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Мета викладання навчальної дисципліни передбачає послідовне 

вивчення принципів критичної діяльності в сфері літературної творчості, що 

знаходять відображення в засобах масової інформації.  

 

У завдання курсу входить ознайомлення зі специфікою літературної 

критики та медіакритики не  лише як специфічної творчої діяльності, а й як 

певного соціального феномена, відображеного у періодичних виданнях. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати 

достатній обсяг інформації для створення власних публікацій відповідного 

кртичного жанру; вміти провадити критичну та аналітичну діяльність 

засобами ЗМІ стосовно поточних літературно-мистецьких явищ. 

Набуті компетентності:  

- визначати специфіку сучасного літературного та 

загальнокультурного процесу; 

- професійно оцінювати літературні та мистецькі «новинки»;  

- володіти методикою аргументації висновків щодо естетичних 

особливостей творів літератури і мистецтва, їх художнього стилю та 

мистецьких напрямків, до яких вони належать;  

- вміти готувати інформаційно-аналітичні матеріали для ЗМІ з 

питань стану та розвитку української та світової літератури та 

мистецтва. 

- володіти навичками роботи у основних жанрах критики – рецензія, 

критичний огляд, критична стаття;  

- здатність професійно використовувати методи редагування стосовно 

вже створених медіатекстів критичного спрямування; 

- орієнтуватися у передовому вітчизняному та світовому досвіді 

створення інформаційної продукції у царині літературної критики та 

медіакритики; 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“КРИТИКА В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ” 
 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

   
Галузь знань, 

Характеристика навчальної 
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Модулів – 1        Рік підготовки: 
 

Змістових модулів – 1        1   
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Загальна кількість годин        2    
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        18    
 

              

        Практичні, семінарські 
 

              

Тижневих годин для 
       36    

 

             

        

Лабораторні 
 

денної форми навчання:         
 

            
 

аудиторних — 2    Магістр      
 

   

Самостійна робота 

 

самостійної роботи        
 

студента — 4        96    
 

           
 

        Вид контролю: 
 

         екзамен 
  

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,8  
 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання курсу «Критика в періодичних виданнях» є надання 

студентам-спеціалістам основних знань про критику літературного процесу, її 

місце і функції в ЗМІ; обґрунтування суспільної необхідності у пресі, на радіо і 

телебаченні спеціальних розділів, рубрик і програм з літературно-мистецької 

критики, які б надавали читачам (слухачам, глядачам) потрібну інформацію, 

орієнтуючи їх у строкатому потоці художньої продукції і сприяли б вихованню 

високих естетичних смаків.  



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: 

Знати: основи критичної діяльності в сфері літературної творчості та 

книговидання, що знаходять відображення в ЗМІ. 

Вміти: визначати специфіку сучасного літературного процесу; професійно 

оцінювати літературні «новинки»; оволодіти методикою аргументації висновків 

щодо естетичних особливостей творів, їх художнього стилю та мистецьких 

напрямків, до яких вони належать; при аналізі літературно-художніх явищ 

дотримуватися основних принципів літературно-критичної діяльності – 

об’єктивності, науковості, професіоналізму, почуття соціальної відповідальності 

за висловлення власних думок тощо; вміти готувати інформаційно-аналітичні 

матеріали для ЗМІ з питань стану та розвитку української та світової літератури 

та мистецтва.  

Програмою курсу передбачено окрім засвоєння лекційного матеріалу і 

проведення практичних занять, цілеспрямовану самостійну роботу студентів з 

текстами першоджерел, підготовку доповідей, презентацій, рецензій та власних 

критичних та літературно-критичних статей про художні твори сучасної 

української та світової літератури. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Семестр 2  

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади літературно-критичної 

діяльності. 

Тема 1. Сучасний статус літературної критики. 

Тема 2. Публіцистична природа критичної діяльності. Медіакритика.    

Тема 3. Система критичних жанрів в медійному просторі. 

Тема 4.  Герменевтика і критика. 

Тема 5. Концепти «читач» і «читання» в контексті критичного 

осмислення сучасного літературного процесу. 

Тема 6.    Книжкова культура та книговидання у сучасному критичному 

дискурсі. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

ус

ьо
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у тому числі ус

ьо

го  

у тому числі 
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с.р

. 
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б 

ін

д 

с.р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теореттико-методологічні засади літературно-критичної 

діяльності 

Тема 1. Сучасний статус 

літературної критики 

25 3 6   16       



Тема 2. Публіцистична природа 

критичної діяльності. Медіа- и 

метакритика.  

25 3 6   16       

Тема 3. Система критичних 

жанрів в медійному просторі. 

25 3 6   16       

Тема 4. Герменевтика і 

критика 

25 3 6   16       

Тема 5. Концепти «читач» і 

«читання» в контексті критичного 

осмислення сучасного 

літературного процесу 

25 3 6   16       

Тема 6. Книжкова культура та 

книговидання у сучасному 

критичному дискурсі. 

25 3 6   16       
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Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Літературна критика в системі сучасних культурних студій (підбір 

та огляд публікацій до теми)  

8 

2 Літературно-художній журнал як спеціалізований тип видання 

(огляд літературно-художнього видання за індивідуальним 

вибором)  

8 

 Огляд досвіду професійного рецензування літературних творів на 

сторінках українських періодичних видань. 

8 

3 Укладання конспекту тез роботи Р. Інгардена «Пізнання 

літературного твору» 

8 

4 Укладання конспекту тез робіт В. Ізера «Імпліцитний читач» та 

«Процес читання: феноменологічне наближення» 

8 

5  Сфера функціонування традиційної книги (підбір та огляд 

публікацій до теми) 

8 

6 Підготовка реферату на тему: «Сповідь» Августина як перше 

літературно-критичне судження часів Середньовіччя 

8 

7. Конспектування статей «Філософського словника»Вольтера 

(статті «Геній і геніальність», «Смак», «Нове і новизна в 

літературі) 

8 

8. Підготовка реферату на тему «Критика літературного процесу у 

роботах В. Скотта» 

8 

9. Підготовка презентації на тему: «Психоаналіз та фемінізм у 

критичних дослідженнях С. Павличко»  

8 

10. Підготовка реферату «Літературно-критичний зміст «Дослідів» М. 

Монтеня. 

8 

11. Підготовка реферату «П. Куліш як основоположник української 

літературної критики нового періоду» 

8 

12. Підготовка реферату «Принципи наукового аналізу літературних 

творів М. Максимовича» 

8 

   

 РАЗОМ 96 

 

Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, поточні консультації, індивідуальні заняття. 

 

Методи контролю  

Форми поточного контролю – виконання тестових завдань, відповіді на 
практичних заняттях, контроль виконання завдань із самостійної роботи. 
Формою підсумкового контролю є екзамен. 
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Інформаційні ресурси 
 

1. e-ditor.ru.  
2. How it's made – Newspapers // 

https://www.youtube.com/watch?v=G7zYpvtRAlE

. 



3. mediamedia.me.  
4. multiredactor.narod.ru. 

5. osvita.mediasapiens.ua  
6. redactor.in.ua. 

7. www.encyclopedia.com/topic/newspaper.aspx  



 

 


