
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко 

     

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Література в колі мистецтв» 
 

(назва навчальної дисципліни) 
 

 

напрям підготовки доктор філософії 
 

галузь знань 03 Гуманітарні науки 

 

спеціальність 035 Філологія 

 
 

освітньо-наукова 
програма  

Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, 
літературознавство, перекладознавство 

 

статус дисципліни дисципліна вільного вибору аспіранта 
           

 

 

 

 

 

 

                                        Форма навчання денна 

                                                                                  Навчальний рік     2020 – 2021 

                                                                                  Семестр     ІІ   

                                                                                  Кількість кредитів ЄКТС     3    

                                                                                  Мова  навчання  українська 

                                                                                  Форма підсумкового контролю  залік 

 
 

 

 

 

 

КИЇВ – 2020 



 2 

 

Розробник: 
Біляшевич Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко. 

 

 

Рецензенти:   

Висоцька Наталія Олександрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко. 

Павленко Юлія Юхимівна, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії 
та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко. 

 

 

Схвалено  на засіданні кафедри теорії та історії світової літератури 

імені професора В. І. Фесенко, 
протокол   №  1 від «31» серпня 2020 р. 
 

 

Завідувач кафедри                                           Шимчишин М. М. 
                                                        (підпис)                                          (ПІБ) 

 

 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Мета вивчення дисципліни: сприяти формуванню у аспірантів системи 
наукових знань про особливості взаємодії різних мистецтв у літературному творі зокрема 
та у просторі культури загалом, що сприятиме всебічному особистому та професійному 
розвитку майбутнього викладача-філолога; сприяти усвідомленню аспірантами погляду 
на літературу як на синтетичне явище, в якому взаємодіють різні види мистецтва; 
формуванню здатності планувати і вирішувати завдання власного професійного та 
особистісного розвитку, стратегій дослідницького самовдосконалення, вихованню 

професійних і особистісних якостей аспіранта, необхідних для здійснення науково-

дослідної та викладацької діяльності.  
 

2. Загальний обсяг (відповідно до робочого навчального плану): 
__3____ кредити ЄКТС; ____90_____ год., у тому числі: 
 

 Денна/вечірня форма 
навчання 

Заочна форма навчання 

 

лекції 20 год. – 

семінарські заняття 10 год. – 

практичні заняття     – – 

консультації – – 

самостійна робота    60 год. – 

 

3. Передумови до вивчення або вибору навчальної дисципліни: 

3.1. Знати основи теорії літератури, історії світової літератури, компаративістики та 
базовий літературознавчий термінологічний апарат. 
3.2.  Вміти володіти базовим теоретико-методологічним інструментарієм для 
літературознавчого аналізу художнього тексту на різних рівнях. 
3.3. Володіти елементарними навичками літературознавчого аналізу. 
 

4. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Література в колі мистецтв» 

належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона передбачає 
ознайомлення аспіранта з особливостями взаємодії кодів різних мистецтв у літературному 
творі зокрема та у мультимедійному просторі культури загалом. На матеріалі знакових 
текстів української (Т. Шевченко, М. Зеров, Б.-І. Антонич, О. Довженко) та світової 
(В. Гюго, О. де Бальзак, Т. Готьє, А. Конан Дойл, П. Верлен, П. Клодель, Т. С. Еліот, 
А. Камю та ін.) літератур пропонується проаналізувати явище синтезу літератури з 
живописом, музикою, архітектурою, танцем, фотографією, кінематографом та 
телебаченням. Комплекс запропонованих занять передбачає зв'язок курсу з суміжними 
гуманітарними дисциплінами та спрямований на всебічну професійну підготовку 
аспіранта-філолога. 

 

5. Компетентності аспірантів, визначені навчальною дисципліною (освітнім 
компонентом) «Література в колі мистецтв». 
Компетентності аспірантів з навчальної дисципліни (освітнього компонента) «Література 
в колі мистецтв» базуються на інтегральній, загальних і фахових компетентностях, 

визначених освітньо-науковою програмою «Філологія у вимірах сьогодення: 
мовознавство, літературознавство, перекладознавство» для здобувачів вищої освіти 
третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 
Гуманітарні науки: 

 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення 
нових цілісних знань із теорії літератури, історії їх становлення і розвитку, сучасного 
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стану й актуальних проблем, новітніх наукових парадигм і методології 
літературознавчих досліджень. 
 

Загальні компетентності 
ЗК 1. Здатність до оволодіння загальнонауковим (філософським) системним світоглядом, 
аналізу, синтезу і генерування нових ідей. 
ЗК 2. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження на основі набуття 
універсальних навичок дослідника, зокрема  і в міждисциплінарних галузях.  
ЗК 3. Здатність до осмислення філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, 
напрямів і закономірностей розвитку вітчизняної і світової науки в умовах глобалізації й 
інтернаціоналізації. 
ЗК 4. Здатність до наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній 
діяльності на засадах загальної та спеціальної методології. 
 
Фахові компетентності (ФК) 
ФК 1. Здобуття концептуальних та методологічних знань у галузі філології, зокрема 
засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 
розвитку та сучасного стану наукових філологічних знань, оволодіння термінологією з 
досліджуваного наукового напряму. 
ФК 2. Здатність збирати дані для філологічного дослідження, систематизувати та 
інтерпретувати їх; започатковувати, планувати, реалізовувати та коригувати послідовний 
процес ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної 
доброчесності. 
ФК 3. Здатність аналізувати філологічні явища з погляду фундаментальних філологічних 
принципів і знань, класичних та новітніх дослідницьких підходів, а також на основі 
відповідних загальнонаукових методів. 
ФК 4. Здатність розв’язувати широке коло проблем і завдань у галузі філології на основі 
розуміння їх природи, чинників упливу, тенденцій розвитку і з використанням 
теоретичних та експериментальних методів; розширювати та переоцінювати вже існуючі 
знання і професійну практику. 
ФК 5. Здатність до критичного аналізу, оцінки, синтезу, продукування нових ідей і 
розв’язання комплексних проблем в обраній галузі філологічних досліджень. 
ФК 6. Здатність формулювати фундаментальну наукову проблему в галузі 
літературознавства, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 
ФК 7. Здатність визначати методологічні засади комплексного філологічного 
дослідження у сфері літературознавства, самостійно розробляти й запроваджувати 
методологію дослідження, яка базується на результатах наукових розвідок, 
міжнародних стандартах і рекомендаціях. Удосконалювати методи проведення 
експериментальних досліджень і застосування методів статистичної та кількісної 
обробки одержаних результатів. 
ФК 8. Здатність виявляти спільні та відмінні тенденції в розвитку лінгвістики, 
літературознавства й перекладознавства. 
ФК 9. Здатність використовувати системні знання мови в теоретичному / 
практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, 
соціокультурному, семіотичному аспектах для аналізу та синтезу ідей, задіювати 
системні знання сучасних літературознавчих студій у власній дослідницько-інноваційній 
діяльності. 
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Таблиця 1  
Матриця відповідності компетентностей, визначених навчальною дисципліною  

(освітнім компонентом) «Література в колі мистецтв»  

компетентностям, визначеним освітньо-науковою програмою  
 

 

 

 

 

Компетентності, визначені 
навчальною дисципліною 
(освітнім компонентом) 

Програмні компетентності 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
мп

ет
ен

тн
іс

ть
  

 

Загальні 
компетентності 

Фахові компетентності 

ЗК  
1 

ЗК 
3 

ЗК 
8 

ЗК 
9 

Ф
К 1 

Ф
К 2 

Ф
К 3 

Ф
К 4 

Ф
К 5 

Ф
К 9 

ФК 
10 

ФК 
11 

ФК 
12 

Здатність розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної та 
дослідницько-інноваційної 
діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних і 
створення нових цілісних знань із 
теорії літератури, історії їх 
становлення і розвитку, сучасного 
стану й актуальних проблем, 
новітніх наукових парадигм і 
методології літературознавчих 
досліджень. 

+              

ЗК 1. Здатність до оволодіння 
загальнонауковим (філософським) 
системним світоглядом, аналізу, 
синтезу і генерування нових ідей.  

 +             

ЗК 2. Здатність планувати і 
здійснювати комплексні 
дослідження на основі набуття 
універсальних навичок дослідника, 
зокрема  і в міждисциплінарних 
галузях. 

  +            

ЗК 3. Здатність до осмислення 
філософсько-світоглядних засад, 
сучасних тенденцій, напрямів і 
закономірностей розвитку 
вітчизняної і світової науки в 
умовах глобалізації й 
інтернаціоналізації. 

   +           

ЗК 4. Здатність до наукового 
пізнання, застосування здобутих 
знань у практичній діяльності на 
засадах загальної та спеціальної 
методології. 

    +          

ФК 1. Здобуття концептуальних та 
методологічних знань у галузі 
філології, зокрема засвоєння 
основних концепцій, розуміння 
теоретичних і практичних 
проблем, історії розвитку та 

     +         
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сучасного стану наукових 
філологічних знань, оволодіння 
термінологією з досліджуваного 
наукового напряму. 
 

ФК 2. Здатність збирати дані для 
філологічного дослідження, 
систематизувати та 
інтерпретувати їх; 
започатковувати, планувати, 
реалізовувати та коригувати 
послідовний процес ґрунтовного 
наукового дослідження з 
дотриманням належної 
академічної доброчесності. 
 

      +        

ФК 3. Здатність аналізувати 
філологічні явища з погляду 
фундаментальних філологічних 
принципів і знань, класичних та 
новітніх дослідницьких підходів, а 
також на основі відповідних 
загальнонаукових методів. 
 

       +       

ФК 4. Здатність розв’язувати 
широке коло проблем і завдань у 
галузі філології на основі 
розуміння їх природи, чинників 
упливу, тенденцій розвитку і з 
використанням теоретичних та 
експериментальних методів; 
розширювати та переоцінювати 
вже існуючі знання і професійну 
практику. 
 

        +      

ФК 5. Здатність до критичного 
аналізу, оцінки, синтезу, 
продукування нових ідей і 
розв’язання комплексних проблем 
в обраній галузі філологічних 
досліджень. 
 

         +     

ФК 6. Здатність формулювати 
фундаментальну наукову 
проблему в галузі 
літературознавства, робочі 
гіпотези досліджуваної проблеми, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних і 
створення нових цілісних знань 
та/або професійної практики. 
 

          +    
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ФК 7. Здатність визначати 
методологічні засади 
комплексного філологічного 
дослідження у сфері 
літературознавства, самостійно 
розробляти й запроваджувати 
методологію дослідження, яка 
базується на результатах 
наукових розвідок, міжнародних 
стандартах і рекомендаціях. 
Удосконалювати методи 
проведення експериментальних 
досліджень і застосування 
методів статистичної та 
кількісної обробки одержаних 
результатів. 
 

           +   

ФК 8. Здатність виявляти спільні 
та відмінні тенденції в розвитку 
лінгвістики, літературознавства 
й перекладознавства. 

 

            +  

ФК 9. Здатність використовувати 
системні знання мови в 
теоретичному / практичному, 
синхронному / діахронному, 
діалектологічному, стилістичному, 
соціокультурному, семіотичному 
аспектах для аналізу та синтезу 
ідей, задіювати системні знання 
сучасних літературознавчих 
студій у власній дослідницько-

інноваційній діяльності. 

             + 

 

6. Результати навчання аспірантів з дисципліни (освітнього компонента) 
«Література в колі мистецтв». 

Результати навчання аспірантів з дисципліни базуються на програмних результатах 
навчання, визначених освітньо-науковою програмою «Філологія у вимірах сьогодення: 
мовознавство, літературознавство, перекладознавство». 

 

Таблиця 2 

Матриця відповідності результатів навчання з дисципліни  
(освітнього компонента) «Література в колі мистецтв»  

програмним результатам навчання, визначених освітньо-науковою програмою  

 

 

Результати навчання з дисципліни 

(освітнього компонента) 

Програмні результати навчання 

 
ПРН 2 ПРН 3 ПРН 4 ПРН 

13 

ПРН 
14 

ПРН 
15 

ПРН 
16 

ПРН 1. Критично аналізувати та 
оцінювати основні класичні та новітні 
філологічні концепції, фундаментальні 
праці конкретної філологічної 

+       
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спеціалізації, глибоко розуміти теоретичні 
й практичні проблеми в галузі 
дослідження і пропонувати шляхи їх 
вирішення. Знати основні теоретичні та 
художні тексти, що виносяться на 
розгляд; основні засади теорії 
інтермедіальності. 
ПРН 2. Порівнювати і класифікувати різні 
наукові погляди у галузі дослідження, 
формулювати й обґрунтовувати власну 
наукову концепцію; критично аналізувати 
власні наукові досягнення і здобутки 
інших дослідників. 

 +      

ПРН 3. Обирати адекватну предмету 
філологічного дослідження методологію, 
запроваджувати сучасні методи наукових 
досліджень для розв’язання широкого 
кола проблем і завдань у галузі філології. 
Володіти відповідним поняттєвим та 
термінологічним апаратом. 

  +     

ПРН 4. Визначати мету власного 
наукового дослідження, генерувати нові 
ідеї, мислити абстрактно, адаптуватися до 
нових умов і ситуацій. Володіти 
основними принципами інтермедіального 
аналізу художнього тексту. 

   +    

ПРН 5. Формулювати фундаментальну 
наукову проблему в галузі 
літературознавства та робочу гіпотезу з 
досліджуваної проблеми. 

    +   

ПРН 6. Застосовувати принципи 
організації й проведення комплексних 
теоретичних і експериментальних 
досліджень в сфері літературознавства з 
урахуванням відомих наукових розвідок, 
міжнародних стандартів і рекомендацій. 
Уміти реферувати літературознавчі праці; 
презентувати фахівцям і нефахівцям 
наукову інформацію, ідеї, проблеми та 
власні думки про прочитаний художній 
текст чи наукову працю. 

     +  

ПРН 7. Виявляти спільні та відмінні 
тенденції розвитку лінгвістики, 
літературознавства й перекладознавства. 
Уміти застосовувати й інтегрувати знання 
і розуміння інших філологічних 
дисциплін. 
 

      + 

 

7. Відповідність програмних результатів навчання, методів навчання та форм 
оцінювання з навчальної дисципліни (освітнього компонента) «Література в колі 
мистецтв».  
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Таблиця 3 

Матриця відповідності програмних результатів навчання,  

методів навчання та форм оцінювання з навчальної дисципліни  
(освітнього компонента) «Література в колі мистецтв»  

 

Література в колі мистецтв 

 

Результати навчання 

 

Методи навчання 

 

Форми оцінювання 

 

ПРН 2. Критично аналізувати 
та оцінювати основні класичні 
та новітні філологічні 
концепції, фундаментальні 
праці конкретної філологічної 
спеціалізації, глибоко розуміти 
теоретичні й практичні 
проблеми в галузі дослідження 
і пропонувати шляхи їх 
вирішення. 
ПРН 3. Порівнювати і 
класифікувати різні наукові 
погляди у галузі дослідження, 
формулювати й 
обґрунтовувати власну наукову 
концепцію; критично 
аналізувати власні наукові 
досягнення і здобутки інших 
дослідників. 
ПРН 4. Обирати адекватну 
предмету філологічного 
дослідження методологію, 
запроваджувати сучасні 
методи наукових досліджень 
для розв’язання широкого кола 
проблем і завдань у галузі 
філології. 
ПРН 13. Визначати мету 
власного наукового 
дослідження, генерувати нові 
ідеї, мислити абстрактно, 
адаптуватися до нових умов і 
ситуацій. 
ПРН 14. Формулювати 
фундаментальну наукову 
проблему в галузі філології 
(мовознавство, 
літературознавство, 
перекладознавство) та робочу 
гіпотезу з досліджуваної 
проблеми. 
ПРН 15. Застосовувати 
принципи організації й 

Методи організації та 
здійснення навчальної 
діяльності: словесні 
(пояснення, розповідь, 
лекція, бесіда) та 
практичні; репродуктивні 
та проблемно-пошукові; 
самостійної роботи.  
Методи стимулювання і 
мотивації навчальної 
діяльності: дискусія, 
пізнавальні ігри, створення 
ситуації інтересу у процесі 
викладення матеріалу, 
створення ситуації 
новизни, опора на 
життєвий досвід аспіранта. 
Методи контролю і 
самоконтролю в 
навчальній діяльності: 
усний, письмовий, 
тестовий, самоконтроль і 
самооцінка. 
Логічні методи навчання: 
абстрагування, аналізу і 
синтезу, індуктивний, 
дедуктивний. 
Дослідницький метод. 

Вхідний контроль (як 
передумова успішної 
організації вивчення 
дисципліни).  
Поточний контроль 

(оцінюється аудиторна, 
самостійна робота та інші 
види навчальної діяльності 
аспіранта; проводиться на 
кожному практичному 
занятті та за результатами 
виконання завдань 
самостійної роботи; 
передбачає оцінювання 
теоретичної підготовки і 
практичних навичок 
аспірантів із зазначеної 
теми (у тому числі 
самостійно опрацьованого 
матеріалу) під час роботи 
на практичних заняттях).  
Модульний контроль 

(оцінювання модульної 
контрольної роботи). 
Підсумковий 
(семестровий) контроль 

(проводиться у формі 
заліку/іспиту за обсягом 
усього навчального 
матеріалу, визначеного 
робочою програмою 
навчальної дисципліни). 
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проведення комплексних 
теоретичних і 
експериментальних досліджень 
в сфері філології 
(мовознавство, 
літературознавство, 
перекладознавство) з 
урахуванням відомих наукових 
розвідок, міжнародних 
стандартів і рекомендацій. 
ПРН 16. Виявляти спільні та 
відмінні тенденції розвитку 
лінгвістики, 
літературознавства й 
перекладознавства. 
 

 

8. Система оцінювання результатів навчання (критерії оцінювання результатів 
навчання та засоби діагностики навчальних досягнень аспірантів) 

 

8.1. форми та критерії оцінювання аспірантів: 

- семестрове оцінювання: 
1. поточний контроль; 
2.самостійна робота; 
3. модульна контрольна робота 

 

підсумкове оцінювання  залік 

 

- умови допуску до заліку: 

- позитивні результати за усні відповіді на практичних заняттях; 
- відвідування лекцій; 
- самостійна робота, оцінена позитивно; 
- модульна контрольна робота, оцінена позитивно.  
 

8.2 Організація оцінювання (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 
робочою програмою навчальної дисципліни форм оцінювання із зазначенням орієнтовного 
графіка оцінювання): 

Система модульно-рейтингового контролю навчальних досягнень має такі 
складники: 

Форма підсумкового 
контролю 

Види навчальної діяльності 
аспіранта 

Максимальна 
кількість балів 

Передбачений 
підсумковий контроль – 

залік 

 Аудиторна та самостійна 
навчальна робота аспіранта 

 Модульна контрольна робота 
(МКР) 

 

50 

 

50 

 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспіранта (аудиторна робота та 
самостійна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), 
«добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Невиконання завдань самостійної 
роботи, невідвідування семінарських та практичних занять позначаються «0». 
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У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-

екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу 
аспіранта як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням 
до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу 
протягом семестру шляхом помноження на 101. Таким чином, максимальний 
рейтинговий бал за роботу протягом семестру може становити 50.  

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу.  Модульні 
контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), 
«задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий 
бал за МКР  у такий спосіб: 
 

“відмінно”  – 50 балів; 
“добре”  – 40 балів; 
“задовільно” – 30 балів; 
“незадовільно” – 20 балів; 
неявка на МКР або відповідь на завдання МКР відсутня  – 0 балів; 

 Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом 
семестру і рейтингового бала за МКР. 
 

Критерії оцінювання вмінь та знань аспіранта під час аудиторної роботи 

 

“Відмінно” 

5 балів 
 Прочитання та осмислення художнього та теоретичного 

матеріалу, винесеного на обговорення; 
 виконання відповідних усних та письмових завдань; 
 змістовний, аргументований та цілісний виклад під час відповіді; 
 активна й посутня участь у роботі впродовж усього семінарського 

заняття; 
 засвоєння відповідних літературознавчих термінів та понять та 

оперування ними під час семінару; 
 самостійність та творчість мислення; 
 вміння аналізувати художній текст або його фрагмент, 

враховуючи історико-культурний, світоглядно-естетичний 
контексти відповідної епохи; визначати жанрову природу та 
поетикальні особливості поданого художнього тексту. 

 

“Добре” 

4 бали 
 Прочитання та осмислення художнього та теоретичного 

матеріалу, винесеного на обговорення; 
 виконання відповідних усних та письмових завдань; 
 змістовний, аргументований та цілісний виклад під час відповіді, 

в якій допускаються певні несуттєві помилки; 
 активна й посутня участь у роботі впродовж більшої частини 

семінарського заняття; 
 засвоєння відповідних літературознавчих термінів та понять та 

оперування ними під час семінару; 

                                                
1
 Наприклад, протягом семестру аспірант отримав за аудиторну та самостійну роботу такі оцінки:  «5», «3», 

«5», «4», «5», «4» Середня арифметична оцінка становить 4,33, з округленням до десятої частки – 4,3. 

Отриману оцінку множимо на 10: 4,3х10=43. Це число є рейтинговим балом аспіранта за роботу протягом 
семестру. 
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 вміння аналізувати художній текст або його фрагмент, 
враховуючи історико-культурний, світоглядно-естетичний 
контексти відповідної епохи; визначати жанрову природу та 
поетикальні особливості поданого художнього тексту. 
Допускаються певні несуттєві помилки. 

 

“Задовільно” 

3 бали 
 Прочитання обов’язкового художнього та теоретичного 

матеріалів; 
 виконання відповідних письмових завдань; 
 відповідь репродуктивного характеру; 
 відсутність цілісної та аргументованої відповіді на запитання; 

відповідь у формі доповнення. 
 

“Незадовільно” 

2 бали 
 Незнання обов’язкового художнього та теоретичного матеріалів; 
 невиконання відповідних письмових завдань; 
 нездатність дати відповідь репродуктивного характеру на 

поставленні запитання. 
 

0 балів Відсутність на семінарі без його подальшого відпрацювання. 
 

 

Критерії оцінювання самостійної письмової роботи 

 

“Відмінно” 

5 балів 
 Повне розкриття теми, що засвідчує високий рівень осмислення 

відповідного художнього та теоретичного матеріалів; 
 самостійність мислення; 
 логічний, аргументований та грамотний виклад; 
 належне оформлення роботи; 
 вчасне подання роботи (пізніше подання роботи допускається у 

випадку хвороби. Копія довідки здається разом з самостійною 
роботою). 

“Добре” 

4 бали 
 Розкриття теми, що засвідчує належний рівень осмислення 

відповідного художнього та теоретичного матеріалів. 
Допускаються певні неточності; 

 логічний, аргументований та грамотний виклад. Допускаються 
певні неточності; 

 належне оформлення роботи; 
 вчасне подання роботи (пізніше подання роботи допускається у 

випадку хвороби. Копія довідки здається разом з самостійною 
роботою). 

“Задовільно” 

3 бали 
 Часткове розкриття теми; 
 домінування реферативної інформації та цитат над самостійним 

аналізом художнього тексту; 
 нелогічний та неграмотний виклад; 
 некоректне оформлення; 
 вчасне подання роботи (пізніше подання роботи допускається у 

випадку хвороби. Копія довідки здається разом з самостійною 
роботою). 

“Незадовільно” 

2 бали 
 Нерозкриття теми з урахуванням відповідного художнього та 

теоретичного матеріалів; 
 несамостійне виконання роботи (списування у колег, з інтернету, 
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підручників тощо); 
 невчасне подання роботи без поважної причини, засвідченої 

офіційною довідкою. 
0 балів Самостійну роботу не подано. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 

“Відмінно” 

50-45 балів 
 Знання художніх текстів, винесених для обов’язкового 

прочитання; 
 вичерпна відповідь на історико-теоретичне запитання; 
 вміння аналізувати художній текст або його фрагмент, 

враховуючи історико-культурний та світоглядно-естетичний 
контексти відповідної епохи; 

 визначення жанрової природи та поетикальних особливостей 
поданого художнього тексту; 

 оперування відповідними літературознавчими термінами та 
поняттями; 

 змістовний, аргументований та грамотний виклад; 
 самостійність виконання. 

“Добре” 

44-38 балів 
 Знання художніх текстів, винесених для обов’язкового 

прочитання; 
 ґрунтовна відповідь на історико-теоретичне запитання. 

Допускаються певні несуттєві помилки; 
 вміння аналізувати художній текст або його фрагмент, 

враховуючи історико-культурний та світоглядно-естетичний 
контексти відповідної епохи. Допускаються певні несуттєві 
помилки; 

 визначення жанрової природи та поетикальних особливостей 
поданого художнього тексту. Допускаються певні несуттєві 
помилки; 

 оперування відповідними літературознавчими термінами та 
поняттями; 

 змістовний, аргументований та грамотний виклад; 
 самостійність виконання. 

“Задовільно” 

37-33 бали 
 Знання художніх текстів, винесених для обов’язкового 

прочитання; 
 часткова відповідь на історико-теоретичне запитання; 
 поверховий аналіз художнього тексту або його фрагменту з 

недостатнім висвітленням історико-культурного та світоглядно-

естетичного контекстів відповідної епохи; 
 визначення жанрової природи поданого тексту; 
 часткове оперування відповідними літературознавчими 

термінами та поняттями; 
 самостійність виконання. 

“Незадовільно” 

32 і нижче балів 

 

 

 

 

 

 Незнання художніх текстів, винесених для обов’язкового 
прочитання; 

 відсутність відповіді або неправильна відповідь на історико-

теоретичне запитання; 
 відсутній або неправильний аналіз художнього тексту; 
 відсутність або неправильне визначення жанрової природи 

поданого тексту; 
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 несамостійність виконання (списування). 
0 балів неявка на МКР або відповідь на завдання МКР відсутня 

 
 

                                                                  Залік 
Відмітка про залік у національній шкалі («зараховано», «не зараховано») та оцінка 

в шкалі ЄКТС виставляється на підставі семестрового рейтингового бала аспіранта таким 
чином:  
 90 – 100 балів  – А 

 82 – 89 балів –   В 

 75 – 81 бал  –  С 

 66 – 74 бали –   D 

 60 – 65 бали –   Е 

 59 балів і нижче  –  FX. 

Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал 60 і вище, отримують відмітку 
про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку. 

Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал 59 і нижче, складають залік і в 
разі успішного складання їм виставляється відмітка про залік «зараховано» в 
національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – E та бал 60. Якщо аспірант під час заліку отримав 
відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову відомість виставляється відмітка 
про залік «не зараховано» в національній шкалі, оцінка FX – у шкалі ЄКТС та його 
семестровий рейтинговий бал за дисципліну. 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь аспіранта під час заліку 

 

“Зараховано”  Знання художніх текстів, винесених для обов’язкового 
прочитання; 

 повна або часткова відповідь на історико-теоретичне 
запитання; 

 вміння аналізувати художній текст або його фрагмент, 
висвітлюючи історико-культурний та світоглядно-

естетичний контексти відповідної епохи. Допускаються 
певні несуттєві помилки; 

 визначення жанрової природи поданого тексту; 
 часткове оперування відповідними літературознавчими 

термінами та поняттями; 
 самостійність відповіді. 

“Не зараховано”  Незнання художніх текстів, винесених для обов’язкового 
прочитання; 

 відсутність відповіді на історико-теоретичне запитання; 
 невміння аналізувати художній текст або його фрагмент, 

висвітлюючи історико-культурний та світоглядно-

естетичний контексти відповідної епохи; 
 невміння визначити жанрову природу поданого тексту; 
 неволодіння відповідними літературознавчими термінами та 

поняттями; 
 несамостійність відповіді. 

 

8.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно 90 – 100 

Добре 75 – 89 
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Задовільно  60 – 74 

Незадовільно  0 – 59 

Зараховано  60 – 100 

Не зараховано  0 – 

59 

 

9. Програма навчальної дисципліни. Тематичний план занять 
№ 
п/п 

№ і назва 
теми 

(включно із 
темами, що 
винесені на 
самостійне 

опрацюванн
я) 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Разом у тому числі Разом у тому числі 
лекції семінарсь

кі / 
практичні 

заняття 

самостійна 
робота 

 лекції семінарсь
кі / 

практичні 
заняття 

самостійна 
робота 

Модуль 1  
Змістовий модуль 1. Взаємодія мистецтв як явище 

1. Тема 1. 
Література в 
системі 
мистецтв. 
Основні 
етапи 
розвитку 
теорії 
інтермедіаль
ності у світі 
та Україні. 
 

16 4 2 10     

2. Тема 2. 
Література і 
живопис. 
 

18 4 4 10     

3. Тема 3. 

Література і 
музика. 
 

14 2 2 10     

4. Тема 4. 
Література і 
архітектура. 
 

14 2 2 10     

5. Тема 5. 
Література і 
фотографія. 

7 2 0 5     

6. Тема 6. 

Література і 
театр. 
 

7 2 0 5     

7. Тема 7. 
Література і 
кінематогра
ф 
(телебаченн
я). 
 

 

14 4 0 10     

 Усього 
годин 

90 20 10 60     
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10. Рекомендовані джерела  
 

Теоретична література 
 

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів: 
Літопис, 2001. 

2. Будний В. Ільницький М. Порівняльне літературознавство: підручник – К.: Вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2008. 

3. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва. – К.: Наукова 
думка, 2008. 

4. Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства: 
антологія / за ред. Л. Грицик. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2012. 

5. Літературознавча компаративістика / за ред. Р. Гром’яка. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ 
ТДПУ, 2002. 

6. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Об искусстве. – С.-Пб.: 
Искусство – СПБ, 2000. 

7. Лотман Ю. М. Семиотика сцены / Об искусстве. – С.-Пб.: Искусство – СПБ, 2000. 
8. Маценка С. Партитура роману. – Львів.: Видавництво ЛНУ, 2014. 
9. Наливайко Д. Компаративістика й історія літератури. – Х.: Акта, 2007. 

10. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2006. 

11. Сучасна літературна компаративістика: антологія / за ред. Д. Наливайка. – К.: Вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2009. 

12. Фесенко В. І. Література і живопис: інтермедіальний дискурс. – К.: Видавництво 
КНЛУ, 2014. 

 

Художня література 

1. Бернанос  Ж. Пан Невін (фрагменти). 
2. Гюго В. Собор Паризької Богоматері. 
3. Забужко О. Музей покинутих секретів (фрагменти). 
4. Зеров М. Обрані поезії. 
5. Камю А. Падіння (фрагменти). 
6. Клодель П. Атласний черевичок. Око слухає (фрагменти). 
7. Шевченко Т. Обрані поезії. 
 

Рекомендовані Інтернет ресурси 

 
http://www.cambridgescholars.com/download/sample/58206 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm_Kino/index.php 

http://philology.knu.ua/node/321 

http://www.twirpx.com/file/848507/ 

http://www.twirpx.com/file/1053047/ 

http://www.twirpx.com/file/912427/ 

http://www.twirpx.com/file/1045701/ 

http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/p6/pdfs/p6_rajewsky_text.pdf 

http://www.raco.cat/index.php/clr/article/.../307932 
 

11. Додаткові ресурси (за наявності): 
Електронні матеріали, що надаються студентам. 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання якого 
передбачає навчальна дисципліна (за потребою). 

Лекції у системі Power-Point. Платформи  Zoom, Microsoft Teams. 

http://www.cambridgescholars.com/download/sample/58206
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm_Kino/index.php
http://philology.knu.ua/node/321
http://www.twirpx.com/file/848507/
http://www.twirpx.com/file/1053047/
http://www.twirpx.com/file/912427/
http://www.twirpx.com/file/1045701/
http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/p6/pdfs/p6_rajewsky_text.pdf

