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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Найменування показників 
 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР З ПОРІВНЯЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

 денна заочна 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 16/480 із них: 

Змістовий модуль 1.  «Науковий спецкурс 

(Міфопоетика)» – 4/120; 
Змістовий модуль 2.  «Науковий спецкурс 

(Літературна генерика і генологія)» – 

4/120; 

Змістовий модуль 3. «Науковий 
спецсемінар (Українська література в 

контексті світової)» – 4/120; 

Змістовий модуль 4. «Науковий 
спецсемінар (Інтермедіальність та 

інтерсеміотичність)» – 4/120 

Курс 2-3 2-3 

Семестр 4-6 4-6 

Кількість змістових модулів з розподілом 4 4 

Обсяг кредитів 16 16 

Обсяг годин, у тому числі: 480 480 

Аудиторні 224 64 

Самостійна робота 256 416 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Змістовий модуль 

«Науковий спецкурс “Літературна генерика і генологія”» 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 3 3 

Семестр 6 6 

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 2 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

     Аудиторні 56 16 

Самостійна робота 64 104 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета – формування у здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» знань щодо 

роду, напряму і жанру як способів існування творів художньої літератури та 

основоположних категорій літературознавства. 

Завдання курсу: 

розглянути історію розвитку світової літератури як історію формування нових 

жанрово-родових і форм; з’ясувати теоретичний та історико-літературний дискурс генерики 

та генології; ознайомитись із методологією вивчення сучасних тенденцій генерики та 

генології; проаналізувати явища, тенденції, взаємодії різних національних літератур у 

площині генерики та генології; розглянути новітні тенденції розвитку наративних, жанрових 

і стильових форм у світовій літературі; 



 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 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Змістове наповнення понять «генерика» і «генологія». 

Діахронічні та синхронічні аспекти розвитку епічних жанрів 

Тема 1. Літературна генерика і генологія як об’єкти наукового 
вивчення. 

10 4 - 6 

Тема 2. Генетичні та структурні аспекти жанру в 

літературознавстві ХХ - ХХІ ст. 
10 4 - 6 

Тема 3. Жанрова система в сучасній літературознавчій теорії 2 - 2 - 

Тема 4. Класифікації родів, видів і жанрів в діахронічному 
аспекті. 

8 4 - 4 

Тема 5. Епічні жанри в діахронічному і синхронічному 

розвитку.  
4 4 - - 

Тема 6. Жанрова специфіка української прози. Модифікація 
прозових жанрів у зарубіжній літературі 

8 - - 8 

Тема 7. Модифікації романного жанру в літературі доби 

постмодернізму 
4 - 4 - 

Тема 8. Утопія і антиутопія як метажанри 2 - 2 - 

Тема 9. Міф як чинник жанру в художньому творі 2 - 2 - 

Тема 10. Генологія малої прози. Новела в жанровій системі 

української та зарубіжної літератур 
2 - 2 - 

Разом за модуль 52 16 12 24 

Змістовий модуль 2. Діахронічні та синхронічні аспекти розвитку драматичних жанрів 

Тема 11. Драматичні жанри в діахронічному і синхронічному 
розвитку.  

4 4 - - 

Тема 12. Жанрова специфіка української драматургії. 

Модифікація драматургічних жанрів у зарубіжній літературі 
8 - - 8 

Тема 13. Монодрама як культурно-історичний феномен. 2 - 2 - 

Тема 14. Модерна драма Європи та Америки. 2 - 2 - 

Тема 15. Ліричні жанри в діахронічному і синхронічному 

розвитку.  
4 4 - - 

Тема 16. Жанрова специфіка української поезії. Модифікація 

ліричних жанрів у зарубіжній літературі 
8 - - 8 

Тема 17. Жанрові особливості поезії ХХ ст. (на матеріалі 

неокласичної парадигми) 
2 - 2 - 

Тема 18. Суміжні змістоформи генерики 12 4  8 

Тема 19. Жанрологічне означення кіносценарію як 
літературного тексту 

2 - 2 - 

Тема 20. Медіумічна література: проблема дефініції, жанри і 

види 
2 - 2 - 

Тема 21. Автобіографічний художній дискурс: теоретичні та 
історико-культурні аспекти 

4 - 4 - 

Тема 22. Жанрова специфіка поетичної драматургії. 8 - - 8 

Тема 23. Теорія та історія жанрів фантастики 2 - 2  

Тема 24. Категорія жанру в історичній морфології та 
структурній типології: порівняльний аспект 

8 - - 8 

Разом за  модуль 68 12 16 40 

Усього  120 28 28 64 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
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Змістовий модуль 1. Змістове наповнення понять «генерика» і «генологія». 

Діахронічні та синхронічні аспекти розвитку епічних жанрів 

Тема 1. Літературна генерика і генологія як об’єкти наукового 

вивчення. 
8 2 - 6 

Тема 2. Генетичні та структурні аспекти жанру в 
літературознавстві ХХ - ХХІ ст. 

8 2 - 6 

Тема 3. Жанрова система в сучасній літературознавчій теорії 2 - 2  

Тема 4. Класифікації родів, видів і жанрів в діахронічному 

аспекті. 
8 - - 8 

Тема 5. Епічні жанри в діахронічному і синхронічному 
розвитку.  

4 - - 4 

Тема 6. Жанрова специфіка української прози. Модифікація 

прозових жанрів у зарубіжній літературі 
8 - - 8 

Тема 7. Модифікації романного жанру в літературі доби 
постмодернізму 

8 - - 8 

Тема 8. Утопія і антиутопія як метажанри 4 - - 4 

Тема 9. Міф як чинник жанру в художньому творі 4 - - 4 

Тема 10. Генологія малої прози. Новела в жанровій системі 

української та зарубіжної літератур 
2 - - 2 

Разом за модуль 56 4 2 50 

Змістовий модуль 2. Діахронічні та синхронічні аспекти розвитку драматичних жанрів 

Тема 11. Драматичні жанри в діахронічному і синхронічному 

розвитку.  
4 2 - 2 

Тема 12. Жанрова специфіка української драматургії. 
Модифікація драматургічних жанрів у зарубіжній літературі 

8 - - 8 

Тема 13. Монодрама як культурно-історичний феномен. 2 - - 2 

Тема 14. Модерна драма Європи та Америки. 2 - - 2 

Тема 15. Ліричні жанри в діахронічному і синхронічному 

розвитку.  
4 2 - 2 

Тема 16. Жанрова специфіка української поезії. Модифікація 

ліричних жанрів у зарубіжній літературі 
8 - - 8 

Тема 17. Жанрові особливості поезії ХХ ст. (на матеріалі 

неокласичної парадигми) 
2 - - 2 

Тема 18. Суміжні змістоформи генерики 8 2 - 6 

Тема 19. Жанрологічне означення кіносценарію як 

літературного тексту 
2 - - 2 

Тема 20. Медіумічна література: проблема дефініції, жанри і 
види 

2 - - 2 

Тема 21. Автобіографічний художній дискурс: теоретичні та 

історико-культурні аспекти 
4 - 2 2 

Тема 22. Жанрова специфіка поетичної драматургії. 8 - - 8 

Тема 23. Теорія та історія жанрів фантастики 2 - 2  

Тема 24. Категорія жанру в історичній морфології та 

структурній типології: порівняльний аспект 
8 - - 8 

Разом за  модуль 64 6 4 54 

Усього  120 10 6 104 

 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ  

ПОНЯТЬ «ГЕНЕРИКА» І «ГЕНОЛОГІЯ». 

ДІАХРОНІЧНІ ТА СИНХРОНІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕПІЧНИХ ЖАНРІВ 

 

Тема 1. 

ЛІТЕРАТУРНА ГЕНЕРИКА І ГЕНОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВОГО 

ВИВЧЕННЯ  

Генерика як сукупність усіх формально-змістових різновидів художньої літератури. 

Основні поняття генерики: рід, вид, жанр (жанровий різновид) у літературі. Поняття про 

літературний рід. Історія вивчення родів літератури. Літературний рід як характеристика 

літератури через загальні зображально-виражальні ознаки (епос, лірика, драма). 

Літературний вид як характеристика літератури через особливі формально-змістові 

ознаки (роман, повість, оповідання, нарис, новела та ін.). Літературний жанр (жанровий 

різновид) як характеристика літератури через окремі зображально-виражальні 

ознаки (повість соціально-побутова, соціально-психологічна, біографічна тощо, роман 

античний, класицистичний, реалістичний, модерний, постмодерний та ін.). 

Генологія або жанрознавство як розділ теорії літератури. Генологічні предмети, 

генологічні поняття, генологічні назви (за С. Скварчинською). Теоретичний та історико-

літературний аспекти генології.  

Основні поняття теми: генологія, генерика, cистема жанрів, аспекти жанрових 

систем, вияв жанрових дифузій    

 

Тема 2. 

ГЕНЕТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ ЖАНРУ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 

ХХ - ХХІ СТ.  

Основні концептуальні підходи у світовому літературознавстві до змістового виміру та 

сутності поняття «жанр».  

Нормативна теорія (жанр як канон) і таксонометрична концепція (жанр як одиниця 

класифікації). «Релятивістські» концепції (жанр – постійно змінний, а відтак і невловимий). 

Структурно-семантичні концепції (змішування літературних жанрів із «мовленнєвими» 

жанрами). Міфологічна концепція (встановлення семантики жанрових форм). 

Дискусійні моменти. Сучасний стан вирішення наукової проблеми і подальших 

перспектив дослідження.  Основоположні праці вітчизняного і  зарубіжного 

літературознавства з теорії жанру.  Жанрологічна теорія І.Франка: загальна ідейно-тематична 

спрямованість оповіді, що фіксує світогляд у картині дійсності, конкретизуючи її через 

концепцію людини, що визначає, у свою чергу, стильові параметри художнього мислення та 

його композиційні особливості. Концепція змістовності жанру М.Бахтіна, Г.Гачева, 

В.Кожинова, Г.Поспєлова, Л.Чернець та інших учених. Визначення О. Васильківським 

жанрового змісту як не лише типологічно об´єднуючого, а й типологічно розмежувального 

чинника. Генологічна концепція Н.Копистянської, Т. Бовсунівської. 

Основні поняття теми:гконцепції жанровології, генологія, генерика, cистема 

жанрів, аспекти жанрових систем 

 

Тема 3. 

КЛАСИФІКАЦІЇ РОДІВ,  

ВИДІВ І ЖАНРІВ В ДІАХРОНІЧНОМУ АСПЕКТІ  

Поняття літературного роду. З історії вивчення родів літератури (Платон, Аристотель, 

Ф.Шлегель, Ф. Шеллінг, Г.В.Ф. Гегель та ін.). Теорія походження родів (О. Веселовський). 

Підходи до систематизації літератури та характеристики літературних родів від античності 

http://uastudent.com/tag/c%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%80%d1%96%d0%b2/
http://uastudent.com/tag/%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc/
http://uastudent.com/tag/%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc/
http://uastudent.com/tag/%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d0%b2-%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b8%d1%84%d1%83%d0%b7%d1%96%d0%b9/
http://uastudent.com/tag/c%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%80%d1%96%d0%b2/
http://uastudent.com/tag/c%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%80%d1%96%d0%b2/
http://uastudent.com/tag/%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc/


до ХХ ст. Переосмислення традиційних генологічних схем у літературознавстві другої 

половини ХХ – на початку ХХІ ст. 

Необхідність врахування 1) діахронічного аспекту, який охоплює функціонування 

жанрів в історичній проекції, 2) синхронічного, який стосується національних та 

індивідуальних жанрових систем, які, з одного боку, зберігають риси загальної норми, а з 

другого – видозмінюють її, вносять у неї елемент динаміки. 

Розвиток жанрової системи. Історичні трансформації жанрів. Процеси жанрової 

диференціації. Жанрова дифузія. Теоретична та історична генологія. Теорія родинної 

подібності і теорія прототипів. Прагматичний (інтепретаційний) підхід. Порівняльні аспекти 

національних жанрових систем.  

Жанр як історично сформований тип літературного твору, синтез характерних 

особливостей змісту і форми певного виду творів, відносна художньо- композиційна 

сталість, здатна до постійного розвитку й оновлення. Визначення жанрової природи твору як 

результат ретельного спостереження над жанровизначальними чинниками (текстовий обсяг 

твору; часо-просторові характеристики моделі світу; сюжетно-композиційна будова; 

наративна стратегія; поетика характеротворення; рівень індивідуалізації та універсалізації 

характеру, авторський стиль та стиль епохи тощо). 

Тенденції розвитку сучасної прози, поезії та драматургії (генологія). 

Основні поняття теми: синхронічний аспект, діахронічний аспект, компаративна 

генологія, історична трансформація жанрів 

 

Тема 4. 

ЕПІЧНІ ЖАНРИ  

В ДІАХРОНІЧНОМУ І СИНХРОНІЧНОМУ РОЗВИТКУ  

Епос як літературний рід, у творах якого основним способом художньої комунікації є 

розповідь та опис. Характерні ознаки епосу. Жанри та види епосу. Діахронічний аспект 

розвитку епічних жанрів. Жанрологія великої прози. 

Поняття «романне мислення» і його домінанти: побудова образу героя в зоні 

максимального контакту із незавершеним  теперішнім (сучасністю); романний діалог – 

відношення «внутрішньої» і «зовнішньої» позиції автора; зображення романного середовища 

– особистості, мікросередовища та середовища; розгортання романного простору в кількох 

географічних локаціях; романний час- співвіднесеність часу «подієвого» і «особистісного»; 

романне слово як утілення міжтекстових відношень, «чужої» мови, стилю, мовленнєвої 

манери; концептуальність – зображення романної особистості в найрізноманітніших зв’язках 

зі світом; тяжіння до синтезу тощо.  

Жанрологія малої прози. Оповідання, його спільність і відмінність від новели і нарису. 

Жанрові форми оповідання за проблематикою: соціально-побутове, соціально-політичне, 

соціально-психологічне оповідання; за естетичним спрямуванням: сатиричне, комічне, 

трагічне та інші оповідання. 

Основні поняття теми: епічні жанри, теорії епічних жанрів, історична 

трансформація епосу, великі епічні форми, малі епічні форми, родові ознаки та особливості 

епосу 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ДІАХРОНІЧНІ ТА СИНХРОНІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДРАМАТИЧНИХ ЖАНРІВ 

 

Тема 5. 

ДРАМАТИЧНІ ЖАНРИ  

В ДІАХРОНІЧНОМУ І СИНХРОНІЧНОМУ РОЗВИТКУ  

Драма як один із літературних родів, який творить художній світ у формі дії та 

мовлення. Джерела драми як роду літератури, її розвиток, жанровий поділ і теоретичне 

осмислення. Ознаки драматичного роду (сценічність, відсутність епічних описових 

елементів, динамічність дії, гострий конфлікт, особлива мовленнєва організація; умовне 

розігрування подій). Особливості драми, трагедії, комедії, трагікомедії та інших драматичних 

жанрових форм.  Діалогічність драми. Драматичний конфлікт. Драми для читання.  

Жанри та види драми. Історична змінність драматургічних жанрів. «Стара» і «нова» 

драма: теорія і практика. Дифузія жанрів сучасної драматургії. Драматичні жанри в 

українському контексті (шкільна, вертепна, професійна драматургія). 

Основні поняття теми: драматичні жанри, теорії драматичних жанрів, історична 

трансформація драми, родові ознаки та особливості драми  

 

Тема 6. 

ЛІРИЧНІ ЖАНРИ  

В ДІАХРОНІЧНОМУ І СИНХРОНІЧНОМУ РОЗВИТКУ  

Лірика як художньо-творча об’єктивація характерних суб’єктивних переживань 

особистості, її емоційних роздумів.  

Основні специфічні риси лірики як літературного роду: предмет зображення, 

об’єктивність / суб’єктивність, наявність / відсутність сюжету, особливості художнього часу 

та простору, основні зображальні засоби, прозова / віршована форма, поняття «ліричний 

герой», обсяг, призначення.  

Генеза та історичний розвиток ліричних жанрів. Класифікації лірики. Жанри та види 

лірики. Ліричні жанри (ода, сатира, мадригал, гімн, епітафія, епіграма та інші).  

Основні поняття теми: ліричні жанри, теорії ліричних жанрів, історична 

трансформація лірики, родові ознаки та особливості лірики  

 

Тема 7. 

СУМІЖНІ ЗМІСТОФОРМИ ГЕНЕРИКИ  

Суміжні змістоформи як поєднання у творі ознак різних літературних родів. Види 

суміжних змістоформ: ліро-епос (ліро-епічна поема, байка, роман у віршах, балада, 

співомовка); ліро-драма (драматична поема);  епо-драма (драма для читання). Особливості 

суміжних родових утворень.  

Проміжні змістоформи як твори, які не можна віднести до певного літературного роду, 

оскільки деякими художніми ознаками вони виходять за межі художньої літератури, тісно 

пов’язуючись із історією та реальністю. Види проміжних змістоформ: мемуари (щоденник, 

нарис, епопея, роман, повість, оповідання, есе, літопис, літературний портрет, лист некролог, 

записна книжка та ін.), художня біографія (оповідання, повість, роман, есе). 

Міжмистецькі форми (кіноповість та ін.). 

Інтерференція (взаємне накладання) жанрових систем Сходу і Заходу як характерний 

вияв жанрових дифузій між національними жанровими системами в сучасному світі (у 

європейських – хайку і танка, а в японському письменстві – верлібр «дзіюсі»). 

Трансформація перенесених жанрових форм у процесі інтерференції (трилисник як набуття 

нових поетичних ознак японською ліричною мініатюрою під пером українських авторів і 

нове жанрове означення). 

Основні поняття теми: суміжні змістоформи, проміжні змістоформи, теорії 

драматичних жанрів, історична трансформація драми  



 

 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (денна 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 8 8 6 6 

Відвідування практичних 

занять 

1 6 6 8 8 

Робота на практичному 
занятті 

10 6 60 8 80 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 4 20 5 25 

Разом  94  119 

Максимальна кількість балів: 213 

Розрахунок коефіцієнта: 213: 60=3, 5 

 
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 3 3 

Відвідування практичних 

занять 

1 1 1 2 2 

Робота на семінарському 

занятті 

10 1 10 2 20 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 9 45 13 65 

Разом  58  90 

Максимальна кількість балів: 148 

Розрахунок коефіцієнта: 148: 60=2,4 

 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії їх оцінювання 

(денна форма навчання) 

Змістовий модуль 1. Підготуйте і проведіть серед магістрантів панельну дискусію 

«Генетичні та структурні аспекти жанру в літературознавстві ХХ - ХХІ ст».  

Змістовий модуль 2. Підготуйте презентацію історії та функціонування 

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

Критерії оцінювання: 
Під час захисту самостійних проектів будуть оцінені: 

 вміння вести дискусію, 

 аргументованість власних думок, 

 знання першоджерел, 

 уміння визначати жанрові ознаки твору, 

самостійність. 

 

 

 

 



 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

4-5 представлений матеріал повністю або на достатньому рівні розкриває тему, 

містить додаткові  інформативні відомості або пояснення, оформлено за 

вимогами 

2-3 є неточності у викладенні матеріалу, відсутня логічна послідовність, 

існують недоліки у оформленні 

0-1 робота не відповідає вимогам, виконана за іншою темою; матеріал 

представлено частково, допущені фактичні помилки в змісті роботи 

 (заочна форма навчання) 

Змістовий модуль 1. 

Завдання 1. Підготуйте і проведіть серед магістрантів панельну дискусію 

«Генетичні та структурні аспекти жанру в літературознавстві ХХ - ХХІ ст».  

Завдання 2. Підготуйте презентацію з історії дослідження літературного жанру 

твору, що є об’єктом вашого вивчення. 

 

Змістовий модуль 2.  

Завдання 1. Підготуйте презентацію функціонування літературного жанру твору, 

що є об’єктом вашого вивчення. 

Завдання 2. Підготуйте тези виступу на тему «Суміжні форми генерики в сучасній 

літературі» 

 

Критерії оцінювання: 

Під час захисту самостійних проектів будуть оцінені: 

 вміння вести дискусію, 

 аргументованість власних думок, 

 знання першоджерел, 

 уміння визначати жанрові ознаки твору, 

самостійність. 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

4-5 представлений матеріал повністю або на достатньому рівні розкриває 

тему, містить додаткові  інформативні відомості або пояснення, 

оформлено за вимогами 

2-3 є неточності у викладенні матеріалу, відсутня логічна послідовність, 

існують недоліки у оформленні 

0-1 робота не відповідає вимогам, виконана за іншою темою; матеріал 

представлено частково, допущені фактичні помилки в змісті роботи 

 
6.3. Форма проведення підсумкового контролю та критерії оцінювання 

Підсумковий контроль (іспит) проводиться у вигляді письмової роботи, що містить 

відповіді на чотири питання екзаменаційного білету, які охоплюють усі модулі дисципліни 

«Науковий семінар з порівняльного літературознавства» 
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. 

 

Орієнтовний перелік контрольних питань з модуля «Науковий спецсемінар 

«Літературна генерика і генологія»» 

 

1. З історії вивчення родів літератури (Платон, Аристотель, А. Шлегель, Ф. 

Шеллінг, Гегель та інші).  

2. Теорія походження родів (О.Веселовський).  

3. З історії вивчення літературних жанрів (Н. Буало, Г. Е. Лессінг, Д. Дідро та 

інші).  

4. Концепції «смерті роману» як етап еволюції генологічної романної (Ж. Берль, 

Е. Кіш, Ф. Моріак, Х.Ортега-і-Гассет). 

5. Розвиток генологічної романної концепції у «новороманістів» (М. Бютор, А. 

Роб-Гріє, Н. Саррот, К. Сімон).  

6. Історичні трансформації жанрів (на прикладі епічних жанрів) в українській 

літературі.  

7. Історична трансформація епічного жанру в латиноамериканській літературі.  

8. Історичні трансформації жанрів (на прикладі епічних жанрів) в 

західноєвропейських літературах. 

9. Історичні трансформації жанрів (на прикладі епічних жанрів) в американській 

літературі ХІХ ст.  

10. Історичні трансформації жанрів (на прикладі епічних жанрів) в американській 

літературі ХХ ст.  

11. Історичні трансформації жанрів (на прикладі ліричних жанрів) у 

західноєвропейських літературах доби романтизму.  

12. Історичні трансформації жанрів (на прикладі ліричних жанрів) в українській 

романтичній літературі.  

13. Історичні трансформації жанрів (на прикладі драматичних жанрів) в 

українській літературі ХХ-початку ХХІ ст.  

14. Історичні трансформації жанрів (на прикладі ліричних жанрів) у 

західноєвропейських літературах доби модернізму.  

15. Історичні трансформації жанрів (на прикладі ліричних жанрів) 

західноєвропейських літератур доби Відродження. 

16. Історичні трансформації жанрів (на прикладі драматичних жанрів) в 

західноєвропейських літературах ХVII-XVIII ст.    

17. Процеси жанрової диференціації. Жанрова дифузія.  

18. Теорія родинної подібності і теорія прототипів.  

19. Когнітивна теорія жанру. 

20. Порівняльні аспекти національних жанрових систем.  

21. Сучасна когнітивна генологія і поетика в компаративістському дискурсі.  

22. Кореляція понять «жанрова матриця», «жанрова домінанта», «жанрова 

модальність», «жанровий канон. 

23. Діапазон наукових підходів до вирішення питання співвіднесеності виду і 

жанру, виду і роду (погляди Аристотеля, Буало, Лессінга, Дідро, Гегеля, 

Франка та ін.). 

24. Канонічні та неканонічні жанри, універсальні та історично- локальні жанри.  

25. «Народження» і «смерть» жанрів в історичному розвитку. 



 

 

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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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарське заняття №1 

Жанрова система в сучасній літературознавчій теорії 

Проблема класифікації категорії жанрової системи. 

Ключові ідеї дослідників генологічної природи художньої літератури: 

 концепція літературної системи Ю. Тинянова, Д. Лихачова; 

 «Морфологія мистецтва» М. Кагана; 

 генологічна теорія Н. Лейдермана; 

 осмислення жанрових процесів в теорії культурного вибуху Ю. Лотмана; 

 жанрова концепція Н. Копистянської; 
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индивидуально-авторскую эпоху / М. Гиршман // Литературоведческий сборник. – Вып. 

21 –22. – Донецк, 2005. – С. 6 – 24. 

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства: монографія / 

Н. Копистянська. – Львів : ПЛІС, 2005. – 368 с. 
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Києво-Могилянська академія, 2008. – 376 с. 

Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика / Д.Наливайко.  – К. : Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2006. – 347 с. 

 

 

Семінарське заняття №2-3 

Модифікації романного жанру в літературі доби постмодернізму 

Жанрова неунормованість роману як аксіоматичний постулат сучасної жанрології (Т. 

Денисова, В. Дончик, Д. Затонський, Н. Копистянська, Н.Бернадська та ін.). 

Роль індивідуально-авторського типу художнього мислення у формуванні жанрової 

природи роману доби постмодернізму. Трансформація посутніх характеристик роману 

(епічний характер (оповідальність, розгортання подій у площині «людина-світ»), 

наявність романного конфлікту «людина-навколишній світ», прямий або зворотний 

характер інтеракції роману з іншими жанрами) в літературі постмодернізму.  

Детективний роман без чіткої детективної інтриги (У.Еко),  історичний роман без 

історії (Дж. Барнс, Дж. Фаулз, П. Акройд, Г. Свіфт, У. Еко), соціально-психологічний 

роман (Дж. Барнс, Г. Свіфт та ін.) без вираженого соціального конфлікту тощо як 

результат радикального переосмислення традиційних жанрових різновидів.  

Література: 
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Семінарське заняття №4 

Метажанр утопії і антиутопії 

Іманентна природа утопії й антиутопії. Генологічну призму розгляду субстанційної 

суті кожного з цих жанрів (на контекстуальному тлі). Категорія метажанру і детермінанта 

появи та еволюцію утопії й антиутопії.  

Основні функції утопії й антиутопії. 

Жанрова своєрідність поетики. Жанровизначальні риси утопії. Жанрова 

характерологія антиутопії. Буття метажанру антиутопії в українській і зарубіжній 

літературах. 

Література 
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Дрогобич : Коло, 2002. – 158 с. 
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Києво-Могилянська академія, 2008. – 376 с. 
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Н. Копистянська. – Львів : ПЛІС, 2005. – 368 с. 

Бовсунівська Т. Теорія літературних жанрів. Жанрова парадигма сучасного 

зарубіжного роману: Підручник / Т. Бовсунівська. – К. : ВПЦ «Київський унверситет», 

2009. – 519 с. 

Семінарське заняття №5 

Міф як чинник жанру в художньому творі 

Проблеми міфу в сучасній культурології. Міфологія і література. 

Міфологічний фактор у літературі: загальнотеоретичні проблеми студіювання. 

Структурно-змістова характеристика міфологічного фактору в літературі (загальне 

поняття про його атрибути й модуси виявлення).  Літературна міфотворчість та її 

типологія. Поняття міфопоетики літературного твору. Міфопоетична система твору 

(різновиди структури, зміст, складники) та міфопоетична парадигма. Міфологічний 

фактор у літературі різних епох та художніх систем: особливості симбіозу.  

Міф у структурі модерністського твору (як засіб висловлення і розуміння світу для 

читача й автора). Міф у структурі постмодерністського тексту (використання змістових 

феноменів міфологічного характеру, паралельно з основною версією змалювання 

дійсності створення кількох паралельних субверсій, нерідко контрверсійних попереднім). 

Принцип ієрархієзованого тексту міфу в модерністських текстах і нонієрархії в 

постмодерністських. 

Роман-міф у літературі ХХ століття, специфіка міфочасу, міфопростору та міфогероя 

(Т. Манн, В. Фолкнер, Г. Гессе, Г. Гарсіа Маркес та ін.) 
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РАН, школа “Языки русской культуры”, 1995. – 408 с. 

Нямцу А. Миф. Легенда. Литература: (теоретические аспекты функционирования): 

Монография. – Черновцы: Рута, 2007. 

Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: Монографія. – Вид. 2-

ге, доп. і переробл. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 392 с. 

Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Антологія світової літературно-критичної 

думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 2002. – С.142-172. 

 

Семінарське заняття №6 

Генологія малої прози. Новела в жанровій системі української та зарубіжної 

літератур 

 

І.Денисюк, В.Фащенко, О. Бровко та ін. про жанрову природу новели. Комплекс 

«новелістичних прикмет» (драматичність новелістичного матеріалу; новелістична 

ущільненість матеріалу, малогабаритність композиції та ін.). 

Історичні етапи розвитку жанру новели: антична новела – ренесансна новела – 

романтична новела – модерністська новела. 

Продуктивність малих жанрових форм в українській літературі (В. Стефаник, М. 

Коцюбинський, В.Винниченко, Г.Косинка, М.Хвильовий, Юрій Клен, І.Костецький, 

О.Гончар, Є.Гуцало). 

Література: 
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В. Фащенко. – К. : Радянський письменник, 1968. – 264 с. 

Юриняк А. Літературні жанри малої форми / А. Юриняк. – К. : Смолоскип, 1996. – 

134 с. 

Бровко О. Новела в структурі української прози: модифікації та функції [Текст]: 

монографія / О. О. Бровко. – Луганськ : Видавництво ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – 400 с. 

 

Семінарське заняття №7 

Монодрама як культурно-історичний феномен 

Монодрама як жанр в історико-літературній ретроспективі. «Дифузна» генетика 

монодрами: трагедія, діатриба, солілоквіум, сповідь (церковна, побутова, літературна), 

музично-декламаційні театральні жанри, опера, поема, психодрама, власне драма тощо.  

Монодраматичність (зображення подій, ситуацій, вчинків персонажів як проекції 

внутрішнього світу однієї людини) як елемент поетики. 

Актуалізація жанрової моделі монодрами у літературі ХХ ст. у зв’язку з філософією 

екзистенціалізму, розвитком психологічних наук, драматургічними проривами «нової 

драми» і розробкою теоретичного обґрунтування монодрами М. Євреїновим 



 

 

літературознавцями і мистецтвознавцями (С. Мокульський, А. Близнюк, П. Паві, О. 

Клековкін). Міждисциплінарний підхід до вивчення монодрами (С. Деммер, Г. Гілберт, А. 

Сміт, Д. Гарві та ін.).  

Теоретичні рефлексії монодрами кінця ХХ – початку ХХІ ст. у працях О. Бондаревої, 

Н. Агеєвої, А. Павлова, М. Шаповал та ін. 
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2006. – 512 с. 
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Неоромантизм, символізм, експресіонізм / С. Хороб. – Івано-Франківськ, 2002  

Ковалів Ю.  Жанрово-стильові модифікації в українській літературі [Текст] : 

Монографія / Ю. Ковалів. – К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 191 с. 

 

Семінарське заняття №8 

Модерна драма Європи і Америки 

Поетика Арістотеля. Натуралізм у театрі. Теорії Еміля Золя. "Мистецтво театру" Е. 

Креґа і театрознавча критика Бернарда Шоу.  

Модернізм у театрі. Т.С. Еліот критична теорія. Бертольд Брехт про 

експериментальний театр. Криза комунікації в культурі модернізму. Американський 

побутовий театр. Абсурдизм в європейському театрі.  

Драми Ю.О'Ніла «Довга подорож у ніч», Т.Вільямса «Трамвай “Бажання”», 

А.Міллера «Смерть комівояжера», С.Беккета «Чекаючи на Годо», Е.Олбі «Історія в 

зоопарку», Е.Йонеско «Носороги», А. Стріндберґа «Фрекен Жюлі», Г.Ібсена «Гедда 

Ґаблер», Б.Шоу «Пігмаліон», Л.Піранделло «Шість персонажів у пошуках автора», 

Ш.О'Кейсі «Юнона і павич», Ф.Гарсія Лорка «Дім Бернарди Альби», Б.Брехта «Матінка 

Кураж та її діти». 
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Мельничук. – К., 1981. 

Жост Ф. Порівняльне літературознавство як філософія літератури. Нариси з 

порівняльного літературознавства / Франсуа Жост // Слово і час. – 2007. – №5. – С. 30 – 

44. 

 

Семінарське заняття №9 

Жанрові особливості поезії ХХ ст.  

(на матеріалі неокласичної парадигми) 

Неокласицизм як явище світової літератури. Естетико-літературне підґрунтя 

української неокласики (естетизм і антропоцентризм як основоположні ідеї неокласики). 

Раціоналістичне світосприйняття митців, свідоме нехтування модерністськими 

експериментами в царині форми й змісту (поетичний світ, що вільний від таємничих 

образів-символів, епатажності, свідомого кодування речей). Культурологічна насиченістю 

образної системи неокласиків, частотність звертання до образів світової культури. 

Духовний світ людини у філософській єдності особистості і довкілля: людина й історія, 

людина й час, буття і культура. 

Утілення ідеї культури у своєрідності тематики і проблематики поезії неокласиків. 

Творче осмислення античності, Біблії, поетики прастилю (класицизму, творчість поетів-

парнасців, російських поетів «срібного віку») і традиції національної культури як 



 

 

чинників жанрових трансформацій. Драматичний первінь ліричних жанрів неокласиків. 

Іронічний модус неокласичної лірики. Класичні віршові форми в неокласичній жанровій 

парадигмі (сонет, дистих, олександрійський вірш). Розвиток традиційних форм у художній 

практиці неокласиків. 

Література 

Козлик І. В. Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми 

сучасного літературознавства / І. Козлик. – Івано-Франківськ: Поліскан; Гостинець, 2007. 

– 591 с. 

 

Семінарське заняття №10 

Жанрологічне означення кіносценарію 

Кіносценарій крізь призму жанрологічної спіралі Н. Копистянської як оптимальної 

дослідницької стратегії нових жанрово-видових модифікацій літературної творчості. 

Контури жанрологічних потрактувань та версій сценарної форми як такої.  

Генологічні версії кіносценарію як літературного тексту (за жанрологічною 

матрицею Н. Копистянської): 1) як загальнотеоретичне поняття: кіносценарій як такий; 2) 

в культурно-історичному часі: сценарій до ери кіно; кіносценарій німого фільму; 

кіносценарій звукового фільму; 3) відповідно до певних культурних традицій: український 

кіносценарій; 4) щодо індивідуальної творчості: кіносценарій О. Довженка, кіносценарій І. 

Миколайчука, кіносценарій Ю.Іллєнка та ін.  

Література 
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Нікоряк Н. Кіносценарій як квазідраматургічний жанр / Н. В. Нікоряк // Наукові 

записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. 

: Літературознавство. – 2013. – Вип. 3(1). – С. 110-115. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2013_3%281%29__14 

Фащенко В. Жанрова диференціація та взаємопроникнення / В. Фащенко // Фащенко 

В. Вибрані статті. – К., 1988. 

Семінарське заняття №11 

«Медіумічна» література: 

проблема дефініції, жанри і види 

Висока (елітарна) і масова література: динаміка взаємин. Масова література як одне 

із соціокультурних явищ сучасного літературного процесу. діапазон визначень 

(формульна література, література з чорного ходу, розважальна література, паралітература 

тривіальна, комерційна література, популярна література, бульварна література, 

белетристика, кіч-література, псевдолітература тощо). 

«Серединна» або «медіумічна» (Г.Ашин, А. Мідлер) література як якісна масова 

література, «мідл-література» з ознаками як художньої елітарності, так і масовості. 

Критичний дискурс «медіумічної» літератури (К. Грінберг, Т. Гундорова, Д. Макдоналд, 

С. Філоненко, С. Чупринін, Е. Шилз та ін.). 

Читабельність, зазвичай щаслива розв’язка, «формульність» (риси масліту) та 

філософська наповненість, психологізм нарації, глибока метафоричність, складна 

композиція, кореляція заголовку з ідейним змістом, інтертекстуальність (ознаки високої 

літератури) як ознаки масової літератури. 

Література 

Шкловский В. Художественная проза. Размышления и разборы / В. Шкловский. – М., 

1961. 

Бовсунівська Т. Теорія літературних жанрів. Жанрова парадигма сучасного 

зарубіжного роману: Підручник / Т. Бовсунівська. – К. : ВПЦ «Київський унверситет», 

2009. – 519 с. 

Фащенко В. Жанрова диференціація та взаємопроникнення / В. Фащенко // Фащенко 

В. Вибрані статті. – К., 1988. 
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Філоненко С. Масова література в Україні: дискурс, гендер, жанр: Монографія / С. 

Філоненко. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 432 с.  

Почебут Ю. Феномен «масової літератури» в контексті постмодернізму / Ю. Почебут 

// Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2015/12/48.16.15.pdf 

 

Семінарське заняття №12-13 

Автобіографічний художній дискурс: теоретичні та історико-культурні 

аспекти 

Трансформація автобіографічного дискурсу в контексті еволюції жанрової 

різновидності: від протозразків (сповідь, житіє та ін.) до сучасних рефераційних форм 

(автобіографічний роман, автобіографічна повість тощо). Розмитість меж і 

взаємопроникнення різних форм (мемуари (спогади), щоденники, листування, 

автобіографічні художні твори) як проблема жанрового визначення автобіографії.  

Неканонічність і сукупність спогадів як важливі риси автобіографії. Індивідуальне, 

суспільне, культурно-історичне як сталі елементи автобіографії.  

Теоретичні дослідження художньої автобіографії (Т. Бовсунівська, Ф. Гаспаріні, І. 

Гречаник, Ж. Жанетт, Ф. Лежен, Ю. Лотман, І. Малішевська, Р. Ріуль, В. Фесенко та ін.). 

Характерологія художньої автобіографії: фактичність сюжетної основи; 

ретроспективність зображення подій; тотожність автора, наратора та головного героя; 

відображення реального-об’єктивно-атрибутивного часопростору; поєднання факту і 

фікції; документальність та естетична цінність. 

Гендерний аспект художньої автобіографії. «Жіночий» і «чоловічий» варіанти теми, 

стилю і суб’єкта автобіографічного жанру. 

Література 

Савенко І.Л. Жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку / І. 
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2009. – 519 с. 
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Оздемір О. Форми Ego-наративної об’єктивації гінопрозової non-fiction альтернативи 
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Сірук В. Автобіографічний дискурс у просторі культурної ідентичності людини 

[монографія] / В. Сірук. – Тернопіль, 2014. 

 

Семінарське заняття №14 

Теорія та історія жанрів фантастики 

Поняттям «фантастика». Генологічні теорії фантастики в літературознавстві (жанр, 

метод, метажанр). 

Генеза фантастичного (міф – давня літертатура). Чудесне й чудо. 

Фантастика-прийом у літературі ХІХ ст. Перша українська антиутопія. Фантастика-

прийом у літературі ХХ-ХХІ ст. 

Фантастика-концепт. Проблеми класифікації фантастики-концепту.  

Власне фантастика (фантастичний жанр) в літературі. Фантастичне і містичне. 

Форми фантастичного. Наукова фантастика в літературі. Фентезі в літературі.  

Проблемні питання фантастознавства. Фантастична модальність. 

Література 

Кагарлицкий Ю. Что такое фантастика? / Ю. Кагарлицкий. – М., 1974. 

Ковтун Е. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной 

сказки, утопии, притчи и мифа / Е. Ковтун. – М., 1999.  
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