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Сторінка курсу http://svitlit.lnu.edu.ua/course/kinoandlit 

Інформація про курс Лекційно-практичний курс призначений для широкого кола 

студентів гуманітарного спрямування та доповнює вивчення історії 

світової літератури, розширює і поглиблює культурологічний рівень 

студентів усіх спеціальностей, даючи змогу проаналізувати не 

тільки тематику, проблематику, систему образів та мотивів, а й 

історико-культурний контекст літературного твору і його 

кіноадаптації, оскільки репрезентовано не лише контекст 

виникнення літературного твору, а й історично-культурний контекст 

кіноадаптацій, що уможливлює діахронічний аналіз образів та 

мотивів у широкому світоглядно-філософському дискурсі. 

Коротка анотація курсу Загальноуніверситетська дисципліна є вибірковою 

дисципліною зі спеціальності 6.020303 Філологія для освітньо-

професійної програми філолог, рівня освіти бакалавр, яка 

викладається в V семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Відтак, із науково-

методологічних позицій курс є міждисциплінарним, адже дає 

студентам якнайширші можливості ознайомитися із найновішими 

тенденціями дослідження літератури, простежити діалог кіно і 

літератури в історичній перспективі та вузлові питання взаємодії цих 

видів мистецтв у контексті інтермедіального дослідження. 

Мета і цілі курсу Мета курсу – ознайомити з проблемою взаємодії 

кіномистецтва та художньої літератури, вивчити сучасні методології 

аналізу кінотексту і сформувати розуміння основних термінів та 

підходів до аналізу кіноадаптації тексту. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ ст. / Лариса 

Левчук. – К. : Либідь, 1997. – 224 с. 

2. Літературознавча компаративістика: навч. посібник / за ред. 

Р. Гром’яка. – Тернопіль, 2002. 

3. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / 

Юрий Лотман. – Таллин: Ээсти Раамат, 1973. – 92 с. 
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 4. Фесенко  В. І. Дивитись / бачити / читати. Інтермедіальний 

дискурс літератури і живопису. — К.: Самвидав, 2009. — 

320с. 

5. Bazin A. What is Cinema? / Andre Bazin. – University of 

California Press, 2005. – 207 p. 

 

Додаткова література: 

 Дубініна О. Екранізація літературного твору: 

семіотичний аспект / О. В. Дубініна // Іноземна 

філологія. – 2014. – Вип. 126 (1). – С. 89-97. –  

Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_126%281%29 14

 Література і кіно: (не)залежність мистецтв? / Ю. Пушак // 

Парадигма: Зб. наук. пр. — Львів: Інститут українознавства 

ім. І. Крип'якевича НАН України, 2011. — Вип. 6. — С. 49-

58. Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/40466

 Тарасенко В. В. Кіноверсія як наслідок «прочитання» 

літературного твору / В. В. Тарасенко // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Філологія. – 2014. – Вип. 11(1). – С. 64-67. – Режим 

доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_11%281%29 19

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 3 кредити ECTS. Лекції – 16 год., практичні заняття - 16 год., 

самостійна робота – 58 год. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

– знати: основні етапи розвитку кінематографу та літератури, 
сучасні методології аналізу кінотексту, основну проблематику 

дослідження тексту через виражальні засоби кіно; основні засади 

теорії інтермедіальності; ключові принципи взаємодії літератури та 
кіно як видів мистецтва; літературознавчу та кінематографічну 

термінологію. 

– вміти: розкрити взаємодію кіномистецтва з художньою 

літературою, пояснювати взаємовплив літератури та кіно, інших 
видів мистецтва; 

аналізувати екранізації літературного твору. 

Ключові слова Кіно, література, кіноадаптація, кіноінтерпретація, інтермедіальність 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультацій 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–29146
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–29146
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð¢Ð°Ñ€Ð°Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾%20Ð’%24
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
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Теми Тема 1. Екранізація літературного тексту: семіотичний аспект. 

Тема 2. Екранізація літературного твору як предмет 

компаративного дослідження. 

Тема 3. Шекспір в екранізаціях. 

Тема 4. Діккенс в екранізаціях. 

Тема 5. Соціально-комунікативний аспект літератури та кіно. 

Тема 6. Кіносценарій як засіб вербальної візуалізації літературного 

тексту. 

Тема 7. Екранізації драматургії. Імагологічні моделі. 

Тема 8. Література і кіно: питання незалежності і 

взаємопроникнення мистецтв. 

 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці V семестру, усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін (історія світової літератури, культурологія, 

історія мистецтва), достатніх для сприйняття термінології, 

розуміння інтермедіальності мистецтв. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекція-бесіда, дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загальновживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет. 



Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Розподіл балів: 

 залікова презентація – 10 балів 

 відповіді на практичних заняттях – 40 балів 

 залік: 50 % семестрової оцінки.  

Максимальна кількість балів – 50. Підсумкова максимальна 

кількість балів – 100. 

Письмові роботи: студенти готують презентацію і здають роботу до 

зазначеного терміну. Академічна доброчесність: письмові роботи 

студентів повинні містити їхні власні міркування та результати 

дослідження питання. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента та 

невиконання її до зазначеного терміну є підставами для її 

незарахування викладачем. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Студенти зобов’язані інформувати викладача 

про причину відсутності на занятті. Література. Викладач 

забезпечує студентів важкодоступною літературою, що 

використовується винятково в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до самостійного пошуку 

літератури, що не вказана в рекомендованій. Політика виставлення 

балів. Бали нараховуються за ґрунтовні і повні відповіді на лекціях 

і практичних заняттях, береться до уваги додатково виконана 

робота. Переказ ідей, міркувань, інформації без її розуміння не 

приносить високого балу, а мінімальний. Списування не 

допускається. Використання мобільного телефону впродовж лекції 

чи практичного заняття не в навчальних цілях заборонене. Відео, 

аудіозапис лекції чи практичного заняття заборонений відповідного 

до права інтелектуальної власності викладача. 

Питання до заліку/іспиту Питання до заліку доступні на сайті кафедри світової літератури. 

Опитування Студенти за бажанням заповнюють анкету-оцінку з метою 

оцінювання якості курсу та пропозицій до курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА КУРСУ 

 
Тиж./ 

 дата/ 

 год. 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література.

 Ресурси

 в Інтернеті 

Завдання, 

год. 

Термін 

вико- 

нання 

1/2021/ 
2 год. 

Тема 1. Екранізація 
літературного тексту: 

семіотичний аспект. 

лекція   Екранізація 
літературного твору: 

семіотичний аспект / 

О. В. Дубініна // 

Іноземна філологія. – 

2014. – Вип. 126 (1). – 

С. 89-97. – / 

Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJR

N/infil_2014_126%281

%29__14 

  

   

2/2021/ 
2 год. 

Практичне 

заняття 1. 
Обговорення 

екранізацій роману 

Гюго «Знедолені». 

бесіда Екранізації роману 
Гюго «Знедолені». 

Обговорення 

екранізацій 

різних років: 

режисерська 

інтерпретація 

тексту. 

 

    

    

     

     

3/2021/ Тема 2. Екранізація 
літературного твору 

як предмет 

компаративного 

дослідження. 

лекція О. В. Дубиніна   

  2 год.  Екранізація 

  літературного твору // 

  Електронний ресурс. 

  Режим доступу: 

   http://dx.doi.org/10.3097 

   0/fpl.2014.126.239 

4/2021/ 
2 год. 

Практичне заняття 
2. Екранізація  

  Робінзонад. 

бесіда Робінзонада // 

Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

http://litmisto.org.ua/? 

p=17504 

Обговорення 

екранізацій 

роману 

«Робінзон 

Крузо» Дефо 

і Турньє. 

 

     

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–29146
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–29146
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=infil_2014_126%281%29__14
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=infil_2014_126%281%29__14
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=infil_2014_126%281%29__14
http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2014.126.239
http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2014.126.239
http://litmisto.org.ua/


5/2021/ 
2 год. 

Тема 3. Шекспір в 
Екранізаціях. 

лекція Вільям Шекспір: Made 
in Japan (Твори В. 
Шекспіра в 
екранізаціях Акіри 
Куросави) / О. Дубініна 
// Слово і Час. 
— 2012. — № 10. — С. 

24-35. Екранізації 

Шекспіра. Електронний 

ресурс. Режим доступу: 
https://wiki.cuspu.edu.ua/
index.php/%D0%95% 

  

6/2021/ 
2 год. 

Практичне  
заняття 3. Шекспір  
в екранізаціях. 

     бесіда Екранізації класика. 
Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

https://kanalukraina.tv/u

a/ news/luchshie-

ekranizacii- shekspira 

Обговорення 

екранізацій 

Шекспіра на 

вибір. 

 

7/2021/ 
2 год. 

Тема 4. 

Діккенс в 

екранізаціях. 

   лекція Тарасенко В. В. 
Кіноверсія як наслідок 
«прочитання» 
літературного твору /  
В. В. Тарасенко // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Філологія. – 2014. – 
Вип. 11(1). – С. 64-67.  
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 
Nvmgu_filol_2014_11%
2 81%29 19 

  

8/2021/ 
2 год. 

Практичне заняття 
4. Діккенс в 
екранізаціях. 

        бесіда 
Джонс, Ллойд. 

Містер Піп. Роман / 

Джонс, Ллойд; пер. з 

англ. А. Копівська. — 

Харків: «Ранок»: 

Фабула, 2019. – 256 с. 

Обговорення 

екранізацій 

роману 

«Великі 

сподівання» 

Діккенса і 

роману Л. 

 

    Джонса. 

     

9/2021/ 
2 год. 

Тема 5. Соціально- 
комунікативний 

аспект літератури та 

кіно. 

      лекція Соціально- 

комунікаційний аспект 

взаємодії мистецтва 

  

   книги та кіно у 

   формуванні інтересу до 

   читання / А. О. Бессараб 

   // Поліграфія і 

видавнича справа. – 
    2016. – № 1. – С. 203- 

    208.  Режим доступу: 

    

   http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

   Pivs_2016_1_23 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð¢Ð°Ñ€Ð°Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾%20Ð’%24
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð¢Ð°Ñ€Ð°Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾%20Ð’%24
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Nvmgu_filol_2014_11%281%29__19
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Nvmgu_filol_2014_11%281%29__19
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Nvmgu_filol_2014_11%281%29__19
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Nvmgu_filol_2014_11%281%29__19
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–29709
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–29709
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Pivs_2016_1_23
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Pivs_2016_1_23


10/2021/ 
2 год. 

Практичне 

заняття 5. 

Реалістичний 

роман у 

кіноекранізаціях: 

Стендаль, Бальзак, 

Флобер. 

      бесіда 
«Червоне і чорне»  

Стендаля в мистецтві 

та кіно. Електронний 

ресурс. Режим 

доступу: 

https://scribble.su/zarub_
u 

Обговорення 

екранізацій 

романів 

Стендаля, 

Бальзака, 

Флобера. 

 

    kr/zarub-lit-10-  

  nikolenko/29.html  

11/2021/ 
2 год. 

Тема 6. Кіносценарій 
як засіб вербальної 

візуалізації 

літературного 

тексту. 

  лекція Довбуш О. І. 
Кіносценарій як засіб 
вербальної 

візуалізації 

літературного твору / 

// Науковий вісник 

Міжнародного 

гуманітарного 

університету. Серія : 

Філологія. – 2015. – 

Вип. 17 (1). – С. 122-

124.  

Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJR

N/ 

Nvmgu_filol_2015_17

%2 81%29 34 

  

12/2021/ 

2 год. 

Практичне заняття 

6. Модерністичний 

роман у  

кіноекранізаціях: 

Вулф, Кафка, Пруст. 

       бесіда 
Кафка: Екранізація 

«Процесу» – це 

радість від ножа, 

повернутого в моєму 

серці. 

Електронний ресурс. 

Обговорення 

екранізацій 

романів 

Вулф, Кафки, 

Пруста. 

 

   Режим доступу:  

   http://archive.chytomo.co  

   m/news/kafka-  

   ekranizaciya-procesu-ce-  

   radist-vid-nozha-  

   povernutogo-u-moyemu-  

   serci  

13/2021/ 

2 год. 

Тема 7. Екранізації 

драматургії. 

Імагологічні моделі. 

     лекція Дубініна О. 

Імагологічні моделі 

екранізації 

іноземних 

  

   літературних творів / О. 

   Дубініна // Сучасні 

   літературознавчі студії. 

– 2015. – Вип. 12. – С. 
    186-202. 

   Режим доступу: 

   http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

   Sls_2015_12_19 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–74042%3AÐ¤Ñ–Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Nvmgu_filol_2015_17%281%29__34
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Nvmgu_filol_2015_17%281%29__34
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Nvmgu_filol_2015_17%281%29__34
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Nvmgu_filol_2015_17%281%29__34
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Nvmgu_filol_2015_17%281%29__34
http://archive.chytomo.co/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–72787
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ð–72787
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Sls_2015_12_19
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA%3D&2_S21STR=Sls_2015_12_19


14/2021/ 

2 год. 

 

Практичне 

заняття 7. 

Особливості 

екранізацій 

драматургії. 

      бесіда Беккет С. Чекаючи на 

Годо. Електронний 

ресурс. Режим 

доступу: 

https://www.ukrlib.com.u

a 

Обговорення 

екранізацій 

«Годо» та 

п’єси 

Беккета. 

 

   /world/printit.php?tid=81

47 

 

     

15/2021/ 

2 год. 

 

Тема 8. Література і 

кіно: питання 

незалежності і 

взаємопроникнення 

мистецтв. 

       лекція Література і кіно: 

(не)залежність 

мистецтв? 

/ Ю. Пушак // 

Парадигма: Зб. наук. 

пр. — Львів: Інститут 

українознавства ім. І. 

Крип'якевича НАН 

України, 2011. — Вип. 

6. – С. 49-58. 

Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.u

a/ 

handle/123456789/40466 

  

16/2021/ 

2 год. 

Практичне 

заняття 8. Залікові 

доповіді студентів. 

доповіді 

студентів  

та їх 

обговорення 

у груповій 

Фесенко В. І.  Дивитись 

/ бачити / читати. 

Інтермедіальний 

дискурс літератури і 

живопису. — К.: 

Самвидав, 2009. —  

320 с. 

Підготувати і 

виступити із 

заліковою 

презентацією  

на обрану 

 

  дискусії тему. 
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