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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«НАУКОВИЙ СЕМІНАР З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 16/480 

Курс 2 3 2 3 

Семестр 4 5 6 4 5 6 

Обсяг кредитів 8 4 4 8 4 4 

Кількість змістових модулів 2 1 1 2 1 1 

Обсяг годин, зокрема: 240 120 120 240 120 120 

Аудиторні 112 56 56 32 16 16 

Самостійна робота 128 64 64 208 104 104 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Змістовий модуль «Науковий спецсемінар 

“Літературна генерика, генологія, інтерсеміотика”» 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, зокрема: 120 120 

Аудиторні 56 16 

Самостійна робота 64 104 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» 

уміння застосовувати міждисциплінарні здобутки для розкодування художнього 

твору. 

Завдання курсу: сформувати 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до генерування та 

обґрунтування нових ідей (ЗК-1); 

– здатність до пошуку, обробки, систематизації, аналізу та критичної оцінки 

інформації з різних джерел; критичного мислення; аналізу міждисциплінарних 

явищ та процесів; реалізації власного аксіологічного та наукового потенціалу (ЗК-

2); 

– здатність до громадянської та соціальної активності й відповідальності (ЗК-

8); 

– усвідомлення суспільної ваги моральних, культурних, наукових цінностей і 

шляхів їх збереження та примноження (ЗК-9); 

– здатність аналізувати філологічні явища з погляду фундаментальних 

принципів і знань та на основі відповідних загальнонаукових методів.  Сприяти 

засвоєнню й осмисленню основних наукових концепцій, історії розвитку та 

сучасного стану філологічних знань, актуальних теоретичних і практичних 

проблем (ФК-1); 

– здатність планувати, обґрунтовувати та оцінювати філологічне дослідження 

та передбачати його результати (ФК-2);  

– здатність збирати дані для філологічного дослідження, науково 



 

систематизувати, аналізувати та інтерпретувати філологічні явища (ФК-3);  

– здатність розв’язувати широке коло проблем і завдань у галузі філології з 

використанням теоретичних та експериментальних методів (ФК-4); 

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із 

таких питань: жанрові тенденції в радянському, пострадянському 

літературознавстві, когнітивна жанрологія, інтерсеміотичне перекодування. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

 

Після опрацювання матеріалу дисципліни аспіранти набудуть здатності: 

– демонструвати знання в галузі гуманітаристики, зокрема філології: глибоке 

розуміння ролі науки, освіти і культури в розвитку цивілізації; знання філософії та 

методології науки; застосування філософських ідей і концепцій у власних 

дослідженнях; знання структури, форм і методів наукового пізнання, їхньої 

еволюції, методології наукових досліджень (ПРН-З-1); 

– виявляти глибокі теоретичні знання в обсязі, необхідному для розв’язання 

професійних і науково-дослідних завдань, зокрема: основних класичних і новітніх 

філологічних концепцій; фундаментальних праць з обраного напряму досліджень; 

змісту теоретичних і прикладних філологічних дисциплін; теоретичних і 

практичних проблем у галузі дослідження (ПРН-З-2); 

– аналізувати явища суспільного життя на основі системного наукового 

світогляду; пов’язувати конкретні завдання професійної та науково-інноваційної 

діяльності із загальнофілософськими проблемами; визначати міждисциплінарний 

характер наукових філологічних проблем (ПРН-У-1); 

– проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й узагальнення наукових 

концепцій, підходів і поглядів у галузі дослідження; формулювати, обґрунтовувати 

та захищати власну наукову позицію та концепцію (ПРН-У-2); 

– обирати адекватну наукову методологію, запроваджувати сучасні методи 

наукових досліджень для розв’язання проблем і завдань філологічного 

дослідження (ПРН-У-3);  

– складати, обґрунтовувати та оцінювати план і дизайн філологічного 

дослідження, передбачати його результати (ПРН-У-4); 

– професійно, аргументовано, етично виважено і соціально відповідально 

пояснювати сутність конкретних філологічних явищ та пов’язаних з ними 

наукових проблем і власну думку щодо них (ПРН-С-1); 

– критично оцінювати наукові філологічні напрями, школи, підходи і методи 

на основі їх аналізу, порівняння і класифікації (ПРН-С-2). 



 

4. СТРУКТУРА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 

«Науковий спецкурс “Літературна генерика, генологія, інтерсеміотика”» 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

№ Назви змістових модулів, тем Усього 

Розподіл годин за видами робіт 

Аудиторна 
Самостійна 

Лекції Практичні 

Змістовий модуль 1. ГЕНЕРИКА, ГЕНОЛОГІЯ 

1 Літературна генологія як система: динаміка 

осмислення. 
9 2 2 5 

2 Генологія. Жанрові тенденції в радянському 

та пострадянському літературознавстві. 
11 4 2 5 

3 Жанр: нормативно-кваліфікаційний аспект. 7  2 5 

4 Генологія. Основні жанрові концепції 

Заходу. 
11 4 2 5 

5 Жанр: генетично-еволюційний аспект 7  2 5 

6 Когнітивна жанрологія. 11 4 2 5 

7 Жанр: конвенційно-рецептивний аспект. 4  2 2 

Разом 60 14 14 32 

Змістовий модуль 2. ІНТЕРСЕМІОТИКА 

8 Інтерсеміотичне перекодування: народження 

нових смислів 
10 4 2 6 

9 Синтез мистецтв як інтерсеміотичний 

переклад 
10 4 2 6 

10 Живопис та література: видозміни знаків. 12 2 4 6 

11 Кіно та література: точки перетину 13 2 4 7 

12 Знаки музики та літератури: точки взаємодій 15 2 6 7 

Разом 60 14 14 32 

Усього 120 28 28 64 

Тематичний план для заочної форми навчання 

№ Назви змістових модулів, тем Усього 

Розподіл годин за видами робіт 

Аудиторна 
Самостійна 

Лекції Практичні 

Змістовий модуль 1. ГЕНЕРИКА, ГЕНОЛОГІЯ 

1 Літературна генологія як система: динаміка 

осмислення. 
2   2 

2 Генологія. Жанрові тенденції в радянському 

та пострадянському літературознавстві. 
7 2  5 

3 Жанр: нормативно-кваліфікаційний аспект. 12  2 10 

4 Генологія. Основні жанрові концепції 

Заходу. 
10   10 

5 Жанр: генетично-еволюційний аспект 10   10 

6 Когнітивна жанрологія. 12 2  10 

7 Жанр: конвенційно-рецептивний аспект. 7  2 5 

Разом 60 4 4 52 

Змістовий модуль 2. ІНТЕРСЕМІОТИКА 

8 Інтерсеміотичне перекодування: 

народження нових смислів 
14 2 2 10 

9 Синтез мистецтв як інтерсеміотичний 

переклад 
14 2 2 10 



 

10 Живопис та література: видозміни знаків. 10   10 

11 Кіно та література: точки перетину 10   10 

12 Знаки музики та літератури: точки 

взаємодій 
12   12 

Разом 60 4 4 52 

Усього 120 8 8 104 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ГЕНЕРИКА, ГЕНОЛОГІЯ 
 

Лекція 1. Літературна генологія як система: динаміка осмислення  

Осмислення жанро-родової системи в давньогрецькій естетиці. 

Концептуальні погляди Н. Буало, Г.-Е. Лессінга і Д. Дідро. Родова концепція 

Гегеля і його послідовників. ОПОЯЗ. Міжродові утворення. 

 

Основні поняття теми: жанр, генерика, генологія, статистична концепція 

жанру, жанротвірні чинники. 

 

Лекція 2. Генологія. Жанрові тенденції в радянському та пострадянському 

літературознавстві  

Ліричні, епічні, драматичні жанри. Жанрові модифікації. 

Інтермедіальна, семіотична, метафорична жанрові теорії. Системи 

літературних жанрів М. Бахтіна, Д. Ліхачова. 

 

Основні поняття теми: формалістичний підхід, морфологічна схема жанрів, 

інтермедіальна теорія жанру, семіотичні підходи в жанрології, метафорична 

теорія жанру, система літературних жанрів, літературні чинники жанрів, наукова 

класифікація жанрів. 

 

Лекція 3. Генологія. Основні жанрові концепції Заходу  

Феміністична критика жанру. Жанрові теорії Н. Фрая та Ц. Тодорова. 

 

Основні поняття теми:жанр, жанрові константи, жанрові класифікації, 

пробахтінська, типологічна, формалістична, психологічна, структуралістська 

тенденції. 

 

Лекція 4. Когнітивна жанрологія  

Когнітивне літературознавство. Родо-видо-жанрова вертикаль. Тріадичні 

мікросистеми членування (жанр / піджанр / модифікація). Категорії жанрового 

виміру (рівень адресації, рівень функцій, рівень семантичний, синтаксичний 

рівень). 

 

Основні поняття теми: когнітивність, метажанр, архіжанр. 

 

 

 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ІНТЕРСЕМІОТИКА 

Лекція 5. Інтерсеміотичне перекодування: народження нових смислів  

Інтерсеміотичність, інтермедіальність: змістове наповнення понять. 

Екфразиси, інтерполяція. 

 

Основні поняття теми: інерсеміотика, інермедіальність. 

 

Лекція 6. Синтез мистецтв як інтерсеміотичний переклад  

Синтез мистецтв як найвища форма взаємодії мистецтв.  

 

Основні поняття теми: синтез мистецтв. 

 



 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

Вид діяльності 
Максимальна
к-ть балів за 

одиницю 

Модуль 1 Модуль 2 

к-ть одиниць 
макс. к-ть 

балів 
к-ть 

одиниць 
макс. к-ть 

балів 

Відвідування лекцій 1 7 7 7 7 

Відвідування практичних занять 1 7 7 7 7 

Робота на практичному занятті 10 7 70 7 70 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

25 1 25 1 25 

Разом  109  109 

Максимальна кількість балів: 218 

Розрахунок коефіцієнта: 218: 60=0,467 

 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (заочна форма) 

Вид діяльності 
Максимальна
к-ть балів за 

одиницю 

Модуль 1 Модуль 2 

к-ть одиниць 
макс. к-ть 

балів 
к-ть 

одиниць 
макс. к-ть 

балів 

Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 

Відвідування практичних занять 1 2 2 2 2 

Робота на практичному занятті 10 2 20 2 20 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

25 3 75 3 75 

Разом  99  99 

Максимальна кількість балів: 198 

Розрахунок коефіцієнта: 198: 15=13,2 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії їх оцінювання 

(денна форма навчання) 

Змістовий модуль 1. Підготуйте і проведіть серед магістрантів панельну 

дискусію “Множинність жанрових теорій: прогнози на майбутнє”. 

Змістовий модуль 2. Підготуйте презентацію історії та функціонування 

літературного жанру твору, що є об’єктом вашого вивчення. 

Критерії оцінювання: 

Під час захисту самостійних проєктів будуть оцінені: 

 вміння вести дискусію, 

 аргументованість власних думок, 

 знання першоджерел, 

 уміння визначати жанрові ознаки твору, 

 самостійність. 

(заочна форма навчання) 

Змістовий модуль 1. 

Завдання 1. Підготуйте і проведіть серед магістрантів панельну дискусію 

“Множинність жанрових теорій: прогнози на майбутнє”. 

Завдання 2. Окресліть, будь ласка, критерії розмежування жанру й 

метажанру.  



 

Завдання 3. Запропонуйте схематично, будь ласка, процес творення нового 

жанру. 

 

Змістовий модуль 2.  

Завдання 1. Підготуйте презентацію історії та функціонування літературного 

жанру твору, що є об’єктом вашого вивчення. 

Завдання 2. При екранізації між літературою і кінематографом виникає 

своєрідна суперечність: кінематограф стосовно  літератури займає агресивну 

позицію (твір перекладається на мову кіно так, як вважає це за потрібне той чи 

той постановник). Як ви розумієте оптимальний варіант перекладу твору 

літератури на мову кіно? 

Завдання 3. Розкрийте, будь ласка, специфіку кінорецепції драматургічного 

тексту І. Франка «Украдене щастя». 

Критерії оцінювання: 

Під час захисту самостійних проєктів будуть оцінені: 

 вміння вести дискусію, 

 аргументованість власних думок, 

 знання першоджерел, 

 уміння визначати жанрові ознаки твору, 

 самостійність. 

 

6.3. Форма проведення підсумкового контролю  

Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену з усіх модулів 

дисципліни «Науковий семінар з української літератури». В екзаменаційному 

білеті – 4 запитання – по одному з кожного модуля. 

 

Орієнтовні питання до іспиту зі змістового модуля 

«Науковий спецкурс» 

“Літературна генерика, генологія, інтерсеміотика” 

Осмислення жанро-родової системи в давньогрецькій естетиці. 

Концептуальні погляди Н. Буало, Г.-Е. Лессінга і Д. Дідро. 

Родова концепція Гегеля і його послідовників.  

Міжродові утворення. 

Ліричні, епічні, драматичні жанри. 

Жанрові модифікації. 

Інтермедіальна, семіотична, метафорична жанрові теорії. 

Системи літературних жанрів М. Бахтіна, Д. Ліхачова. 

Феміністична критика жанру. Жанрові теорії Н. Фрая та Ц. Тодорова. 

Родо-видо-жанрова вертикаль. 

Тріадичні мікросистеми членування (жанр / піджанр / модифікація).  

Категорії жанрового виміру (рівень адресації, рівень функцій, рівень 

семантичний, синтаксичний рівень). 

Інтерсеміотичне перекодування: народження нових смислів  

Синтез мистецтв як найвища форма взаємодії мистецтв.  



 

Критерії оцінювання іспиту: 

На іспиті здобувач може здобути максимальну кількість балів – 40 (кожне 
питання оцінюється в 10 балів). 

Критерії оцінювання відповіді. 

10–9 балів – аспіранти демонструють відмінний рівень знань / умінь / 
навичок у межах обов’язкового матеріалу. 

8–7 балів – аспіранти демонструють достатній рівень знань / умінь / навичок 
у межах обов’язкового матеріалу. Можливі неточності у формулюваннях. 

6–5 балів – аспіранти демонструють посередній рівень знань / умінь / 

навичок у межах обов’язкового матеріалу. Наявні суттєві недоліки. 
4–3 бали – аспіранти демонструють мінімально можливий рівень знань / 

умінь / навичок у межах обов’язкового матеріалу. 
 2–1 бал – аспіранти не демонструють рівня знань / умінь / навичок, 

необхідного для виконання професійної діяльності. 

 

6.4. Оцінювання освітніх досягнень аспірантів за системою ECTS 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка 

за стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 100–90 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань / умінь / навичок в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82–89  

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань / умінь / навичок 

в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75–81  

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань / умінь / навичок з незначною 

кількістю помилок 

D 69–74  

балів 

Задовільно – посередній рівень знань / умінь / навичок із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

E 60–68  

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань / умінь / 

навичок 

F, FX 1–59  

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним проходженням – досить 

низький рівень знань / умінь / навичок, що вимагає повторного 

проходження 
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