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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Кількість кредитів: 4
Модулів: 1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 1-2
Семестр: 2-3
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Заочна

Лекції:
18
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
14
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
-

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни: художній світ Ф.М.Достоєвського.
Метою вивчення дисципліни – актуалізувати духовні імперативи художнього
світу Ф. М. Достоєвського.
Передумови
для
вивчення
дисципліни:
оволодіння
фаховими
компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін: «Теорії та
історії світової літератури», «Російська література», «Методика навчання
літератури»,
«Філософія», «Психологія», «Історія релігії», «Етика»,
«Естетика».
Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з дисциплінами «Літературна компаративістика», «Історія літературних напрямів і шкіл»,
«Інновації у викладанні світової літератури».
.
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
1. Знання: знати джерела етики та естетики Ф.М.Достоєвського, його полеміку
з багатьма сучасними письменниками; коло соціальних, етичних, релігійнофілософських проблем творів автору; сучасні літературознавчі інтерпретації
творчості Достоєвського.
2. Уміння: визначати статус «біографеми» у створенні унікальних художніх
творів письменника; аналізувати тексти у їх співвіднесення з культурноісторичними подіями доби та естетичними, релігійно-філософськими
поглядами автора; володіти інформаційної та бібліографічної культурою.
3. Комунікація: володіти жанрами усного, публічного, монологічного
мовлення та культурою діалогічного професійного спілкування. Уміти вести
дискусію.

4. Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науководослідні завдання з відповідної проблематики, виявляти самостійність і
соціальну відповідальність при виконанні функціональних обов’язків.
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темамиї
Тема 1. Ф.М. Достоєвський в контексті сучасного літературознавства
Введення в проблематику курсу лекцій. Актуальні проблеми вивчення
Достоєвського: рro і contra в суперечках про Достоєвського.
Міфи і
містифікації. Творчість письменника крізь призму сучасного російського та
українського літературознавства (В.Топоров, Т.Касаткіна, В.Ветловська,
О.Сиромятніков, В.Лісовий, Р. Піддубна, О.Бистрова та інш.). Достоєвський в
російської та української філософії (В.Розанов, С.Франк, С.Булгаков,
Д.Чижевський).

Тема 2. Дебют Достоєвського
Біографія Ф.М.Достоєвського в контексті сучасності. Вплив зарубіжних
письменників на ранню творчість письменника: Гофман і Диккенс. Роман в
листах «Бідні люди» і «натуральна школа». Антропологічні і художні відкриття
в романі Достоєвського». Повість «Двійник»: переосмислення гофманівської
інтерпретації «двойничества». Проблема героя-мрійника і «мрійливої
свідомості» («Білі ночі», «Неточка Незванова»). У пошуках «оригінальної
суті»: художні відкриття Достоєвського сорокових років.
Тема 3. Каторга як «переродження переконань» Достоєвського.
Громадські погляди Достоєвського: захоплення соціалістичними ідеями (гурток
Петрашевського). Каторга і заслання в Сибір. «Сибірський зошит»: каторжний
досвід Достоєвського. Достоєвський і Євангеліє. «Вічна книга» як інтертекст
Достоєвського. «Записки з Мертвого будинку» як екзистенціальний досвід
каторги письменника. Про співвідношення автора і героя-оповідача «Записок».
Пасхальний сюжет і оригінальний жанр «Записок». «Записки з Мертвого
будинку» як предтеча «Колимських оповідань» Е.А.Шаламова.
Тема 4. «Велике п’ятикнижжя» як «єдиний текст» вираження релігійнофілософських поглядів письменника.
«Велике п’ятікніжжя» письменника: «Злочин і кара», «Підліток», «Ідіот»,
«Біси», «Брати Карамазови». Релігійно-філософський і поетікальний контекст
романів: віра і безвір'я; тимчасове і вічне; Богопізнання і Боговидіння; дзеркала
Достоєвського як відбиття історії та людини; герой-ідеолог, його двійники й
антиподи; пошуки естетичного ідеалу; Біблія в системі поетики письменника.
Хрест як «візуальний знак» в «п'ятикнижжя» Достоевського. Поліфонічний тип
художнього мислення письменника. Творчість художника як вище досягнення
християнського реалізму в світовій літературі.
5.2. Тематика семінарських занять
ТЕМА1. Концепція «маленької людини» в романі Ф.М. Достоєвського
«Бідні люди».
ТЕМА 2. «Записки з Мертвого будинку» як екзистенціальний досвід каторги
письменника.
ТЕМА 3. Євангельський текст в романі Ф.М.Достоєвського «Злочин і кара».
ТЕМА 4. Тимчасове і вічне в романі Ф.М.Достоєвського «Підліток».
ТЕМА 5. Апокаліпсична тема роману Ф.М. Достоєвського «Ідіот».
ТЕМА 6. Роман-памфлет Ф.М.Достоєвського «Біси».
ТЕМА 7. Роман «Брати Карамазови» як підсумок релігійно-філософських
шукань Ф.М.Достоєвського
5.3. Організація самостійної роботи студентів
№
Вид роботи
з/п
1. Підготовка до лекційних та семінарських
занять
2. Підготовка до проміжного контролю
3.

Виконання індивідуальних завдань:

Кількість
годин

Форми звітності

20

Конспект

4

Модульна контрольна
робота

Разом

опрацювання наукових статей та
монографій;
конспект першоджерел
підготовка реферату;
підготовка до презентації результатів
дослідження.

14
20
10
20

Анотації наукових статей
Конспект
Реферат
Презентація

88

Тематика індивідуальних завдань
Перелік наукових статей та монографій для самостійного опрацювання
1. Гаричева Е.А. Евангельское слово и традиции древнерусской словесности
в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»
[Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://book.lib-i.ru/25ekonomika/864408-1evangelskoe-slovo-tradicii-drevnerusskoy-slovesnosti-romane-dostoevskogobratya-karamazovi-annotaciya-stat.p
2. Романов Ю.А. Достоевский в трудах украинских литературоведов //
Достоевский. Материалы и исследования. – Т.20. – СПб.: НесторИстория, 2013. – 656 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/26175/1/2013_Romanov_Tvorchestvo_Dostoevskogo.pdf
3. Тодд У.М. Литературоведение США и Достоевский: материалы круглого
стола. Достоевский. Материалы и исследования. – Т.20. – СПб.: НесторИстория, 2013. – 656 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/26175/1/2013_Romanov_Tvorchestvo_Dostoevskogo.pdf
4. Ляху В.Л. Библейская аллюзия: ее природа и место в романе
Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» // Люциферов бунт Ивана
Карамазова. Сульба героя в зеркале библейских аллюзий. – М.: Изд-во
ББИ, 2019 – 320 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.litres.ru/viktor-lyahu/luciferov-bunt-ivana-karamazova/chitatonlayn/page-2/
5. Сыромятников О. Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии»
Ф.М.Достоевского. – М.: Изд-во «Маматов», 2014. – 368 с. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bookz.ru/authors/olegsiromatnikov/poetika-_978/page-3-poetika-_978.html
Перелік першоджерел для конспектування
1.Гачева А.Г. Творчество Достоевского и русская религиозно-философская
мысль конца XIX — первой трети XX века.
2.Тихомиров Б.Н. Дискуссионные вопросы интерпретации христианского
мировоззрения Достоевского в свете работ В.В. Зеньковского.
3.Жан-Филипп Жаккар. Наказание без преступления: Хармс и Достоевский
4.Тарасов Ф. Бахтинская концепция диалогизма Достоевского в свете
евангельских основ творчества писателя.
5.СараскинаЛ.И. Проверка на бессмертие (Достоевский в кинематографе и на
театре).

6.Тарасов Б. Христианская антропология Достоевского и современный мир.
7. Поддубная Р.Н. «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского в «Иисусе
Неизвестном» Д. Мережковского.
8. Касаткина Т. Феномен «Ф.М. Достоевский и рубеж XIX-XX веков».
9. Степанян К.А. «Реализм в высшем смысле» и XX век.
10.Богданов Н. «Кровь» Достоевских. Из разысканий об украинских
родственниках писателя.
Джерело: Достоевский и ХХ век / Под ред. Касаткиной Т.А. : В 2-х т. – Т.1. – М.:ИМЛИ
РАН,
2007.
–
752с.
[Електронний
ресурс]
–
режим
доступу:
http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Kollektiv_avtorov_Dostoevskiy_i_XX_vek_-_Tom.pdf

Тематика рефератів
1. Злочин як філософська категорія в художньому світі Ф. М. Достоєвського.
2. Християнська концепція людини і світу в творчості Ф. М. Достоєвського
3. Євангельські притчі в авторському дискурсі Ф. М. Достоєвського.
4. Прототекст Біблії в романах Ф. М. Достоєвського.
5. Літературні та культурні асоціації в романі Ф.М. Достоєвського «Підліток».
6. Макар Девушкин як попередник Раскольникова.
7. Раскольников і «лики зла» в романі Ф.М. Достоєвського.
8. Феномен двойничества в творах Ф. М. Достоєвського.
9. Образ міста в романах Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара» і А. Камю
«Чума»
10.Язичницькі і християнські мотиви в романі Ф. М. Достоєвського «Ідіот».
Результати власного індивідуального дослідження студенти
семінарському занятті і наукових конференціях університету.

презентують

на

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання.
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських
заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою та
першоджерелами, а також якість виконання студентом індивідуального
завдання у вигляді реферату та його презентації.
Модульна контрольна робота проводиться в тестовій формі та включає
питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння
матеріалом по темі «Художній світ Достоєвського».
Зразок варіанту модульної контрольної роботи:
1. З яким твором Достоєвський дебютував у пресі:
- драма «Марія Стюарт»
- переклад «Євгенії Гранде» Бальзака
- роман «Бідні люди»
- розповідь «Лагідна»

2. Євангельський текст в романі Достоєвського «Злочин і кара»
представлений:
- притчею про сіяча
- притчею про багатого Лазаря
- притчею про блудного сина
- легендою про воскресіння Лазаря
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
90-100
70-89
51-69
26-50
1-25

Оцінка за традиційною шкалою
зараховано
не зараховано

Схема розподілу балів
70 балів (поточний контроль) –
Максимальна
кількість балів
Мінімальний
пороговий
рівень

середньозважений бал оцінок за відповіді на
семінарських заняттях та виконання
індивідуальних завдань, який переводиться у
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7
35 балів (поточний контроль)

30 балів (проміжний
контроль) – за
результатами
виконання модульної
контрольної роботи
16 балів (проміжний
контроль)

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Оцінка

5 балів

4 бали

3 бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує
задачі
стандартним
способом,
послуговується
науковою
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому
окремі неістотні неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень, записує основні формули,
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною
літературою, допускає істотні неточності та помилки.

2 бали

1 бал

0 балів

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту
теоретичних питань та практичних завдань.

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань
Вид
Анотування наукових статей
Конспект першоджерел
Реферат
Презентація

Максимальна кількість балів
5
5
5
5

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло
визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями
оцінювання роботи з першоджерелами є здатність студента тезово розкрити
зміст запропонованого матеріалу. Оцінювання реферату здійснюється за
такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання
поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні
цитування й посилань на джерела. Критеріями оцінювання презентації є її
відповідність змісту доповіді студента за матеріалами дослідження та
оригінальність візуального представлення.
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів.
Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу
теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки.
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного
контролю.
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор).
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