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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія української літератури 

Викладач (-і) Курінна Наталія Степанівна 

Контактний телефон 

викладача 

(0342)59-60-74 

E-mail викладача sonata_1@ukr.net 

Формат дисципліни Лекції, практичні, самостійна робота 

Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС –3 (90 годин). 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації Очні консультації: 30 год. Четвер - 13.30-14.30. 

Кафедра української літератури, 303 ауд. 

Онлайн-консультації:30 год. Розклад присут-

ності викладача: субота - 10.30-12.30  

2. Анотація до курсу 
Курс «Синтез мистецтв в українській літературі для старшокласників»має на меті 

вивчення художньо-естетичних підвалин українського письменства крізь призму інтер-

медіального підходу (аналітики літератури як виду мистецтва, органічного і закономірного 

взаємозвʼязку літератури з іншими видами мистецтв: живописом, музикою, кіномистецтвом 

тощо) – актуального методичного аспекту на уроках з літератури у старших класах з 

урахуванням вимог сучасної освіти ХХІ століття. 

Викладання курсу передбачає також звʼязок між вивченням основних питань теорії та 

історії літератури та практичною роботою майбутніх учителів філологів, заохочення бажань 

студентів особисто інтегруватися у творчу розробку інтермедіальних проблем у процесі 

викладання у середній школі . 

3. Мета та цілі курсу 
засвоєння студентами основних теоретичних проблем, зосібна, етапів становлення, розвитку 

вітчизняної та світової науки про літературу, основних художньо-мистецьких напрямів і течій 

ХІХ-ХХ ст., знайомство із канонами, за якими функціонує літературний твір, а також 

вироблення навиків аналізу літературного твору як явища мистецтва. 

Основними цілями вивчення дисципліни є: 

– з’ясувати сутність художньої літератури в контексті подібних мистецьких явищ; 

філософські засади синтезу мистецтв, різноаспектні параметри класифікації видів 

мистецтва. 

– вивчити основні концепти творчості; природу геніального і генія у мистецтві та науці; 

– види та жанри мистецтва у зв’язку з літературою (живопис, музика, кіно, театр); 

поняття художньо-мистецького стилю; провідні стилі класичного та некласичного 

мистецтва; художні образи й архетипи; 

– поглибити осмислення найактуальніших проблем сучасної літературної дійсності й 

розвитку національних літератур, зокрема української, у зв’язках з традиціями, 

новаторством і художньою майстерністю; 

– допомогти глибше оволодіти принципами ідейно-художнього аналізу літературних 

творів, методологією їх оцінювання; 

– спрямувати студентів на систематичне, глибоке осмислення найновіших літературо-

знавчих праць; 



– сприяти всебічному розвитку, активному становленню й самореалізації особистості 

майбутнього фахівця з української мови і літератури. 

4. Результати навчання (компетентності) 
У результаті вивчення курсу «Синтез мистецтв в українській літературі для 

старшоклсників»студенти повинні мати: 

 

 знання та розуміння предметної області й професійної діяльності вчителя; 

 здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології в практичній 

діяльності; 

 здатність вільно і грамотно, усно та письмово спілкуватися державною мовою, 

утверджувати національні гуманістичні ідеали, мовне й культурне багатство України;  

 здатність активно застосовувати професійно-профільні знання, уміння й навички з 

мовознавчих, літературознавчих, психолого-педагогічних дисциплін у загальноосвітніх 

навчальних закладах різних типів із використанням передових освітніх технологій; 

 здатність вільно оперувати фаховими термінами для виконання професійних завдань; 

 здатність трансферу сучасних наукових досягнень у загальноосвітні навчальні заклади, 

у практику викладання української мови та літератури; обміну досвідом професійної 

діяльності та  критичного аналізу власних  педагогічних напрацювань; 

 здатність до реалізації виховної функції під час  навчання; 

 володіння основними мовознавчими і літературознавчими поняттями, здатність 

застосовувати їх у процесі аналізу та інтерпретації текстів різних стилів; 

 здатність розглядати літературні тексти, явища і факти в контексті української та 

світової культури, виявляти специфіку літературних напрямів, течій, шкіл; уміти 

аналізувати індивідуально-авторський стиль окремих письменників; 

 здатність зберігати і примножувати мистецько-культурні цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної сфери; 

 здатність використовувати сучасні методологічні  засади предметної спеціалізації, теорії 

й історії української мови та  літератури, дисциплін за вибором мовознавчого та 

літературознавчого спрямування, орієнтуватися в сучасному українському 

літературному процесі з настановою на практичне втілення в освітньо-професійній 

діяльності; 

 уміння застосовувати сучасні методики й освітні технології викладання української 

мови та літератури (зокрема інформаційні) для забезпечення якості навчально-

виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. 

 осмислювати літературознавчі концепції, володіти методами літературознавчих 

досліджень, компаративного аналізу, інтерпретувати твори української та зарубіжної 

художньої літератури, усної народної творчості; 

 уміти аналізувати й застосовувати у практичній діяльності набуті знання про 

закономірності літературного процесу на діахронному і синхронному зрізах і творчість 

знакових письменників у національному і світовому контексті; 

 уміти аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати наукових досліджень у 

сферах літературознавства, мовознавства, методики навчання фахових дисциплін; 

оцінювати результати власних наукових досліджень з використанням сучасних методів 

науки, інформаційних та інноваційних технологій; 

 оцінювати розвиток мовознавчої, літературознавчої думки від давнини до сучасності, 

знати відомі праці українських і зарубіжних філософів, лінгвістів, культурологів, 

літературознавців. 



 

5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 12 

Практичні заняття 18 

Самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

Вибірковий 

Перший 014 Українська мова 

і література  

 

          Третій       Вибірковий 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 

Літера 

тура 

Завдання, год Вага 

оцінк

и 

Термін 

викон. 

Тема 1. «Троянда поза тлін-

ністю…»: інтермедіальний 

аспект мистецтва. 

Феномен «мисленно-чуттє-

вого древа»: літературознав-

ство в системі синтезу мис-

тецтв і наук. Три тематичні 

блоки курсу. 

Мистецтво як форма суспіль-

ної свідомості та підсвідо-

мого та засіб естетичного ос-

воєння дійсності. Характер-

ні ознаки художньо-

естетичної свідомості. 

«Техне», «ма-йстерність», 

«мастацтво»: різні підходи в 

розмежува-ннях 

мистецького. 

Генеза (походження) мистец-

тва. Від синкретизму до се-

цесії (змішування): філософ-

ські засади синтезу мистецтв. 

Види мистецтва. Міметична 

та феноменологічна, аполло-

нійська та діонісійська теорії 

мистецтва. Різноаспектні па-

раметри класифікації видів 

мистецтва.  

Література як особливий вид 

у системі мистецтв. Образ-

символ Троянди і Porto 

Проблемна 

лекція (з 

використа-

ням муль-

тимедійних 

ресурсів) 

Рекоме

ндов. 

літера-

тура до 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

практи

чних 

занять 

 

1. Прочитати ро-

ман Умберто Еко 

«Імʼя троянди» та 

проаналізувати 

його в контексті 

проблеми 

інтермедіальності 

мистецтва та в 

контексті 

розвитку 

культури ХХ ст. 

2. Дати письмову 

відповідь на  дис-

кусійні питання: 

-«Творчість – це 

співтворчість Ви-

щих сил і люди-

ни» ..Доведіть або 

спростуйте цю те-

зу. 

- Художник слова, 

пишучи твір, по-

винен працювати 

серцем чи розу-

мом?... 

- Присутність біо-

графічного автора 

в художньому 

тексті обов’язкова 

?... 

Які, на ваш по-

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 



Franko: обґрунтування світо-

глядно-теоретичного та есте-

тичного змісту курсу. 

гляд, ментальні 

особливості украї-

нської літерату-

ри?... 

-Класика-модерн-

постмодерн: 

спільне і відмінне 

між поняттями… 

- Геніальна осо-

бистість: критерії 

і приклади… 

- Які сучасні літе-

ратурознавчі під-

ходи до аналізу 

тексту Ви знає-

те… 

- З якими видами 

мистецтв найтіс-

ніше пов’язана лі-

тература?…Що 

пов’язує їх у цьо-

му взаємозв’яз-

ку?...  

- Наведіть конк-

ретні приклади 

синтезу мистецтв 

у творчості мит-

ців. 

- Який фільми чи 

виставу Ви б хо-

тіли переглянути 

в рамках вивчення 

курсу«Література 

в системі наук і 

мистецтв» і про-

аналізувати?... 

2 год. 

Тема 2.Література в систе-

мі синтезу інших мистецтв і 

наук. 

Мистецтво як форма суспіль-

ної свідомості та засіб есте-

тичного освоєння дійсності. 

Класифікації видів мистецтв. 

Література в системі мис-

тецтв. Синтез мистецтв як 

літературознавча категорія. 

Інтермедійність та інтерсемі- 

отичність у міжмистецькій 

Практичне 

заняття 

 

Рекоме

ндов. 

літера-

тура до 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

Законспектувати: 

Просалова В.Ін-

термедіальні аспе- 

кти новітньої ук-

раїнської літера-

тури. – Донецьк : 

Донну, 2014. – 

154 с. 

Рисак О. “Найпер-

ше – музика у 

Слові”: Проблема 

синтезу мистецтв 

5 

балів 

 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 



комунікації: історичний ас-

пект. Поняття синкретичнос-

ті мистецтва. Явище синес-

тезії. 

Способи кодування і переко-

кодування типів мистецтв у 

художній практиці. Синтез 

мистецтв і структура літера-

турного твору: проблеми 

жанру, стилю (теоретичний 

аспект питання, що вивчає-

ться в старших класах серед-

ньої школи). 

практи

чних 

занять 

 

 

в українській літе-

ратурі кінця ХІХ 

– початку ХХ ст. 

– Луцьк, 1999. – 

402 с.  

Волошина Н., 

Жила С.Твори 

споріднених галу-

зей мистецтва на 

уроках українсь-

кої літератури // 

Українська літе-

ратура в загально-

освітній школі. – 

2004. – № 2 . –  

С. 2-6. 

Виписати основні 

тези, виписати но-

ві терміни до літе-

ратурознавчого 

словника. 

4 год. 

Тема 3. «Народ шукає в 

геніях себе…» : різні аспекти 

вивчення природи геніального 

Античні мудреці про дар 

провидіння і творчий акт. 

Два основні епізоди про 

геніальність у Біблії. 

Інтерпретація питання геніа-

льності у філософсько-есте-

тичних працях І. Канта 

("Аналітика піднесеного") та  

Г. Гегеля ("Естетика"). 

Теорія людини-генія Шеллі-

нга в подобі раtі Deum ("лю-

дина, що знаходиться в руках 

Божих"). Геній можливий 

лише в мистецтві?! 

Архетип метафори як основ-

ний принцип геніальних 

відкриттів. 

Гра свідомого та підсвідо-

мого («колективного підсві-

домого, за К. Юнгом) -   за-

порука доступу геніїв до 

астрально-небесного «архі-

ву». Роль сну в цих процесах.  

Дар провіденції (пророцтва) 

Проблемна 

лекція 

 Опрацювати роз-

відки:Вайнцвайг 

П. Десять запове-

дей творческой 

личности. – М., 

1990. 

Эфроимсон В. П.  

Загадка гениаль-

ности. - М., 1991. 

Илиади А. Приро-

да художествен-

ного таланта. – 

М., 1965. 

Ломброзо Ч. Ге-

ниальность и по-

мешательство. – 

К., 1995. 

2 год. 

 

5 

балів 

 



в геніїв. Теорія феномена-

льної «синхроністичності» 

(К. Юнг). Дивацтва геніїв. 

Тема 4. Література і живо-

пис: до проблеми взаємо-

зв’язку. 

Література і живопис: своє-

рідність міжмистецького діа-

логу. Взаємодія стильових 

течій літератури та живо-

пису. Естетичні принципи, 

специфіка образотворення. 

Вербалізація візуальних вра-

жень в художньому тексті: 

семантико-символічний 

аспект.  

Елементи зображальних мис-

тецтв в образній та компо-

зиційній структурі твору. 

Лекція-

візуаліза-

ція, 

дискусія.  

Самостійна 

робота 

Рекоме

ндов. 

літера-

тура до 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

практи

чних 

занять 

 

Написати реферат 

на одну із трьох 

запропонованих 

тем: 

1. Живопис Т. 

Шевченка: 

художньо-

стилістичний 

аналіз. 

2. Урок на тему 

«Шевченко – 

художник». 

3. Образ 

художника в 

одноіменному 

творі Т. 

Шевченка. 

2+10=12 год. 

5 

балів 

 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Тема 5.Методичний аспект 

вивчення проблеми «літе-

ратура і живопис» у старших 

класах середньої школи. 

Самостійна 

робота 

 Законспектувати: 

Жила С.Вивчення 

української літе-

ратури у взаємо-

зв’язку з образо-

творчим мистецт-

вом. Посібник для 

вчителя. – Черні-

гів: РВК “Деснян-

ська правда”, 

2000-176с. 

2. На основі одно-

го із прочитаних 

художніх творів 

української літе-

ратури, що най-

краще ілюструє 

взаємозвʼязок лі-

тератури і живо-

пису, підготувати 

письмову творчу 

роботу та усно 

захистити її. 

10 год. 

5 

балів 

 

Тема 6.В. Винниченко і жи-

вопис. 

Генеза мистецького світо-

Практичне 

заняття 

Рекоме

ндов. 

літера-

1.Зʼясувати таєм-

ниці психологіч-

ної біографії В. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 



гляду В. Винниченка. Один 

із засновників «Артистичної 

секції»при Українській гро-

маді в Парижі. 

Психологія творчості митця. 

Малярська спадщина. 

В. Винниченко та М. Баш-

кирцева: аспекти психоана-

літичного розкодування їх 

малярства. 

«Надзвичайне багатство 

фарб» (Марія Келлер) –

секрет харизматичності жи-

вопису В. Винниченка.  

Муженський період життя і 

творчості. Еколь де Парі. 

тура до 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

практи

чних 

занять 

 

Винниченка, про-

читавши біографі-

фічний роман С. 

Процюка про В. 

Винниченка «Ма-

ски опадають по-

вільно». 

2. Підготувати 

тематичні презен-

тації:  

- «Малярство В. 

Винниченка» 

- В. Винниченко і 

Франція (мужен-

ський період жит-

тя і творчості). 

2 год. 

розкладом 

занять 

 

Тема 7.Синтез мистецтв як 

явище модернізму. 

Синтез мистецтв як вияв мо-

дерністського дискурсу. 

Символізм в літературі та ін-

ших видах мистецтва: прик-

лади художньої апробації (за 

творами, які вивчаються на 

уроках з української літера-

тури старших класах серед-

ньої школи) . 

Експресіонізм в літературі та 

інших видах мистецтва: при-

клади художньої апробації 

(за творами, які вивчаються 

на уроках з української літе-

ратури старших класах 

середньої школи) . 

 

 

 

 

Проблемна

лекція. 

Практичне 

заняття 

 

Рекоме

ндов. 

літера-

тура до 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

практи

чних 

занять 

 

Законспектуйте : 

Чайковська В. 

Явище мистець-

кого синтезу як 

вияв модерніст-

ського дискурсу / 

В. Чайковський // 

Український мо-

дернізм зі століт-

ньої відстані. – 

Рівне, 2001. – С. 

47– 51. 

Тишунина Н.В. 

Западноевропейск

ий символизм и 

проблема 

взаимодействия 

искусств: опыт 

интермедиального 

анализа. – Спб.: 

Изд-во РГПУ им. 

А. И. Герцена, 

1998. – 160 с. 

відомості про си-

мволізм як течію 

модернізму. 

Підготувати 

презентацію  

«Експресіонізм в 

малярстві, музиці, 

літературі: євро-

пейський культу-

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 



рно-мистецький 

контекст». 

2+2 =4 год. 

Тема 8.Імпресіонізм в літе-

ратурі та живописі. 

Імпресіонізм як модерний 

напрям в мистецтві і літе-

ратурі. Філософсько-естетич-

ні засади імпресіонізму, 

специфіка образотворення в 

імпресіоністичних творах. 

«Поезії в прозі» М. Коцю-

бинського – поворотний 

пункт до психологічного 

імпресіонізму й модерної 

поетики («Утома», «Хмари», 

«Самотній», «Сон»). Худож-

ній текст як суцільна внут-

рішня (душевно-емоційна) 

рефлексія ліричного героя 

«Зрілість» прози Коцюбин-

ського в імпресіоністичному 

стилі. Індивідуально-психо-

логічний та соціально-істо-

ричний аспекти імпресіо-

ністичних творів («Лялечка», 

«На камені», «Цвіт яблуні», 

«Іntermezzo», «Сміх», «Він 

іде!», «Невідомий», 

«Personagrata». та ін.). 

Типологія з творами А. 

Шніцлера, К. Га-мсуна). 

Імпресіоністичний пейзаж у 

новелістиці М. Коцюбинсь-

кого. Семантика і символіка 

кольору. Роль мікрообразів у 

структурі тексту. 

Практичне 

заняття. 

Самостійна 

робота 

 

Рекоме

ндов. 

літера-

тура до 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

практи

чних 

занять 

 

Законспектуйте : 

Кузнецов Ю. Б. 

Імпресіонізм як 

явище світового 

мистецтва / Ю. Б. 

Кузнецов // Все-

світня література 

в середніх на-

вчальних закладах 

України. – 1998. – 

№ 2. – С. 46–50. 

Здійснити ідейно-

естетичний аналіз 

творів М. Коцю-

бинського через 

призму поетики 

імпресіонізму: 

пленерність мис-

лення, символіка 

кольору, психоло-

гізований пейзаж, 

жанрова специ-

фіка (етюд, аква-

рель тощо). 

2+10=12 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Тема 9.Література і му-

зика: до проблеми взаємо-

зв’язку. 

Трансформація звукових вра-

жень в літературному творі. 

Звукова інструментація пое-

тичного тексту. 

Функціональна роль музич-

них образів у розкритті ідей-

но-естетичного змісту твору. 

Музика як композиційний 

чинник художнього твору. 

Лекція-

дискусія. 

Практичне 

заняття (з 

використан

ням муль-

тимедійних 

ресурсів) 

 

 

 

 

Рекоме

ндов. 

літера-

тура до 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

Овдійчук Л. Взає-

модія мистецтв на 

уроці літератури 

як один із чинни-

ків формування ес 

тетичних почуттів 

та уподобань шко-

лярів // Українсь-

ка мова і літе-

ратура в школі. – 

2003. – № 3. – 

С.24-30. 

5 

балів 

 

 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 



Методичний аспект вивчення 

проблеми «література і 

музика» » у старших класах 

середньої школи. 

 

 

 

практи

чних 

занять 

 

Простежити інте-

рмедіальний ас-

пект взаємозвʼяз-

ку літератури і 

музики на уроках 

в старших класах. 

На основі одного 

із прочитаних ху-

дожніх творів, 

який найкраще 

ілюструє взаємо-

звʼязок літератури 

і музики, підго-

тувати письмову 

творчу роботу та 

усно захистити її 

(студенти задають 

додаткові 

питання) 

2+2=4 год. 

Тема 10.Методичні основи 

вивчення взаємозвʼязку 

літературного й музичного 

творів. 

Основні напрями 

використання музики у 

процесі вивчення української 

літератури: музика усної 

народної творчості; музика в 

житті й творчості 

письменника; музика, 

втілена в літературному 

тексті; музика, яка 

народилася в тісній єдності з 

текстом; музика, яка звучить 

або про яку говориться в 

творі; музика як 

психологічний настрій; 

музика як особиста творчість 

учнів. 

Основні види роботи під час 

виділених шляхів залучення 

музики на заняттях  

літератури. 

Самостійна 

робота 

Рекоме

ндов. 

літера-

тура до 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

практи

чних 

занять 

 

1. Розробити мо-

дель паралельного 

вивчення літера-

турного й музич-

ного твору на 

прикладі п'єси М. 

Куліша "Патетич-

на соната" з ме-

тою оптимального 

коригування про-

цесу сприймання 

двох мистецьких 

сфер: музичної й 

літературної; 

довести, що для 

інтерпретації літе-

ратурних творів, 

пов'язаних із му-

зикою, необхідне 

обов'язкове уве-

дення суміжної 

образотворчості 

на заняттях з 

літератури. 

10 год. 

5 

балів 

 

Тема 11. Роль музики в 

житті і творчості Лесі 

Українки. 

Витоки музичного обдару-

Практичне 

заняття. 

Самостійна 

робота 

Рекоме

ндов. 

літера-

тура до 

Зробити письмо-

вий ідейно-есте-

тичний аналіз 5 

ліричних поезій 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 



вання Поетеси. 

Організація літературного 

гуртка «Плеяда». 

Домінанта музичних і звуко-

вих образів у поезіях з «му-

зичними» назвами: «Пісня 

флорентійська», «Голосні 

струни», «Сім струн», «Ме-

лодії», «Ритми», «Романси» 

та ін. Художньо-стилістич-

ний аналіз. 

Музично-словесна сюїта у 

геніальному поетичному 

циклі Лесі Українки «Сім 

струн». 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

практи

чних 

занять 

 

Лесі Українки (ви 

брати зразки гро-

мадянської, пей-

зажної, філософ-

ської, медитатив-

ної, інтимної ліри-

ки).  

2+10=12 год. 

занять 

 

Тема 12. Музичність як до-

мінанта художнього стилю 

поетичного та прозового 

твору. 

Синестезійне сприйняття зву 

ку.  

Звукова інструментація пое-

зій  П. Тичини. Звукопис. 

Поліфонізм. 

Музично-пісенні образи збір-

ки “Сонячні кларнети”. 

Музика як композиційний 

чинник художнього твору: на 

прикладі художньої прози О. 

Кобилянської («Меланхолій-

ний вальс», «Царівна», поезії 

у прозі). 

Практичне 

заняття (з 

використ. 

мультимеді

а) 

 

Рекоме

ндов. 

літера-

тура до 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

практи

чних 

занять 

 

Законспектуйте : 

Франко І. Ізсек-

ретівпоетичноїтво

рчості/ Іван 

Франко // Зібра-

ннятворів: у 50 т. 

–К., 1976 – 1986. – 

Т. 31. – С.45 – 

119. 

2 год.  

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Тема 13.Література і кіно: 

до проблеми взаємозв’язку. 

Кіно як синтетичне мистецт-

во. Основні засоби та прийо-

ми кінематографії: кадр, ра-

курс, монтаж та ін. 

Інтерактивна взаємодія кіно-

мистецтва та літератури. 

Кінодраматургія та її жанри. 

Поетика кінооповіді в худо-

жньому тексті. 

Кінематографічні  прийоми в 

літературі. 

Методичний аспект вивчення 

проблеми «література і кі-

но», «література і театр» » у 

старших класах середньої 

Проблемна

лекція 

 

Рекоме

ндов. 

літера-

тура до 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

практи

чних 

занять 

 

Опрацювати 

письмово працю: 

Поетичне кіно: 

заборонена  

школа. – К.: 

АртЕк, Редакція 

журналу «Кіно-

Театр»,  2001. 

Довженко і кіно 

ХХ століття. Зб. 

ст. / Упоряд. Л. 

Брюховецька, С. 

Тримбач. – 

К.,2004. 

2 год. 

5 

балів 

 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

 

 

 

 

 

 



школи. 

Тема 14. Література і кіно: 

принципи взаємодії. 

Українське кіномистецтво та 

художня література: своєрід-

ність взаємовпливів. 

Поетика кінооповіді в ху-

дожньому тексті:приклади 

художньої апробації (за тво-

рами, які вивчаються в стар-

ших класах середньої школи) 

Кінематографічні  прийоми в 

літературі: приклади худож-

ньої апробації (за творами, 

які вивчаються в старших 

класах середньої школи) . 

Кінодраматургія О. Довжен-

ка. 

Феномен українського пое-

тичного кіно. Українське по-

етичне кіно 1960-70-х рр. ХХ 

ст. (С. Параджанов, І. Мико-

лайчук, Ю. Іллєнко та ін.). 

Практичне 

заняття. 

Самостійна 

робота 

Рекоме

ндов. 

літера-

тура до 

курсу 

(див. 

нижче) 

і за 

пла-

нами 

лекцій-

них і 

практи

чних 

занять 

 

На основі 

прочитаного 

художнього твору 

та переглянутого 

фільму за цим 

твором зробити 

інтермедіальний  

(порівняльний) 

аналіз. 

2+10=12 год. 

5 

балів 

Протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Вид контролю – залік. Максимальна оцінка – 100 балів.  

Оцінювання здійснюється за національною на ECTS 

шкалою оцінювання на основі 100-бальної системи. (Див.: 

пункт „9.3. Види контролю” Положення про організацію 

освітнього процесу та розробку основних документів з 

організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»). 

Вимоги до письмової роботи Студенти повинні виконати контрольну роботу (у межах 

практичного заняття), що складається з теоретичного 

питання, практичного завдань для перевірки навичок та 

здібностей. 

Практичні заняття Максимальна оцінка за кожне заняття 5 балів.  

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Виконання 50 % завдань. 

7. Політика курсу 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких подій – 

реагування відповідно до Положення 1 https://pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BEі Положення 2 https://pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/02/code_of_honor.doc?fbclid=IwAR14PNKG9iKdUn4NJsjoX0rOCZr7YVFeN

GdlgE3J2alaDNSc_GiizOs3_NQ.Студент і викладач повинні уникати будь-яких порушень 

академічної доброчесності.Забороняються плагіат та списування. Заохочується активність, 

ініціативність, творчий підхід. Обов’язковим є прочитання художніх текстів, які виносяться на 

обговорення. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов’язкове. 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, усна або 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf?fbclid=IwAR2OZ7ieedYbWar3YLAu5arEPfHIWJvA8ahWmpLODcN6M2XRt7GPFip0uT8
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf?fbclid=IwAR2OZ7ieedYbWar3YLAu5arEPfHIWJvA8ahWmpLODcN6M2XRt7GPFip0uT8
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/code_of_honor.doc?fbclid=IwAR14PNKG9iKdUn4NJsjoX0rOCZr7YVFeNGdlgE3J2alaDNSc_GiizOs3_NQ
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/code_of_honor.doc?fbclid=IwAR14PNKG9iKdUn4NJsjoX0rOCZr7YVFeNGdlgE3J2alaDNSc_GiizOs3_NQ
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/code_of_honor.doc?fbclid=IwAR14PNKG9iKdUn4NJsjoX0rOCZr7YVFeNGdlgE3J2alaDNSc_GiizOs3_NQ


письмова відповідь. Обов’язковим є для отримання допуску до заліку є написання контрольної 

роботи та виконання самостійної роботи. 

Викладач гарантує доступність зустрічей як у межах університету, так і можливість заочної 

комунікації  та консультування (телефон, вайбер, електронна пошта). 
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Матеріали навчально-методичного комплексу: 

Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання № 1 

Завдання:Підготовка до написання реферату за однією з запропонованих тем 
Теми рефератів: 

1. Живопис Т. Шевченка: художньо-стилістичний аналіз. 

2. Урок на тему «Шевченко – художник». 

3. Образ художника в одноіменному творі Т. Шевченка. 

4. Музичність вірша Т. Шевченка. 

5. Художньо-функціональна роль звукопису у поезії Т. Шевченка. 

6. Ідея «синтезу мистцтв» в оповіданні К. Основʼяненка «Салдацький патрет». 

7. Оповідання «Чайка», «На  калиновім  мості» С. Васильченка: художня обробка 

народної пісні. 

8. Функціональна роль музики в повісті Г. Хоткевича «Камінна душа». 

9. Вербальна музика в поезії М. Вороного. 

10. Функціональна роль візуальних видів мистецтва в романі «Кільці рож» Петра 

Карманського. 

11. Музична  складовапоезій  Є.Маланюка. 

12. Невідома «мова» В. Винниченка: малярські твори. 

13. Інтермедіальність (взаємодія мистецтв) у творчості В. Винниченка-експресіоніста 

(малярство, кіно, театр). 

14. Інтермедіальна парадигма роману Володимира Винниченка «Сонячна машина». 

15. В. Винниченко та мистецька паризька школа «Еколь де Парі». 

16. Інтермедіальність (міжмистецька поліфонія») у новелістиці О. Кобилянської.  

17. Художня трансформація народної пісні «У неділю  рано  зілля  копала» в 

архітектоніці одноіменнної повісті О. Кобилянської. 

18. Творчість Святослава Гординського : інтермедіальні аспекти. 

http://poetyka.uazone.net/
http://www.ji-magazine.lviv.ua/index.htm
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://kinokolo.ua/
http://ktm.ukma.kiev.ua/
http://krytyka.com/cms/front_content.php?idcat=36&lang=1
http://chtyvo.org.ua/


19. Міфосвіт Б. І. Антонича: інтермедіальний аспект. 

20. Народнопісенна лірика А. Малишка. 

21.  Інтемедіальні аспекти в поезії українських «пражан». 

22. Поезія і музика в творчості Д. Павличка. 

23. Роль візуалізацій в поетичній творчості І. Драча. 

24. Український романс: поетика жанру. 

25. Художній світ Галі Мазуренко: роль малярських візуалізацій. 

26. Сюрреалізм як домінанта світогляду Е. Андієвської – поетеси, малярки. 

27. Образ Ван Гога в оповіданні В. Домонтовича «Самотній мндрівник…»: психо-

аналітичний аспект. 

28. Український культурний авангард 20-30 рр. ХХ ст. 

Обсяг реферату – 8-10 сторінок. 

Вимоги до написання реферату:  

Реферат повинен складатися з трьох частин: вступу, основні частини та висновків. 

У вступі подається огляд використаних джерел і матеріалів, визначається мета і 

завдання дослідження. В основній частині повинні бути посилання на літературознавчі праці, 

що використовуються. Особливо цінними є власні спостереження студента.  

У висновках необхідна чіткість, аргументованість, лаконізм. 

Список використаної літератури оформляється згідно з бібліографічними вимогами. 

Індивідуальне завдання № 1 (взірець) 

Завдання: Довести імпресіоністичний характер новели М.Коцюбинського (на вибір: „Intermezzo”, 

„На камені” й ін.) 

Література 

1. Агеєва В.П. Українська імпресіоністична проза / НАН України. Ін-т л-ри ім. 

Т.Г.Шевченка – К., 1994. – 160 с. 

2. Гурдуз А. Специфіка творчого стилю М.Коцюбинського в контексті західноєвро-

пейського літературного процесу: норвезька паралель // Українська література в 

загальноосвітній школі. – 2003. – № 3. – С. 26-33. 

3. Денисюк І. Розвиток української малої прози к.ХІХ-поч.ХХ ст. – Львів, 1999. 

4. Калениченко Н. М.Коцюбинський. Нарис життя і творчості. – К., 1984. 

5. Коцюбинська М. Михайло Коцюбинський – сьогоднішніми очима // Коцюбинська М. 

Мої обрії: В 2 т. – К.: Дух і літера, 2004. – Т. 1. – С.229-261. 

6. Кузнєцов Ю. Імпресіонізм в українській прозі к.ХІХ – п.ХХ ст. – К., 1995. 

7. Кузнєцов Ю. Поетика прози Михайла Коцюбинського. – К., 1989. 

8. Пригодій С.М. Літературний імпресіонізм в Україні та США: (Типологія та національні 

особливості). – К.: Нора-принт, 1998. – 311 с. 

9. Черненко О. Михайло Коцюбинський – імпресіоніст: Образ людини в творчості 

письменника. – Мюнхен: Сучасність, 1977. – 143 с. 

Форма перевірки роботи: перевірка письмового аналізу. 

 

 

Питання для поточного та підсумкового контролю. 

1) Мистецтво як форма суспільної свідомості та засіб естетичного освоєння дійсності. 

Класифікації видів мистецтв.  

2) Література в системі мистецтв. Синтез мистецтв як літературознавча категорія. 

3) Інтермедійність та інтерсеміотичність у міжмистецькій комунікації: історичний ас-

пект.  

4) Поняття синкретичності мистецтва. Явище синестезії. 

5) Способи кодування і перекокодування типів мистецтв у художній практиці.  



6) Синтез мистецтв і структура літературного твору: проблеми жанру, стилю 

(теоретичний аспект питання, що вивчається в старших класах середньої школи). 

7) Література і живопис: своєрідність міжмистецького діалогу.  

8) Взаємодія стильових течій літератури та живопису. Естетичні принципи, специфіка 

образотворення. 

9) Вербалізація візуальних вражень в художньому тексті: семантико-символічний аспект.  

10) Елементи зображальних мистецтв в образній та композиційній структурі твору. 

11) Трансформація звукових вражень в літературному творі. Звукова інструментація 

поетичного тексту. 

12) Функціональна роль музичних образів у розкритті ідейно-естетичного змісту твору. 

13) Музика як композиційний чинник художнього твору. 

14) Методичний аспект вивчення проблеми «література і живопис» у старших класах 

середньої школи. 

15) Методичний аспект вивчення проблеми «література і музика» » у старших класах 

середньої школи. 

16) Кіно як синтетичне мистецтво. Основні засоби та прийоми кінематографії: кадр, ра-

курс, монтаж та ін. 

17) Інтерактивна взаємодія кіномистецтва та літератури. Кінодраматургія та її жанри. 

Поетика кінооповіді в художньому тексті. 

18) Кінематографічні  прийоми в літературі. 

19) Методичний аспект вивчення проблеми «література і кіно», «література і театр»  у 

старших класах середньої школи. 

20) Література в системі мистецтв. Синтез мистецтв як літературознавча категорія. 

21) Поняття синкретичності мистецтва. Явище синестезії. 

22) Синтез мистецтв як вияв модерністського дискурсу. 

23) Символізм в літературі та інших видах мистецтва: приклади художньої апробації (за 

творами, які вивчаються в старших класах середньої школи) . 

24) Експресіонізм в літературі та інших видах мистецтва: приклади художньої апро-бації 

(за творами, які вивчаються в старших класах середньої школи) . 

25) Імпресіонізм як модерний напрям в мистецтві і літературі. Філософсько-естетичні 

засади імпресіонізму, специфіка образотворення в імпресіоністичних творах. 

26) Українське кіномистецтво та художня література: своєрідність взаємовпливів. 

27) Поетика кінооповіді в художньому тексті:приклади художньої апробації (за тво-рами, 

які вивчаються в старших класах середньої школи) 

28) Кінематографічні  прийоми в літературі: приклади художньої апробації (за тво-рами, 

які вивчаються в старших класах середньої школи) . 

29) Кінодраматургія О. Довженка. 

30) Феномен українського поетичного кіно. Українське по-етичне кіно 1960-70-х рр. ХХ 

ст. (С. Параджанов, І. Миколайчук, Ю. Іллєнко та ін.). 

 

 

Викладач: кандидат філологічних наук,  
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