 4) 

Здатність до пошуку, аналізу й опрацювання професійно орієнтованої 

інформації з різних джерел (ЗК 5) 

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології, зокрема у 

професійній діяльності (ЗК 6) 

Здатність до конструктивної критики і самокритики, прагнення 

самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах (ЗК 7) 

Здатність працювати в команді та автономно (ЗК 8) 

Здатність розуміти суть, призначення й зміст гуманітарних наук, місце історії в 

системі гуманітарного знання, природу людського суспільства і роль особи в  

його функціонуванні (ЗК 9); 

Здатність усвідомлювати роль та значення культури в історії людства, розуміти 

та поважати різноманітність та мультикультурність сучасного світу (ЗК 10)  

Здатність усвідомлювати значущість загальнолюдських цінностей та етичних 

норм (ЗК 11) 

Здатність проводити дослідження з елементами наукового пошуку та 

дотримуватися вимог до академічної доброчесності (ЗК 14) 

Фахові 

компетентності  

спеціальності (ФК) 

 

Здатність ефективно використовувати державну та іноземні мови як мету та 

засіб навчання (ФК 1) 

Здатність визначати одиниці та рівні філологічного аналізу, зв’язки між ними і 

процеси, що впливають на них (ФК 4) 

Здатність аналізувати, описувати та класифікувати явища, об’єкти та процеси в 

синхронії і діахронії (ФК 6) 

Здатність вільно користуватись базовою літературознавчою термінологією 

(ФК12) 

Здатність інтерпретувати, аналізувати та критично оцінювати тексти різних 

жанрів і типів (ФК 14) 

Здатність використовувати методи наукового аналізу (ФК 15) 

Здатність застосувати у професійній діяльності сучасні технології, підходи, 

методи, принципи (ФК 16) 

Здатність виконувати типові професійні завдання вчителя зарубіжної 

літератури (ФК 17) 

Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне 

філологічне дослідження (ФК 18) 

 

Програмні результати навчання 

 

 Програмні результати навчання (ПРН), визначені стандартом вищої освіти 

спеціальності: 



Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, прагнути до 

саморозвитку та професійного самовдосконалення.  

Демонструвати належний рівень володіння державною мовою в побутовій, 

суспільній, навчальній і професійній сферах та дотримуватися вимог культури 

усного та писемного спілкування.  

Здатність усвідомлювати роль та значення культури в історії людства, 

усвідомлювати значущість загальнолюдських цінностей та етичних норм. 

Розуміти основні принципи буття людини, природи та суспільства та виявляти 

соціальну свідомість та громадянську відповідальність.  

Чітко й виразно висловлювати свою думку, володіти логічними, експресивними 

та емоційними засобами вираження комунікативного наміру, уміти 

використовувати мовні засоби для побудови аргументації. 

Продукувати державною та іноземним мовами тексти наукового типу, 

дотримуючись параметрів комунікативної відповідності, цілісності, зв’язності, 

лексичної адекватності та граматичної коректності. 

Аналізувати, описувати та класифікувати явища, об’єкти та процеси, 

формулювати узагальнення на основі емпіричних даних.  

Володіти методами наукового аналізу і структурування мовного й 

літературного матеріалу. 

Розуміти специфіку літератури як одного із видів мистецтва, формулювати 

базові теоретичні положення літературознавства, визначати основні поняття, 

виявляти своєрідність національних літератур, зумовлену особливостями 

соціально-політичної історії країни та її культурних традицій, провідні 

тенденції розвитку сучасної літератури.  

Аналізувати тексти різних жанрів і типів, розуміти експліцитну та імпліцитну 

інформацію. 

Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження 

з елементами наукового пошуку в галузі літературознавства. 

 

 

Шифр умінь та змістових 

модулів 

Зміст умінь, що забезпечується 

1 В результаті вивчення даного розділу курсу студент повинен  

знати:  
● особливості літературного процесу першої половини ХХ ст. в 

австрійському культурному просторі; 
● особливості творчого методу найвидатніших представників 

австрійської літератури першої половини ХХ ст.; 

● особливості авторських жанрів роману, таких як поліісторичний 

роман, роман-опера, німий роман, есеїстичний роман, роман як 

театр маріонеток. 

вміти:  
● досліджувати художній та літературно-критичний текст; 
● проводити цілісний літературознавчий аналіз художнього та 

літературно-критичного тексту;  
● проводити поетикальний аналіз художнього тексту. 

 

 

 

 



2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Лекційний курс 

 

Шифр змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

1 Австрійський роман першої половини ХХ ст. 

 

20 

2.2 Лабораторні заняття  

 

2.3 Практичні заняття 

 

 

2.4 ПРАКТИКА  

     

     2.5.  Самостійна робота студента: 

 

№ 

з/п 

Форма роботи Кількість 

годин 

1. Опрацювання статті: Маценка С. П.  Художній текст як фонографія: музикальні 

образи у німецькій літературі / С. П. Маценка // Наукові праці [Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська 

академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. – 2009. – Т. 124, Вип. 111. – С. 

72-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2009_124_111_16 

2 

2. Прочитання роману Ф. Верфеля “Верді. Роман опери”. Складання цитатної 

характеристики персонажів, виписування цитат, що характеризують текст як 

фонографічне письмо. 

10 

3. Опрацювання розділу дисертації: Пічугіна Т. Є. Романна творчість Г. Броха: 

проблеми поетики (Розділ 2.2. Поетика поліісторизму в романі Г. Броха 

"Безневинні). 

2 

4. Прочитання роману “Невинні” Г. Броха. Прослідковування інтертекстуальних 

посилань на літературні та культурні твори. Виписування відповідних цитат із 

коментарями. 

10 

5. Прочитання першої частини роману Р. Музіля “Людина без властивостей”. 10 

6. Опрацювання вступної статті Д. Затонського до українського перекладу роману 

“Людина без властивостей”. 

2 

7. Опрацювання статті Greiner, Bernhard 

Akustische Maske und Geborgenheit in der Schrift: die Sprach-Orientierung in der 

Autobiographie bei Elias Canetti und Walter Benjamin https://publikationen.uni-

tuebingen.de/xmlui/handle/10900/46626 

2 

8. Прочитання роману Е. Канетті “Засліплення”. Цитатна характеристика героїв з 

акцентом на їхньому акустичному образі. 

10 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669683:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.%D0%BB%D1%96%D1%82.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669683:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.%D0%BB%D1%96%D1%82.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669683:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.%D0%BB%D1%96%D1%82.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npchdufl_2009_124_111_16


9. Прочитання роману Г. фон Додерера “Слунські водоспади”. 10 

10. Написання підсумкового есе. 12 

 

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА 

ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

1. Барч К. Еліас Канетті й образотворче мистецтво / Курт Барч // 

Тимофій Гаврилів. Маска і метаморфоза: (де)конструювання 

діалогічного мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. 

Студії австрійської літератури. – Львів : ВНТЛ- Класика, 2006. – Том 

2. – С. 19-35. 

2. Бахтин М. Эпос и роман. / Михаил Бахтин. – Санкт-Петербург : 

Азбука, 2000. – 300 с. 

3. Гаврилів Т. «Я» і його «моторошний партнер» у романі «Засліплення» 

/ Тимофій Гаврилів // Тимофій Гаврилів. Маска і метаморфоза: 

(де)конструювання діалогічного мовлення і філософія метаморфози 

Еліаса Канетті. Студії австрійської літератури. – Львів : ВНТЛ-

Класика, 2006. – Том 2. – C. 64-83  

4. Затонский Д. В. Австрийская литература в XX столетии / Дмитрий 

5. Владимирович Затонский. – М. : Художественная литература, 1985. – 

442 с. 

6. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном 

коловращении изящных и неизящных исскуств / Дмитрий 

Владимирович Затонский. – Х. : Фолио, 2000. – 256 с. 

7. Затонский Д. В. Художественные ориентиры XX века / Дмитрий 

Владимирович Затонский. – М. : Советский писатель, 1988. – 413 с. 

8. Копистянська Н. Х. Жанр, жанрова система у просторі 

літературознавства / Нонна Хомівна Копистянська. – Львів: Паіс, 

2005. – 368 с. 

9. Маценка С. П. Трактування проблеми «хаос / лад» у романі Еліаса 

Канетті «Засліплення» / Світлана Маценка // Тимофій Гаврилів. 

Маска і метаморфоза: (де)конструювання діалогічного мовлення і 

філософія метаморфози Еліаса Канетті. Студії австрійської 

літератури. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2006. – Том 2. – C. 51- 63. 

10. Пічугіна Т. Є. Романна творчість Германа Броха: проблеми поетики. 

2009. 

11. Пічугіна Т. Є.  Перспективізм у романі Е. Канетті “Засліплення” та 

трилогії Г. Броха “Сноброди” // Студії австрійської літератури. – 

Львів : ВНТЛ-Класика, 2006. – Том 2. – С.84-104. 

 
 

 

 

 



4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 
 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 
 

Оцінка в балах Оцінка  ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90-100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Методика нарахування балів 

Загальна кількість балів за семестр – 100 

Поточний контроль Підсумковий контроль  Прим. 

50 балів 

 

50 балів  

Контроль виконання самостійної роботи 

 

Есе – 30 балів 

Тест – 20 балів 

 

 

Рівень навчальних 

досягнень, бал 

оцінки 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Високий 

 

«відмінно» 

● студент має глибокі системні знання в обсязі та в межах навчальної 

програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях; 
● студент уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати 

опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами 

інформації, приймати рішення; 
● студент на високому рівні володіє загальними знаннями, 

аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити 

інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми; 
● студент має глибокі й міцні знання, здатний використовувати їх у 

практичній діяльності, робити висновки (при цьому він може 

припускатися незначних огріхів в аргументації думки тощо).   

 

Достатній 

 

«дуже добре» – 

«добре» 

● студент досить добре володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати й 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази 

у власній аргументації; 
● знання студента є достатньо повними, він застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, 

встановлювати найістотніші зв’язки і залежність між явищами, 

фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність; 



відповідь його повна, логічна, обґрунтована, хоч і з деякими 

неточностями; 
● студент правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, 

розуміє основоположні теорії й факти, вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, частково контролює власні 

навчальні дії.  

 

Середній 

 

«задовільно» 

● студент виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу; відповідь його правильна, але недостатньо 

осмислена; 
● студент з допомогою викладача здатний аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати та робити висновки, вміє застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком; 
● студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний з 

помилками й неточностями дати визначення понять, 

сформулювати правило; 
● студент з допомогою вчителя відтворює основний матеріал, може 

повторити за зразком певну дію. 

 

Початковий 
 

«достатньо» 

● студент відтворює менш ніж половину навчального матеріалу, з 

допомогою викладача виконує елементарні завдання; 
● студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, виявляє 

здатність елементарно викласти думку; 
● студент може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його 

елементи. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Тестовий контроль, підсумкове есе, контроль самостійної роботи. 
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