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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування показників 

 

Характеристика дисципліни за формами навчання 

Денна 

Спецкурс зі світової художньої культури 

Вид дисципліни Вибіркова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

Українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 3 кр./ 90 год. 

Курс ІI 

Семестр III 

Кількість змістових модулів з 

розподілом 

3 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, у тому числі: 90 

Аудиторні 24 

Модульний контроль 6 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 60 

Форма семестрового контролю залік 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Спецкурс зі світової художньої культури «Міфологічні сценарії в художньому 

дискурсі» вивчається в третьому семестрі на другому курсі й входить до вибіркового блоку №1 

«Літературна експертиза медіа-простору». Робоча програма передбачає розв'язання низки 

завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня. 

Програма охоплює великий масив з курсу літературознавства та мистецтвознавства, який 

читається у вишах гуманітарного профілю й допомагає магістрантам зосередитися на 

найважливіших, вузлових проблемах аналізу мистецького тексту. Програма розрахована на 10 

годин лекційних та 14 годин семінарських занять. Вивчення курсу закінчується заліком. 

Зважаючи на великий обсяг матеріалу, а також на необхідність його творчого засвоєння, вміння 

самостійно аналізувати твори художньої культури, глибоко, вдумливо інтерпретувати 

кіноматографічні, малярські, драматургічні, музичні тощо тексти, окрема увага приділяється 

співпраці викладача з магістрантами, винесення частини матеріалу на самостійне опрацювання 

(60 годин). 

Курс покликаний формувати як теоретичну базу магістранта, так і практичні навички 

застосування методики реконструкції міфологічних сценаріїв. Тому метою спецкурсу є 

обґрунтуваня семіотичної моделі міфологічного сценарію в художньому дискурсі та варіювання її на 

матеріалі творів художньої культури: кінематографічних, малярських, музичних, інтермедіальних текстів; 

оволодіння магістрантами термінологічним апаратом з міфопоетики, вміння творчої та фахової 

інтерпретації текстів.  

Серед основних завдань, підпорядкованих меті, є такі: 

 окреслити проблемне поле питань, пов’язаних із дефініцією та дескрипцією міфологічних 

сценаріїв, віднайти релевантні алгоритми їх прочитання та дешифрування; 

 аргументувати семіотичну типологізацію міфологічних сценаріїв;   

 описати корпус міфологем-репрезентантів із виокремленням їхніх фоново-культурологічної, 

етнічної та індивідуально-авторської іпостасей у художніх текстах новітньої доби; 

 дослідити індивідуально-авторські реалізації міфологічних сценаріїв як прояви символічної 

міфомоделі, визначивши та реконструювавши сценарні варіації ритуалу ініціації, космогонічних, 

есхатологічних, близнюкових міфів у творах світового кінематографу, малярства, музичного мистецтва 

тощо; 

 з’ясувати основні текстові стратегії реміфологізації, деміфологізації, десакралізації як прояви 

неоміфологізму в сучасному художньому дискурсі. 

Міжпредметні зв’язки. Спецкурс зі світової художньої культури «Міфологічні 

сценарії в художньому дискурсі» тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Методологія і 

методи філологічних досліджень», «Філологічний аналіз художнього тексту», «Художній 

переклад і теорія інтерпретації».  

  

Поставлена мета формує такі програмні компетентності: 

Загальні компетентності :  

ЗК-1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК-3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК-4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК-10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗКУ-13 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

 

Фахові компетентності: 

ФК-5 Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для 
досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів 
професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та 
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інновацій. 

ФК-6 Здатність застосовувати поглиблені знання з літературознавства й мовознавства, 

зарубіжної літератури та світової художньої культури для вирішення професійних 

завдань. 

ФК-7 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в галузі досліджень з 
літературознавства й культурології. 

ФК-8 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення 
запланованого прагматичного результату. 

- . 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Програмні результати навчання:  

РН-1 Оцінювати власну навчальну та професійну діяльність, будувати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

РН-2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами. 

РН-3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й 

ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження 

в галузі літературознавства. 

РН-12 Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

РН-14 Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів. 

РН-16 Використовувати спеціалізовані концептуальні знання із зарубіжної літератури і 

світової художньої культури для розв’язання складних задач і проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

РНУ-21 Демонструвати глибокі знання і розуміння особливостей становлення та розвитку 

літературного процесу другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; специфіку течій і 

шкіл цієї доби; художні домінанти творчості письменників новітньої доби. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна: 
С

ам
о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

М
о
д
у
л
ь
н

и
й

 

к
о
н
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о
л
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Змістовий модуль І.  

Символічна міфомодель: проблемні зони 

Міфологічний сценарій: символічна VS симулятивна 

моделі 

22 2   20 

Моделювання міфологічного сценарію кінця: кінотекст 

Андрія Тарковського «Сталкер» 

2  2   

Міфологічний сценарій: проблеми прочитання та 

декодування 

2 2    

Міфологема втраченого раю: триптих Ієроніма Босха 

«Сад земних насолод» 

2  2   

Усього за модуль 1 30 4 4 2 20 
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Змістовий модуль ІІ. 

Типологія міфологічних сценаріїв 

Міфологічний сценарій: проблеми типології 22 2   20 

Образ Іншого як одна з домінант міфологічного 

сценарію протистояння (на матеріалі німого фільму 

«Людина, що сміється» та ігрового фільму й коміксів 

про Джокера) 

4  4   

Усього за модуль 2 28 2 4 2 20 

Змістовий модуль ІІІ. 

Міфологічні сценарії початку і кінця як домінантні семіотичні моделі 

Символічна міфомодель ядерного типу в художній 

культурі 

22 2   20 

Міфосценарій ініціації в епічній опері Ріхарда Вагнера 

«Перстень Нібелунга» 

4  4   

Символічна міфомодель опозитивного типу в художній 

культурі 

2 2    

Міфологема героя в  проєкті арт-центру «Я-Галерея» 

«Енеїда» 

2  2   

Усього за модуль 3 32 4 6 2 20 

Усього  90 10 14 6 60 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Символічна міфомодель: проблемні зони  

Лекція 1.  Міфологічний сценарій: символічна VS симулятивна моделі (2 год.). 

Дві форми міфологічної моделі культури. Символічна міфомодель. Символ як домінанта символічної 

семіотичної міфомоделі. Симулятивна міфомодель. Симулякр як незаповнений знак симулятивної 

системи. Деміфологізація соціального. Поняття «порнографічної гіперреальності» (Ж. Бодріяр). 

Маніпулятивні форми симулятивної міфомоделі. Неоміфологізм. Переосмислення архаїчних схем. 

“Міфологічна реверсія” сучасності: модус profanum’у. 

Основні поняття теми: міфопоетика, міфомодель, симулякр, символ, де міфологізація, 

неоміфологізм.  

Семінарське заняття 1. Моделювання міфологічного сценарію кінця: кінотекст Андрія 

Тарковського «Сталкер» (2 год.). 

 

Лекція 2. Міфологічний сценарій: проблеми прочитання та декодування (2 год.). 

Міфологічний сценарій як семіотичний конструкт. Дефініції міфологічного сценарію у 

культурології, лінгвістиці, психології. Методологія прочитання міфологічного сценарію. 

Методика фреймового аналізу. Кластерний аналіз. Бриколажний метод. Елементарна 

феноменологія міфу. Теорія традиційних сюжетів. Проблемні зони терміна:  проблеми дефініції, 

дескрипції, прочитання, декодування, типології. Міфологічний ресерс. Соціокультурний вектор міфу. 

Десакралізація. «Перевернутість» і фрагментарність міфу. Антиміф. Контрміф. 

Основні поняття теми: міфосценарій, фрейм, кластер, бриколаж, традиційний сюжет, 

семіотичний конструкт  

Семінарське заняття 2. Міфологема втраченого раю: триптих Ієроніма Босха «Сад земних 

насолод» (2 год.). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Типологія міфологічних сценаріїв  

Лекція 3. Міфологічний сценарій: проблеми типології (2 год.). 
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Особливості моделювання міфологічного сценарію. Критерії типологізації. Міфологічні сценарії 

в психотерапії. Міфосценарії Жана Бодріяра. Семіотичний підхід типологізації міфосценаріїв. 

Міфосценарії ядерного та опозитивного типів. Мега-, макро- і мікросценарії. Ідіостильові варіанти 

міфологічних сценаріїв. Мегаміфосценарії початку і кінця. Макроміфосценарії віднайденого та 

втраченого раю. Макросценарій ініціації. 

Основні поняття теми: міфологізація, міфосценарій, міфологема, міфема, ритуал, ініціація 

Семінарські заняття 3-4. Образ Іншого як одна з домінант міфологічного сценарію 

протистояння (на матеріалі німого фільму «Людина, що сміється» та ігрового фільму й коміксів 

про Джокера) (4 год.). 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІI 

Міфологічні сценарії початку і кінця як домінантні семіотичні моделі 

Лекція 4.  Символічна міфомодель ядерного типу в художній культурі (2 год.). 

Космогонічна та есхатологічна образні моделі. Домніантно-периферійна структура семіотичної 

моделі міфосценарію. Тематичний, часопросторовий, імагогічний, композиційний, сюжетний, 

жанровий, мовний, стильовий рівні тексту. Міфологічні ізоморфи.  

Основні поняття теми: міф, міфологічний хронотоп, міфологічний час, циклічний час, 

лінійність, імаго логічний, космологія, есхатологія, ізоморф 

Семінарські заняття 5-6. Міфосценарій ініціації в епічній опері Ріхарда Вагнера «Перстень 

Нібелунга» (4 год.). 

 

Лекція 5. Символічна міфомодель опозитивного типу в художній культурі (2 год.). 

Сценарії протистоянняя як експлікація дуалістичних міфів. Міфологічні координати Іншого / Інакшого, 

Ворога, Жертви, Героя. Семантика свого і чужого. Семіотичне конструювання ідентичності. 

Основні поняття теми: Інший, Інакший, міфологема, десакралізація, антиміф, контрміф, 

ідентичність.  

Семінарське заняття 7. Міфологема героя в  проєкті арт-центру «Я-Галерея» «Енеїда» (2 год.). 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень магістрантів 

 

 

 

№ з/п 

 

 

 

Вид діяльності аспіранта 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  

б
ал

ів
 з

а 
о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 

К
іл

ь
к
. 

о
д
и

н
и

ц
ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у

 

М
ак

с.
 

к
іл

ь
к
іс

ть
  
  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
в
и

д
 

1 Відвідування лекцій 1 5 5 

2 Відвідування семінарських  занять 1 7 7 

3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 3 15 

4 Робота на семінарських заняттях  10 7 70 

5 Модульний контроль 25 3 75 

 
Макс. кількість балів за видами поточного контролю   

(МК) 
  172 

 Коефіцієнт - 1, 72    
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Умовою зарахування проходження спецкурсу зі світової художньої культури «Міфологічні 

сценарії в художньому дискурсі» є отримання магістрантом не менше 60-ти балів за 

результатами всіх видів означених робіт. 

 

Завдання для самостійної роботи (60 год.) 

1. Опрацювати лекційний матеріал (скласти опорні схеми, таблиці тощо для кращого 

засвоєння тем). 

2. Законспектувати першоджерела: праці вітчизняних та зарубіжних літературознавців,  

лінгвістів, етнографів, семіотиків, енологів (список рекомендованої літератури). 

3. Проаналізувати тексти (кінематографічні, малярські, драматургічні тощо) за допомогою 

методики конструювання міфологічного сценарію. 

 

Змістовний модуль I. Символічна міфомодель: проблемні зони  

Тема 1. Міфологічний сценарій: символічна VS симулятивна моделі (20 год.). 

Завдання: 

1. Опрацювати праці: 

Барт Р. Мифологии / Р. Барт ; пер., вступ. ст. и коммент. с фр. С. Зенкина. – М. : Изд-во им. 

Сабашниковых, 1996. – 312 c.  

Кузьма Еразм. Категорія міфу в літературознавчих дослідженнях / Еразм Кузьма // Теорія 

літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина XX - початок XXI ст. / Упоряд. Б. 

Бакули; За аг. ред.. В. Моренця; Пер. з польськ. С. Яковенка. - К. : Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. - 531 с. - С. 332-350. 

2. Пеконструкція міофлогічного сценарію в кінотексті:  

- зробити міфологічний аналіз (з виокремленням запозиченого, етнічного та індивідуально-

авторського міфів) творів українських та зарубіжних кіноматографістів (за вибором 

магістранта): проаналізувати універсальні символи Світового Дерева та Шляху: методика 

ключових семантичних універсалій етнокультури (Анна Вежбіцька). 

Основні поняття теми: міф, міфологія, міфологічний аналіз, міфологема, етнокультурна, 

міфологема, міфологічний аналіз, семантичні універсалії, символ. 

 

Змістовний модуль II. Типологія міфологічних сценаріїв  

Тема 2: Міфологічний сценарій: проблеми типології (20 год.) 

Завдання: 

1. Опрацювати праці: 

Вишницька Ю. Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах : 

монографія / Юлія Вишницька. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 13 – 312. 

Шари-Мативецька Ева. Мовлення і література. До проблеми теорії мовлення Джона Л. Остіна / 

Шари-Мативецька Ева // Література. Теорія. Методологія / Пер. з польсь. С. Яковенка. і наук. 

ред. Д. Уліцької. - 2-ге вид. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 543 с. - С. 235-

271. 

Абрамовська Яніна. Топос і деякі спільні місця літературознавчих досліджень / Яніна 

Абрамовська // Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина XX - початок 

XXI ст. / Упоряд. Б. Бакули; За аг. ред.. В. Моренця; Пер. з польськ. С. Яковенка. - К. : Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2008. - 531 с. - С. 351-370. 

2. Апробація методики реконструкції семіотичної моделі міфологічного сценарію:  

- Дослідити міфологічні виміри пошуку національної ідентичності та самоідентичності через 

концепти пам’яті, мови, тілесності тощо на матеріалі мультидисциплінарного міжнародного 

фестивалю сучасного мистецтва «ГогольFest». 

Основні поняття теми: алюзії, інтертекст, інтертекстуальність, палімпсест, ремінісценція, 

ретельний аналіз, цитація, контекст, культурологічний аналіз, структурно-семантичний аналіз, 

архетип, гендер, деконструктивізм, постструктуралізм, феноменологія, бінарні опозиції, 

часопростір, хронотоп. 
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Змістовний модуль III 

Міфологічні сценарії початку і кінця як домінантні семіотичні моделі 

Тема 3. Символічна міфомодель ядерного типу в художній культурі (20 год.) 

Завдання: 

1. Опрацювати праці: 

Ліханський Якуб З.. Риторика / Якуб З. Ліханський // Література. Теорія. Методологія / Пер. з 

польсь. С. Яковенка. і наук. ред. Д. Уліцької. - 2-ге вид. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. - 543 с. - С. 470-517. 

Славінський Януш. Аналіз, інтерпретація та оцінювання літературного твору / Януш 

Славінський // Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина XX - початок 

XXI ст. / Упоряд. Б. Бакули; За аг. ред.. В. Моренця; Пер. з польськ. С. Яковенка. -  

К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 531 с. - С. 87-110. 

Уліцька Данута. Етичний поворот у літературознавчих дослідженнях / Данута Уліцька // 

Література. Теорія. Методологія / Пер. з польсь. С. Яковенка. і наук. ред. Д. Уліцької. - 2-ге вид. 

- К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 543 с. - С. 389-413. 

2. Апробація методики реконструкції семіотичної моделі міфологічного сценарію:  

- Проєкт «Розділові»: проаналізувати поезії Сергія Жадана методом тематичної сітки І. Арнольд 

(семантика декодування з виокремленням ключових тем-образів); 

Основні поняття теми: герменевтика, метод аналізу, рецептивна естетика, текст, читач, шлях 

аналізу, міфоаналіз, декодування, ключові слова, лінгвістичний аналіз, мовні рівні тексту, 

семантика, стиль, стилістика, тематична сітка.  

 

6.2. Критерії оцінювання самостійної роботи 

№  

п/п 

Критерії  Максимальна 

кількість балів за 

кожним критерієм 

1. Визначення наукового поняття, яке досліджується    1 бал 

2. Добір достатньої кількості цитат та дотримання правил їх оформлення 1 бал 

3. Критичний аналіз суті та змісту художніх творів. Виклад цитат у 

логічній послідовності.  

2 бали 

4. Базові уявлення про загальні властивості літератури як мистецтва 

слова, про закони побудови художнього твору, літературні стилі. 

1 бали 

5. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів 

роботи (назва, план, основна частина, висновки, список використаних 

джерел) 

1 бали 

Разом 5 балів 

 

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульний контроль проводиться за допомогою 3 контрольних робіт, що складається з 

тестування і розгорнутих відповідей на запитання. 

Максимальна оцінка - 25 балів. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: 

 Оцінка 

Відмінно 

 

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 

помилок (вищий рівень) 

Дуже добре 

 

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 

помилок  (рівень  вище середнього) 

Добре 

 

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 

помилок (середній рівень) 

Задовільно 

 

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 

помилок/недоліків (рівень  нижче середнього) 



 10 

Достатньо 

 

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють 

 мінімальні вимоги результатів навчання  (рівень нижче середнього) 

Незадовільно 

 

Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 

результатів навчання  з можливістю повторного складання модулю (низький 

рівень) 

Незадовільно 

 

З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до робочого навчального 

плану у вигляді вирахування максимальної суми балів у терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою. Під 

час встановлення суми балів враховується засвоєння магістрантом теоретичного та практичного 

матеріалу з 3 кредитних модулів й оцінюється на підставі РСО за результатами поточного 

контролю (поточного опитування, виконання самостійної роботи, робіт на семінарських 

заняттях тощо) протягом семестру (див. 6.1). Вивчення дисципліни завершується заліком. 

Максимальну кількість балів 172, набрану магістрантом за 3 семестр, за допомогою 

коефіцієнта  1,72  переводимо в показник 100 балів. Отриманий показник успішності за 100-

бальною шкалою оцінювання  переводимо в рейтингову  шкалу оцінювання.    

Порядок переведення рейтингових показників успішності 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка 

за стобальною шкалою 

  

Значення оцінки 

А 90-100 Відмінно − відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 82-89 Дуже добре− достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

С 75-81 Добре − в цілому добрий рівень знань (умінь)  з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 Задовільно − посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 

E 60-68 Достатньо − мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання− 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу − досить низький рівень знань(умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Міфологічний сценарій: проблемні питання дефініції, дескрипції. 

2. Типологія міфологічних сценаріїв.  

3. Символічна семіотична модель.  

4. Симулятивна семіотична модель. 

5. Символ VS симулякр.  

6. Міфоаналіз.  

7. Міф і психоаналітична критика.  
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8. Міф та архетип.  

9. Естетичний вимір тексту. 

10. Архетипний  вимір тексту.  

11. Культурологічний контекст вивчення творів мистецтва. 

12. Стилістичний аналіз. Психологічний аналіз. 

13.  Інтертекстуальний аналіз творів (алюзії, ремінісценції, цитації).  

14.  Методика фреймового аналізу. 

15. Методика кластерого аналізу.  

16. Методичні прийоми хронотопічного аналізу. 

17. Міфоаналіз. Поняття міфологем. Метод логіко-семіотичної рамки. 

18. Методика брико лажного аналізу. 

19. Мега-, макро- та мікроміфосценарії в художній культурі. 

20. Міфологічні сценарії ядерного типу. 

21. Міфологічні сценарії опозитивного типу.  

  

   8. Рекомендовані джерела 

 

Основні: 

1. Барт Р. Миф сегодня / Р. Барт // Избранные работы : Семиотика. Поэтика : пер. с фр. / Р. Барт ; сост., 

общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М., 1989. – С. 72–130. 

2. Вишницька Ю. Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах : 

монографія / Юлія Вишницька. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 614 с. (35,69 др. арк.).  

3. Еліаде М. Священне і мирське. – Міфи, сновидіння і містерії. – Мефістофель і Андрогін. – Еліаде М. 

Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання / М. Еліаде ; пер.: Г. Кьорян, В. Сахно. – Київ : Вид-во 

С. Павличко «Основи», 2001. – 591 с. 

4. Література. Теорія. Методологія / Пер. з польсь. С. Яковенка. і наук. ред. Д. Уліцької. -    2-ге 

вид. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 543 с.  

5. Наливайко Д. С. Міфологія і сучасна література / Д. С. Наливайко // Всесвіт. – 1980. – № 2. – 

С. 170–182.  

6. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина XX - початок XXI ст. / 

Упоряд. Б. Бакули; За аг. ред.. В. Моренця; Пер. з польськ. С. Яковенка. - К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. - 531 с.  

7. Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів / Н. Фрай // Антологія світової літературно-

критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., допов. – Львів, 2001. – С. 142–172.  

 

Додаткові: 

1. Антоненко Н. П. Міфопоетика та лінгвосеміотика асоціативів у російських чарівних казках : автореф. 

дис. … канд. філол. наук : 10.02.02 / Наталія Павлівна Антоненко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 

2015. – 21 с. 

2. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования) [текст]: учеб. 

пособ. для студ. пед. ин-тов по спец. «Иностранные языки» / И. В. Арнольд. – [3-е изд.] – М. : 

Просвещение, 1990. – 300 с. 

3. Баррі Пітер. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / Пер. з англ. О. 

Погинайко; наук. ред. Р. Семків / Пітер Баррі. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с. –  (Серія 

«Пролегомени»). 

4. Барт Р. Мифологии / Р. Барт ; пер., вступ. ст. и коммент. с фр. С. Зенкина. – М. : Изд-во им. 
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7. Навчально-методична карта дисципліни Спецкурс зі світової художньої культури «Міфологічні сценарії в художньому дискурсі» 

Разом: 90 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 14 год., самостійна робота – 60 год., МК  – 6 год, залік 

 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва 

модуля 
Символічна міфомодель: проблемні зони Типологія міфологічних сценаріїв 

К-сть балів за 

модуль 

54 бали 53 бали 

Лекції 1 2 3 

Дати 04.09.2020 11.09.2021 18.09.2021 

 

Теми 

лекцій 

Міфологічний сценарій: 

символічна VS 

симулятивна моделі (1 б.) 

Міфологічний сценарій: проблеми 

прочитання та декодування (1 б) 

Міфологічний сценарій: проблеми типології 

(1 б.) 

 

 

Теми 

семінарських 

занять 

Моделювання 

міфологічного сценарію 

кінця: кінотекст Андрія 

Тарковського «Сталкер» 

(1 +  10 б.) 

Міфологема втраченого раю: 

триптих Ієроніма Босха «Сад 

земних насолод» (1 +  10 б.) 

Образ Іншого як одна з 

домінант міфологічного 

сценарію протистояння 

(на матеріалі німого 

фільму «Людина, що 

сміється») 

(1 +  10 б.) 

Образ Іншого як одна з домінант 

міфологічного сценарію 

протистояння (на матеріалі 

ігрового фільму й коміксів про 

Джокера) 

(1 +  10 б.) 

 

 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Міфологічний сценарій: символічна VS симулятивна 

моделі (5 б.) 

Тема 2 . Міфологічний сценарій: проблеми типології (5 б.) 

Мод. контр. 

робота 

25 б. 

 

25 б. 

 

Модулі Змістовий модуль ІII 

Назва 

модуля 
Міфологічні сценарії початку і кінця як домінантні семіотичні моделі 

К-сть балів за 

модуль 

65 балів 

Лекції 4 5 

Дати 25.09.2021 02.10.2021 



 

2 

 

Теми 

лекцій 

Символічна міфомодель ядерного типу в художній культурі 

(1 б.) 

Символічна міфомодель опозитивного типу в художній 

культурі (1 б.) 

Теми 

семінарських 

занять 

Міфосценарій ініціації в 

епічній опері Ріхарда 

Вагнера «Перстень 

Нібелунга» (1 +  10 б.) 

Міфосценарій ініціації в 

епічній опері Ріхарда 

Вагнера «Перстень 

Нібелунга» (1 +  10 б.) 

Міфологема героя в  проєкті арт-центру «Я-Галерея» «Енеїда» 

(1 +  10 б.) 

Самостійна 

робота 

Тема 3. Символічна міфомодель ядерного типу в художній культурі (5 балів) 

 

Мод. контр. 

робота 

25 б. 

Заг. кількість балів - 172, коефіцієнт 1,72 

Підсумковий 

контроль 

залік 
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