
Література і гіпертекст 
назва  дисципліни 

Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________                  Семестр: ІХ 
                                                                                    (вибіркова, нормативна ) 

                                      

Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин – 36 год. (кредитів ЄКТС - 1); 

  аудиторні години -  18 год.  (лекції - 18 год.) 

 

Лектор:   кандє філол. наук доц. Бандровська Ольга Трохимівна 

(ел.адреса      olga.bandrovska@gmail.com) 

Результати навчання: 

 знати: теоретичні аспекти вивчення гіпертекстуальної літератури: поняття 

«гіпертекст», «гіпертекстуальна література», «гіпертекстуальний роман»; поняття 

кіберкультури; історичний аспект вивчення гіпертекстуальної літератури; практична 

частина:  сучасні дигітальні літературні проекти, твори гіпертекстуальної художньої 

літератури 

 вміти: аналізувати сучасну гіпертекстуальну субкультуру;  дати визначення понять 

«дигітальність», «гіпертекстуальний роман» тощо; аналізувати поетику 

гіпертекстуального роману, особливості сюжетної побудови, системи нарації, 

структури. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: курс лекцій покликаний дати уявлення про сучасні 

тенденції розвитку гіпертексту в культурному просторі к. ХХ – поч. ХХІ ст., особливості 

кіберкультури, також генези гіпертексту. Основну увагу приділено гіперроману, його 

художнім моделям і літературному контексту. Гіпертекст розглянуто як об’єкт 

постмодерністичного літературознавства. Вивчаються колективні художньо-літературні 

дигітальні проекти.  

 

Рекомендована література:  

1. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. – К.: Вид-во Соломії 

Павличко „Основи”, 2003. – 503 с. 2. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний 

феномен. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с. 3. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление 

человека печатающего. – М.: Академический проект: Фонд „Мир”, 2005. – 496 с. 4. 

Koskimaa, Raine. In Search of Califia // Close Reading New Media: Analyzing Electronic 

Literature. / Jan Van Looy (Ed.) – Leuven: Leuven University Press, 2003. – Р. 53-70. 5. Koskimaa, 

Raine. Visual Structuring of Hyperfiction Narratives. –www.hyperfiction.ch/sprungbrett/en.html 

 

Форми та  методи навчання: лекції, самостійна робота 
                                                                                 (лекції, практичні, семінарські  заняття, консультації, самостійна робота) 

Форма  звітності:                     залік 
                                                                                 (екзамен, залік) 

Мова навчання:                           українська   
 
Розглянуто  на  засіданні кафедри      13 січня 2015 р.      Протокол № 6   

 

Завідувач кафедри            ________________________       доц. Мацевко-Бекерська Л.В.  
                                                                                              (підпис) 

Затверджено на  Вченій раді  факультету  03 лютого 2015 р.      Протокол № 6   

 

Декан                ________________________                         доц. Сулим В.Т.  
                                                                (підпис)  
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