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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна  заочна 

«НАУКОВИЙ СЕМІНАР З ТЕОРІЇ 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 

Кількість змістових модулів з розподілом 4 

Обсяг кредитів 8 4 4 8 4 4 

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 спецкурс “Міфопоетика”» 

Курс 3 3 

Семестр 6 6 

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 4 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 56 16 

Самостійна робота 64 104 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета. Змістовий модуль «Науковий спецкурс “Міфопоетика”» 
орієнтований на поглиблення і систематизацію знань про міфологію в системі 

суміжних сфер духовної культури; ознайомлення аспірантів з існуючими 

науковими підходами до міфу; з’ясування особливостей функціонування 

міфологічних компонентів у художній літературі; навчання аспірантів вільно 
оперувати термінологічним апаратом.  

 Завдання курсу:   

Загальні 

компетентнос

ті (ЗК) 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

до генерування та обґрунтування нових ідей.  

ЗК-2 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-8 Здатність до громадянської та соціальної активності й 

відповідальності. 

ЗК-9 Усвідомлення суспільної ваги моральних, культурних, 

наукових цінностей і шляхів їх збереження та 



 

примноження. 

Фахові 

компетентнос

ті 
спеціальності 

(ФК) 

ФК-1 Засвоєння й осмислення основних наукових концепцій, 

історії розвитку та сучасного стану філологічних знань, 

актуальних теоретичних і практичних проблем. Здатність 
аналізувати філологічні явища з погляду 

фундаментальних принципів і знань та на основі 

відповідних загальнонаукових методів  

ФК-2 Здатність планувати, обґрунтовувати та оцінювати 

філологічне дослідження та передбачати його результати. 

ФК-3 Здатність збирати дані для філологічного дослідження, 
науково систематизувати, аналізувати та інтерпретувати 

філологічні явища. 

ФК-4 Здатність розв’язувати широке коло проблем і завдань у 

галузі філології з використанням теоретичних та 

експериментальних методів. 

ФК-6 Здатність аналізувати твори різних родів, жанрів, стилів, 

національних літератур у теоретико-літературних, 
культурологічних та компаративних аспектах; 

демонструвати розуміння проблем літературної 

стилістики, сучасних тенденцій літературознавчої 
генерики і генології. 

ФК-7 Здатність аналізувати явища української літератури в 
діахронії та світовому контексті, визначати їхню 

специфіку, виявляти тенденції їх розвитку 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА МОДУЛЕМ ДИСЦИПЛІНИ 

Після опрацювання матеріалу змістового модуля «Науковий спецкурс 

“Міфопоетика”» аспіранти набувають: 

Знання та 

розуміння 

 
 

ПРН-З-

1 

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-

2 

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. 

Застосування 

знань та 

ПРН-У-

1 

Аналізувати явища суспільного життя на основі 



 

розумінь 
 

 системного наукового світогляду; пов’язувати конкретні 

завдання професійної та науково-інноваційної діяльності 

із загальнофілософськими проблемами; визначати 

міждисциплінарний характер наукових філологічних 

проблем.  

ПРН-У-

2 

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-

3 

Обирати адекватну наукову методологію, запроваджувати 

сучасні методи наукових досліджень для розв’язання 

проблем і завдань філологічного дослідження. 

ПРН-У-

4 

Складати, обґрунтовувати та оцінювати план і дизайн 

філологічного дослідження, передбачати його результати. 

Формування 

суджень 

ПРН-С-

1 

 

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-

2 

Критично оцінювати наукові філологічні напрями, школи, 

підходи і методи на основі їх аналізу, порівняння і 

класифікації 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план для денної форми навчання 

№ Назви змістових модулів, тем Усього 

Розподіл годин за видами робіт 

Аудиторна 
Самостійна 

Лекції Практичні 

«НАУКОВИЙ СПЕЦКУРС “МІФОПОЕТИКА”»  

Змістовий модуль 1 

1 Функціонування міфу в культурі 16 4 4 8 

2 Проблема міфопоетики в сучасній науці 16 4 4 8 

 Разом 32 8 8 16 

Змістовий модуль 2 

3 Космогонія та есхатологія в аспекті 
міфопоетики 

16 4 4 8 

4 Сакральні та профанні сфери в аспекті 
міфопоетики 

16 4 4 8 

 Разом 32 8 8 16 

Змістовий модуль 3 



 

5 Міфопоетичний хронотоп 16 4 4 8 

6 Архетипічні сюжетні схеми в літературі 16 4 4 8 

 Разом 32 8 8 16 

Змістовий модуль 4 

7 Міфопоетика як феномен культури ХХ ст. 12 2 2 8 

8 «Авторський міф» у літературі 12 2 2 8 

 Разом 24 4 4 16 

 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 

«НАУКОВИЙ СПЕЦКУРС “МІФОПОЕТИКА”» 

Змістовий модуль 1 

1 Функціонування міфу в культурі 15 2   

2 Проблема міфопоетики в сучасній науці 15  2 26 

 Разом 30 2 2 26 

Змістовий модуль 2 

3 Космогонія та есхатологія в аспекті 
міфопоетики 

15 2   

4 Сакральні та профанні сфери в аспекті 
міфопоетики 

15  2 26 

 Разом 30 2 2 26 

Змістовий модуль 3 

5 Міфопоетичний хронотоп 15 2   

6 Архетипічні сюжетні схеми в літературі 15  2 26 

 Разом 30 2 2 26 

Змістовий модуль 4 

7 Міфопоетика як феномен культури ХХ ст. 15 2   

8 «Авторський міф» у літературі 15  2 26 

 Разом 30 2 2 26 

 Усього 120 8 8 104 

 

5. ПРОГРАМА МОДУЛЯ «Науковий спецкурс “Міфопоетика”» 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.-2. Функціонування міфу в культурі 

Поняття міфу, міфології та міфопоетика. Теорії міфу в ХХ ст. (Дж. Фрезер, 
Е. Тейлор, Ф. Боас Л. Леві-Брюлль, Е. Кассіер). Компоненти міфопоетичного 

(мотив, символ, архетип, міфологема, міфема). Міф та архетип. Різновиди 

архетипів. Концепція архетипів К.-Г.Юнга. Міф і символ. Міф і фольклор. Міф і 

наратив. 

 

Основні поняття теми: міф, міфологія, міфопоетика, мотив, символ, архетип, 

міфологема, міфема, фольклор, наратив. 

Література основна: 1, 7, 9. 
Література додаткова: 8, 12, 14, 17 

 



 

Тема 3-4. Проблема міфопоетики в сучасній науці 

Міфопоетика як частина поетики. Терміни міфопоезія (М. Бодкін, Н. Фрай), 

неоміфологізм (Е. М. Мелетинський), міфоцентрична або міфогенна література 
(С.А.Козлов). Особливості міфопоетичного підходу (алогічність, 

позаказуальність, власні умови світосприйняття тощо).  

 

Основні поняття теми: міфопоетика, міфопоезія, неоміфологізм, 
міфоцентричність, міфогенна література. 

Література основна: 1, 3, 7, 9 

Література додаткова: 3, 8, 10, 11 
 

Змістовий модуль 2 

Тема 5-6. Космогонія та есхатологія в аспекті міфопоетики 

Загальні космологічні принципи в міфології. Побудова космогонічних міфів. 
Основні мотиви космогонічних міфів. Організація та реалізація космогонічного 

міфу в літературі. Есхатологічні уявлення в міфології. Типи і форми есхатології. 

Організація та реалізація есхатологічних структур у літературі. 

 

Основні поняття теми: космогонія, есхатологія, міфопоетика, есхатологічні 

структури, космологічні принципи.  

Література основна: 1, 3, 7, 9 
Література додаткова: 3, 15, 16 

 

Тема 7-8. Сакральні та профані сфери в аспекті міфопоетики 

Особливості міфологічного світосприйняття. Денна та нічна картини освоєного 

світу. Універсальна модель побудови космосу. Профаний і сакральний світи 

міфологічної свідомості. Межові стани і способи проникнення в сакральну сферу. 

Специфіка відтворення сакральної і профаної сфери в художніх текстах. 

 

Основні поняття теми: міфологічне світосприйняття, космос, профаний світ, 

сакральний світ, межові стани. 
Література основна: 1, 3, 7, 9 

Література додаткова: 15, 16  

 

Змістовий модуль 3 
Тема 9-10. Міфопоетичний хронотоп 

Загальні засади міфопросторової орієнтації: центр і периферія. Визначальні риси 

міфологічного просторового континууму. Просторові параметри міфологічного 

всесвіту. Диференційні ознаки міфологічного часу. Одиниці вимірювання 
міфологічного часу. Реалізація міфопросторового континууму в літературі. 

 

Основні поняття теми: міфопросторова орієнтація, центр, периферія, 
міфологічний час, міфологічний простір. 

Література основна: 1, 3, 7, 9 

Література додаткова: 6, 15, 16 



 

Тема 11-12. Архетипічні сюжетні схеми в літературі 

Археосюжет. Концепція археосюжету В.І.Тюпи. Ініціаційний сюжет у літературі. 

Ритуал посвяти та сюжет чарівної казки. Система персонажей з точки зору 
міфопоетики. Архетипічні персонажі. Персонажні архетипи у світовій літературі. 

Культурний герой та трікстер у міфології. Типи трікстерів у літературі. 

 

Основні поняття теми: археосюжет, ініціаційний сюжет, ритуал, архетип, 
персонаж, культурний герой, трікстер. 

Література основна: 1, 3, 7, 9 

Література додаткова: 4, 5, 15, 16 
 

Змістовий модуль 4 

Тема 13. Міфопоетика як феномен культури ХХ ст. 

Пряма або непряма орієнтація значної частини літератури ХХ ст. на давній міф чи 
міфологічні структури мислення. Причини (психологічні та соціокультурні) 

тяжіння письменників ХХ століття до міфу та міфологічних структур. Типи 

художнього неоміфологізму. Локальний міф у літературі.  

 

Основні поняття теми: міфологічне мислення, неоміфологізм, міфологічні 

структури, локальний міф. 

Література основна: 1, 3, 7, 9 
Література додаткова: 4,5, 11 

Тема 14. «Авторський міф» у літературі 

Поняття «авторського міфу». «Авторський міф» як організуюча модель тексту. 
Основні принципи побудови «авторського міфу».  

 

Основні поняття теми: неоміфологізм, авторський міф, сучасна література, 

історія, пам’ять.  
Література основна: 1, 3, 7, 9 

Література додаткова: 1. 2, 9 



 

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 
 

Модуль 3 Модуль 4 

к-ть 
одиниць 

макс. 
к-ть 
балів 

к-ть 
одиниць 

макс. 
к-ть 
балів 

к-ть 
одиниць 

макс. 
к-ть 
балів 

к-ть 
одиниць 

макс. 
к-ть 
балів 

Відвідування 

лекцій 

1 4 4 4 4 4 4 2 2 

Відвідування 

практичних 

занять 

1 4 4 4 4 4 4 2 2 

Робота на 

практичному 

занятті 

10 4 40 4 40 4 40 2 20 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Разом   68  68  68  44 

Максимальна кількість балів: 248 

Розрахунок коефіцієнта: 248:60 = 4,13 

 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (заочна форма) 
Вид 

діяльності 
Максимальна 

к-ть балів 
за одиницю 

 
 

Модуль 1 
 

Модуль 2 
 

Модуль 3 Модуль 4 

к-ть 
одиниць 

макс. 
к-ть 
балів 

к-ть 
одиниць 

макс. 
к-ть 
балів 

к-ть 
одиниць 

макс. 
к-ть 
балів 

к-ть 
одиниць 

макс. 
к-ть 
балів 

Відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування 

практичних 

занять 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Робота на 

практичному 

занятті 

10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 13 65 13 65 13 65 13 65 

Разом   77  77  77  77 

Максимальна кількість балів: 308 

Розрахунок коефіцієнта: 308:60 = 5,13 

 

 
 

 

 
 



 

6.2. Завдання для самостійної роботи  

Змістовий модуль І - ІІ 

1. Законспектувати основні положення Е. Мелетинського («Поетика міфу») та 
Р. Барта («Міфології») – 8 год. 

2. Дослідити сучасні інтерпретації міфопоетики – 8 год. 

3. Визначити основні параметри неоміфологізму з відповідними прикладами з 

художніх текстів – 8 год. 
4. Реалізація міфу про кінець світу в сучасній літературі (есе на прикладі 

самостійно обраного твору) – 8 год. 

 
Змістовий модуль ІІІ - ІV 

1. Законспектувати статтю: Леві-Строс К. Міт та значення // Слово. Знак. 

Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред М. 

Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С.345-356. – 8 год. 
2. Дослідити теорію Юнга та її розвиток в науковому дискурсі – 8 год. 

3. Визначити специфіку реалізації міфологічних сюжетів у творах сучасних 

авторів – 8 год. 
4. Міфопоетика постмодерністського роману (есе на прикладі самостійно 

обраного твору) – 8 год. 

 

Критерії оцінювання рівня виконання завдань для самостійної роботи 

(денна форма) 

За кожен блок завдань аспірант може отримати по 5 балів. 

Самостійна робота оцінюється за такими складовими: 
1) своєчасність виконання – 1 бал; 

2) повнота обсягу виконання – 1бал; 

3) якість виконання – 1 бал; 

4) самостійність виконання – 1 бал; 
5) виявлення ініціативності та творчого підходу – 1бал. 

 

Критерії оцінювання рівня виконання завдань для самостійної роботи 

(заочна форма) 

За кожен блок завдань аспірант може отримати по 5 балів. 

Самостійна робота оцінюється за такими складовими: 

1) своєчасність виконання – 1 бал; 
2) повнота обсягу виконання – 1бал; 

3) якість виконання – 1 бал; 

4) самостійність виконання – 1 бал; 

5) виявлення ініціативності та творчого підходу – 1бал. 
 

 

 

 

 

 



 

6.3. Форми проведення підсумкового контролю  

Підсумковий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену з усіх 

модулів дисципліни «Науковий семінар з теорії літератури». В 
екзаменаційному білеті – 4 запитання – по одному з кожного модуля. Кількість 

балів з курсу «Науковий семінар з теорії літератури» – середнє арифметичне з 

чотирьох модулів. 

1. Поняття міфу, міфології та міфопоетика.  
2. Теорії міфу в ХХ ст.  

3. Компоненти міфопоетичного (мотив, символ, архетип, міфологема, міфема). 

4. Міф та архетип. 
5. Міф і фольклор.  

6. Міфопоетика як частина поетики.  

7. Загальні космологічні принципи в міфології.  

8. Побудова космогонічних міфів.  
9. Основні мотиви космогонічних міфів.  

10. Організація та реалізація космогонічного міфу в літературі.  

11. Есхатологічні уявлення в міфології.  
12. Типи і форми есхатології.  

13. Організація та реалізація есхатологічних структур у літературі. 

14. Особливості міфологічного світосприйняття.  

15. Денна та нічна картини освоєного світу.  
16. Універсальна модель побудови космосу.  

17. Профаний і сакральний світи міфологічної свідомості.  

18. Межові стани і способи проникнення в сакральну сферу.  
19. Специфіка відтворення сакральної і профаної сфери в художніх текстах.  

20. Загальні засади міфопросторової орієнтації: центр і периферія.  

21. Визначальні риси міфологічного просторового континууму.  

22. Просторові параметри міфологічного всесвіту.  
23. Диференційні ознаки міфологічного часу.  

24. Реалізація міфопросторового континууму в літературі. 

25. Ініціаційний сюжет у літературі.  
26. Культурний герой та трікстер у міфології.  

27. Типи трікстерів у літературі. 

28. Типи художнього неоміфологізму.  

29. Локальний міф у літературі.  
30. Поняття «авторського міфу». 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

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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Додаток 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1 

Практичне заняття 1-2 

Міф про Мінотавра в культурному контексті  

1. Культурні та історичні джерела міфу про Мінотавра. 

2. Функціонування міфу про Мінотавра від античності до сучасності. 

3. Лабіринт як частина міфу про Мінотавра. 
4. Інтерпретація міфу про Мінотавра в повісті А. Жіда «Тесей». 

Практичне заняття 3-4 

Едіп як міфологічний і фольклорний персонаж 

1. Едіп у світлі міфології 
2. Едіп у світлі фольклору (за Проппом): (методологічні передумови; 

фольклорність Едіпа; пророцтво; шлюб батьків; позбуття немовляти; відхід; 7) 

Сфінкс; батьковбивство і шлюб; перший апофеоз Едіпа; розвінчання; викриття; 
другий апофеоз Едіпа). 

3. Едіп у світлі психоаналізу. 

4. Реінтерпретація образу Едіпа сучасними авторами (на матеріалі міфологічних 

п’єс Ж.Кокто).  
 

Змістовий модуль 2 

Практичне заняття 5-6 

Мотиви апокаліпсису в романі Т. Толстой «Кись»  

1. Міфопоетика Т. Толстой. 

2. Міфологічна структура роману «Кись»: 

- «едем» (дитинство Бенедикта); 
- «злочин і падіння» (духовне падіння героя); 

- «мандри» (похід в Червоний Терем»); 

- «повернення або загибель» (духовна загибель героя). 
3. Есхатологічний міф у романі «Кись». 

Практичне заняття 7-8 

Сакральна і профана сфери у творчості Гримич Марини 

(«Фріда», «Мак червоний в росі…»),  
1. Профанний і сакральний світи в романах «Мак червоний в росі…» та 

«Фріда». 

2. Способи проникнення в сакральну сферу у творах «Мак червоний в росі…» 

та «Фріда». 
3. Образ потойбіччя в романі «Мак червоний в росі…». 

4. Трансформація Світового дерева в романі «Фріда». 

 

 

 

 



 

Змістовий модуль 3 

Практичне заняття 9-10 

Практичне заняття 

Міфологічний час і простір у творчості М.В.Гоголя 

(«Вій», «Страшна помста»). 

1. Різновиди часу у повістях М.В.Гоголя. 

а) Лінійний час; 
б) Циклічний час. 

2. Міфологічний час у повістях «Вій» та «Страшна помста». 

3.Специфіка відтворення простору у творах М.В.Гоголя. 
4. Міфологічні локуси в повістях «Вій» та «Страшна помста» 

Практичне заняття 11-12 

Прометей як культурний герой 

1. Міф про здобування вогню. 
2. Конфлікт інтерпретацій навколо міфу про здобування вогню:  

а) Версія К. Абрахама («Сновидіння та міф»); 

б) Версія З. Фройда («Здобування й упокорення вогню»); 
в) Версія К.-Г. Юнга («Метаморфози та символи лібідо»); 

г) Версія Г. Башляра: спроба синтетичної інтерпретації («Психоаналіз вогню»).  

3. Міф про Прометея в літературній інтерпретації: від «Прикутого Прометея» 

Есхіла до філософського роману-есе «Загадка Прометея» угорського письменника 
Лайоша Мештерхазі. 

 

Змістовий модуль 4 

Практичне заняття 13 

Шевченківський міф в українській постмодерній літературі 

1.Етапи формування шевченківського міфу в українській культурі. 

2. Образ поета, твори, літературна критика як джерело формування 
шевченківського міфу. 

3. Реінтерпретація образу Шевченка в пострадянський період (Г. Грабович, 

О. Забужко). 
4. Образ Шевченка у творах сучасних українських письменників. 

5. Образ Поета в есеї Ю.Андруховича «Shevchenko is OK». 

Практичне заняття 14 

Індивідуальна міфологія В.Голдінга  

1. В. Голдінг як міфолог-дешифратор. 

2. Специфіка індивідуальної міфології  В. Голдінга 

3. Біблійні мотиви та образи в романі «Шпиль». 
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