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Назва курсу Література і кіно: кінематографічні адаптації світової літературної 

класики 

Адреса викладання курсу м. Львів, вул. Університетська 1 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра світової літератури 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

Курс для здобувачів усіх спеціальностей (загальноуніверситетський 

курс) 

Викладачі курсу Мельник Діана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри світової літератури 

Контактна інформація 

викладачів 

diana.melnyk@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щовівторка 13.00-14.00, онлайн 

 

https://us02web.zoom.us/j/86798138373?pwd=bjZ0N1JCNXFjL3JJWG

pQUkNCTGwrdz09 

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/course/poetyka-romantychnoho-romanu 

Інформація про курс 

 

 

Курс розраховано на студентів усіх факультетів та спеціальностей, 

які цікавляться літературою та кінематографом і хочуть поглибити 

теоретичні знання в цій галузі. 

Коротка анотація курсу Курс “Література і кіно: кінематографічні адаптації світової 

літературної класики” – це авторський курс, який виник завдяки 

тривалому волонтерському проекту “Кінематографічний семінар”. 

Це інтермедіальний семінар, розрахований на студентів 2-го курсу, 

які цікавляться розвитком світової літератури, кінематографом та 

взаємодією цих видів мистецтв. Курс передбачає прочитання та 

аналіз художніх текстів, а також обговорення та аналіз обраних 

екранізацій чи кіноінтерпретацій. Курс завершується письмовим 

індивідуальним проектом. 

Мета та цілі курсу Мета курсу полягає у формуванні уявлення про взаємовпливи двох 

видів мистецтва – літератури та кінематографу, застосування 

методів створення художньої реальності, спільні та відмінні риси 

двох мистецтв у відображення реальності. Завданням курсу є 

ознайомити студентів із типами кіноінтерпретацій художніх творів, 

жанровим кіно та засобами передачі художнього тексту в 

кінематографі. 

Література для вивчення 

дисципліни 

1. Делёз Ж. Кино [Електронний ресурс]. 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/deleuze-cinema-ru.pdf 

2. Деррида Ж. Кино и его призраки. [Интервью с Жаком 

Деррида]. http://seance.ru/n/21-22/retro-avangard-zhak-

derrida/kino-i-ego-prizraki/ 

3. Дубініна О. Екранізація літературного твору: семіотичний 

аспект 

http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philolog

y/Philology_126/Philology126_1/articles/12Dubinina.pdf 

4. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе [Текст] / С. Зонтаґ; 

пер. з англ. В. Дмитрука. – Львів: Кальварія, 2006. – 320 с. 

5. Кристева Ю. Семиотика. Исследование по семианализу М.: 

Академический Проект. 2013. — 289 с. 

mailto:diana.melnyk@lnu.edu.ua
https://lingua.lnu.edu.ua/course/poetyka-romantychnoho-romanu


6. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / 

Юрий Лотман. – Таллин: Ээсти Раамат, 1973. – 92 с. 

7. Albrecht-Crane Ch., Cutchins D. R. Adaptation Studies: New 

Approaches / Christa Albrecht-Crane, Dennis Ray Cutchins. – 

Fairleigh Dickinson Univ Press, 2010. – 306 p. 

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

California Press, 2005. – 207 p. 

9. Cartmell D. A Companion to Literature, Film and Adaptation / 

Deborah Cartmell. – John Wiley & Sons, 2012. – 448 p. 

10. Hutcheon L. A Theory of Adaptation / Linda Hutcheon. – 

Routledge, 2006. – 232 p. 

Тривалість курсу 3-й семестр 

Обсяг курсу 90 годин, з них 16 – лекційні, 16 – практичні, 58 годин – самостійна 

робота 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті проходження курсу студенти набувають знань про 

особливості взаємовпливів літератури та кінематографу, етапи 

формування кінематографу, жанровий кінематограф, особливості 

кінематографічних жанрів, роль літератури в розвитку 

кінематографу, основні види кінематографічних адаптацій 

художнього тексту, засоби кінематографу для передачі 

особливостей художнього тексту. 

Ключові слова Жанрове кіно, екранізація, кіноадаптація, кіноінтерпретація, 

інтермедіальність, інтрамедіальність, інтертекстуальність, 

постмодернізм, німе кіно. 

Формат курсу Очний 

Теми 1. Література та кіно як види мистецтва.  

2. Жанри літератури та кіно. 

3. Типи екранізацій. 

4. Діалог літератури та кіно: інтермедіальність, інтертекст та 

інтратекст. 

5. Епос у літературі та кіно. 

6. Героїчний епос та сучасні кіносаги. 

7. Казка в літературі та кіно. 

8. Екранізації казок: від “Білосніжки” Уолта Діснея до 

“Білосніжки та мисливця” Руперта Сандерса.  

9. Драматичні жанри та кінематограф. 

10. Шекспір у кіноінтерпретаціях: від німого кіно до сучасності. 

11. Особливості екранізації романів та оповідань. 

12. Утопії та дистопії в літературі та кіно. 

13. Сюрреалізм і кінематограф. 

14. Біографії та автобіографії письменників у кінематографічних 

інтерпретаціях. 

15. Стиль художнього твору в кіноадаптаціях. 

16. Література та мультиплікація. Постмодерна інтерпретація 

літературних сюжетів. 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік у кінці семестру, письмовий 



Пререквізити Для вивчення курсу студенти мають володіти базовими знаннями з 

культурології, літературознавства 

Навчальні методи та техніки, 

які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентації, лекції, дискусії, індивідуальний проект 

Необхідне обладнання Засоби наочності: дошка, проектор, ноутбук, доступ до мережі 

Інтернет 

Критерії оцінювання (окремо 

для кожного виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• усні доповіді: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

50; 

• письмове індивідуальне науково-дослідне завдання 50 балів. 

 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: по завершенні курсу студенти виконують 

індивідуальне науково-дослідне завдання за однією з тем курсу на 

вибір. Академічна доброчесність: очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахування 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків, визначених для виконання всіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Вся література, яку студенти не 

зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, отримані 

студентами під час лекцій-дискусій, та бали, отримані за науково-

дослідне завдання.  

Питання до заліку 1. Література та кіно як види мистецтва.  

2. Жанри літератури та кіно. 

3. Типи екранізацій. 

4. Діалог літератури та кіно: інтермедіальність, інтертекст та 

інтратекст. 

5. Епос у літературі та кіно. 

6. Героїчний епос та сучасні кіносаги. 

7. Казка в літературі та кіно. 

8. Екранізації романів та оповідань. 

9. Екранізації реалістичних та фантастичних романів. 



10. Драматичні жанри та кінематограф. 

11. Шекспір у кіноінтерпретаціях: від німого кіно до сучасності. 

12. Утопії та дистопії в літературі та кіно. 

13. Сюрреалізм і кінематограф. 

14. Біографії та автобіографії письменників у кінематографічних 

інтерпретаціях. 

15. Стиль художнього твору в кіноадаптаціях. 

16. Література та мультиплікація. Постмодерна інтерпретація 

літературних сюжетів. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література. Ресурси 

в інтернеті 

Завдання, год Термін 

вико-

нання 

1/2021 Тема 1. Література та кіно 

як види мистецтва.  

Візуальні та часові види 

мистецтва. Вплив 

літератури на 

кінематограф і 

кінематографу на 

літературу.  

лекція Делёз Ж. Кино 

[Електронний 

ресурс]. 

http://yanko.lib.ru/boo

ks/philosoph/deleuze-

cinema-ru.pdf 

Деррида Ж. Кино и 

его призраки. 

[Интервью с Жаком 

Деррида]. 

http://seance.ru/n/21-

22/retro-avangard-

zhak-derrida/kino-i-

ego-prizraki/ 

Річчото Канудо 

“Маніфест семи 

мистецтв”  

https://booksonline.co

m.ua/view.php?book=

27271&page=5 

Конспект праці 

Річчото Канудо 

 

2/2021 Тема 2. Жанри літератури 

та кіно. 

групова 

робота 

Турчин Т. М. 

Педагогіка 

мистецтва 

  

http://seance.ru/n/21-22/retro-avangard-zhak-derrida/kino-i-ego-prizraki/
http://seance.ru/n/21-22/retro-avangard-zhak-derrida/kino-i-ego-prizraki/
http://seance.ru/n/21-22/retro-avangard-zhak-derrida/kino-i-ego-prizraki/
http://seance.ru/n/21-22/retro-avangard-zhak-derrida/kino-i-ego-prizraki/


Особливості літературних 

родів: епос, драма, лірика.  

Поняття літературного 

жанру. Поняття жанрового 

кіно.  

 

https://pidru4niki.com/

86779/kulturologiya/p

edagogika_mistetstva 

3/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Типи екранізацій. 

Макростилістична 

екранізація. 

Мікростилістична 

екранізація. 

Точна екранізація. 

Цитатна екранізація. 

Тематична екранізація. 

Описова екранізація. 

Вільна екранізація. 

лекція Типи екранізацій 

https://ethicscom.in.ua

/archives/123 

Турчин Т.М. 

Педагогіка 

мистецтва 

https://pidru4niki.com/

867 

  

4/2021 Тема 4. Діалог літератури 

та кіно: інтермедіальність, 

інтертекст та інтратекст. 

Взаємовплив кіно та 

літератури. Література як 

джерело сюжетів. 

Кінотехніки в літературі. 

 

 

 

практичне 

заняття 

Галич О. Теорія 

літератури : 

підручник для 

студентів 

філологічних 

спеціальностей 

вищих закладів 

освіти / О. Галич, В. 

Назарець, Є. 

Васильєв; за наук. 

ред. Олександра 

Галича. – К. : Либідь, 

2001. – 286 с. 

 

Демещенко В. Вплив 

літератури на 

становлення 

кіномистецтва / В. 

Демещенко // Вісник 

Книжкової палати: 

наук.-практ. журнал. 

– 2008. – № 2. 

 

Мазурак А. І. 

Література і кіно (з 

історії 

взаємовпливів) 

http://elibrary.donnuet

.edu.ua/529/1/Pokulev

ska_article_10_10_20

10.pdf 

 

  

https://ethicscom.in.ua/archives/123
https://ethicscom.in.ua/archives/123
http://elibrary.donnuet.edu.ua/529/1/Pokulevska_article_10_10_2010.pdf
http://elibrary.donnuet.edu.ua/529/1/Pokulevska_article_10_10_2010.pdf
http://elibrary.donnuet.edu.ua/529/1/Pokulevska_article_10_10_2010.pdf
http://elibrary.donnuet.edu.ua/529/1/Pokulevska_article_10_10_2010.pdf


Пушак Ю. 

Література і кіно: 

(не)залежність 

мистецтв? 

http://www.inst-

ukr.lviv.ua/files/22/Pu

shak_Paradyhma-

6.pdf 

5/2021 Тема 5. Стиль художнього 

твору в кіноадаптаціях. 

Поняття авторського 

стилю, стилю художнього 

твору, та способи передачі 

його в кіноадаптації. 

практичне 

заняття 

Галич О. Теорія 

літератури : 

підручник для 

студентів 

філологічних 

спеціальностей 

вищих закладів 

освіти / О. Галич, В. 

Назарець, Є. 

Васильєв; за наук. 

ред. Олександра 

Галича. – К. : Либідь, 

2001. – 286 с 

Прочитання 

новели “Смерть 

у Венеції” та 

перегляд 

екранізації  

 

6/2021 Тема 6. Біографії та 

автобіографії 

письменників у 

кінематографічних 

інтерпретаціях. Поняття 

байопіку. Фільми про 

письменників 

“Гете!” та “Мольєр”. 

 

лекція Турчин Т. М. 

Педагогіка 

мистецтва 

https://pidru4niki.com/

867 

 

Галич О. Теорія 

літератури : 

підручник для 

студентів 

філологічних 

спеціальностей 

вищих закладів 

освіти / О. Галич, В. 

Назарець, Є. 

Васильєв; за наук. 

ред. Олександра 

Галича. – К. : Либідь, 

2001. – 286 с. 

Перегляд 

екранізацій 

“Гете!” Ф. 

Штейльцля та 

“Мольєр”  

Л. Тірара 

 

7/2021 Тема 7. Перші екранізації 

літературних творів. 

Чорно-біле німе кіно. 

Жорж Мельє “Подорож на 

місяць”. Літературний 

експресіонізм та 

кіномистецтво. Фрідріх 

Мурнау “Носферату” і 

“Фауст”. 

 Турчин Т. М. 

Педагогіка 

мистецтва 

https://pidru4niki.com/

867 

 
F.W. Murnau, His 
Films, and Their 
Influence on German 
Expressionism 

  

https://pidru4niki.com/867
https://pidru4niki.com/867
https://pidru4niki.com/867
https://pidru4niki.com/867


http://www.inquiriesjo

urnal.com/articles/371

/fw-murnau-his-films-

and-their-influence-

on-german-

expressionism 

 

F. Murnau Faust 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Cmz3R

VvydOU 

8/2021 Тема 8. Епос у літературі 

та кіно. Особливості 

європейського епосу та 

екранізації найвидатніших 

творів цього жанру. 

Мотиви, структура 

оповіді. 

Кінематографічність 

літературного епосу. Нова 

міфологія в 

кінематографі. Саги та 

франшизи. Світ Марвела 

та DC. 

лекція Турчин Т. М. 

Педагогіка 

мистецтва 

https://pidru4niki.com/

867 

 

Кун М. Міфи давньої 

Греції. 

 

Лосев А. Ф. 

Диалектика мифа. — 

М.: Правда, 1990. 

  

9/2021 Тема 9. Героїчний епос та 

сучасні кіносаги. 

Структура оповіді, 

особливості наративу. 

Концепція героїчного 

Екранізація творів 

фентезійної літератури. 

 

практичне 

заняття 

Гомер “Одіcсея”,  

Джордж Лукас 

“Зоряні війни. Епізод 

1-й. Прихована 

загроза” 

http://moviestape.net/k

atalog_filmiv/bojovyk

y/251-zoryan-vyni-

epzod-i-prihovana-

zagroza.html 

  

10 / 

2021 

Тема 10. Казка в 

літературі та кіно. 

Особливості народної та 

літературної казки. 

Екранізації казок братів 

Грімм. 

Постмодерна 

деконструкція чарівної 

казки.  

 

лекція Пропп В. 

Морфология 

волшебной сказки. 

Перегляд 

екранізацій  

У. Діснея 

“Білосніжка” 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=-S4RGRWEiQU 

 

Р. Сандерс 

“Білосніжка та 

мисливець” 

1 тиж-

день 

11 / 

2021 

Тема 11. Екранізації 

казок: від “Білосніжки” У. 

Діснея до “Білосніжки та 

мисливця” Руперта 

практичне 

заняття 

Брати Грімм 

“Білосніжка”. 

 

У. Дісней 

“Білосніжка” 
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Сандерса. Еволюція 

образу принцеси.  

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=-

S4RGRWEiQU 

 

Р. Сандерс 

“Білосніжка та 

мисливець”.  

 

12 / 

2021 

Тема 12. Особливості 

екранізацій романів та 

оповідань. Реалістичні та 

фантастичні романи. 

Проблема екранізацій 

об’ємних художніх творів. 

лекція Левицька О. С. 

Текст/кінотекст: 

особливості 

адаптації творів 

Джона Фаулза до 

ігрового кіно 

https://lib.chmnu.edu.

ua/pdf/naukpraci/philo

logy/2009/124-111-

13.pdf  

 

Турчин Т. М. 

Педагогіка 

мистецтва 

https://pidru4niki.com/

867 

  

13 / 

2021 

Тема 13. Сучасні 

екранізації творів класики 

світової літератури. 

Відтворення історично-

культурної епохи.  

практичне 

заняття 

Дж. Остін. “Гордість 

та упередження”. 

Перегляд 

екранізації 

роману Дж. 

Остін “Гордість 

та упередження” 

 

14 / 

2021 

Тема 14. Утопії та 

дистопії в літературі та 

кіно. 

Екранізації романів 

“1984” та “461 градус за 

Фаренгейтом”. Фільм 

“Еквілібріум”. 

 

 

лекція-

дискусія 

Р. Бредбері. “451 

градус за 

Фаренгейтом” 

Перегляд 

екранізацій “451 

градус за 

Фаренгейтом” 

1966 р. та 

фільму 

“Евілібріум”  

К. Віммера  

2002 р. 

 

15 / 

2021 

Тема 15. Літературні 

твори та аніме. Фентезі в 

анімованій та мальованій 

мультиплікаціях. 

практичне 

заняття 

Д. В. Джонс 

“Мандрівний замок 

Хаула” та його 

однойменна 

екранізація  

Х. Міадзякі. 

Перегляд 

екранізації 

Х. Міадзякі 

“Мандрівний 

замок Хаула”. 

 

16 / 

2021 

Тема 16. Драматичні 

жанри та кінематограф. 

Особливості драматичних 

лекція Дубініна О. Екранне 

втілення 

драматичних творів: 

Перегляд 

екранізацій В. 

Шекспіра 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-S4RGRWEiQU
https://www.youtube.com/watch?v=-S4RGRWEiQU
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жанрів. Теорії драми від 

Арістотеля до 

постдраматичного театру. 

Особливості екранізацій 

драматичних творів. 

Телевистави як один з 

видів екранізацій 

драматичних творів. 

 

особливості 

художнього 

перекодування / О. 

Дубініна // Слово і 

час. — 2015. — № 

10. — С. 29-40. 

 

Турчин Т. М. 

Педагогіка 

мистецтва 

https://pidru4niki.com/

867 

 

Дубініна О. Вільям 

Шекспір: Made in 

Japan (Твори  

В. Шекспіра в 

екранізаціях Акіри 

Куросави) / О. 

Дубініна // Слово і 

Час. — 2012. — № 

10. — С. 24-35. 

“Король Лір” та 

“Річард ІІІ” 

 

 

https://pidru4niki.com/867
https://pidru4niki.com/867

