
Курс за вибором: 

«ЧОМУ ЧИТАЧІ ЗАВЖДИ КЕРУВАТИМУТЬ ЮЗЕРАМИ? 

(ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК КЛЮЧ ДО ЖИТТЄВОГО УСПІХУ)» 

 

Автор: професор Ю.І.Ковбасенко 

 

У курсі за вибором «Чому читачі 

завжди керуватимуть юзерами? (художня 

література як ключ до життєвого успіху)» 

висвітлюються найновіші аспекти позитивного 

впливу читання, аналізу та інтерпретації 

літературних творів на інтелект, емоційну сферу 

(зокрема – ЕQ, емоційний інтелект), 

компетентнісну парадигму сучасної людини будь-

яких фахових устремлінь (“фізиків і ліриків”, філологів, освітян, юристів, 

економістів, менджерів, медиків, військовиків тощо), а також рівнів амбіцій 

(від “офісного планктону” до “топ-менеджера”). 

На матеріалі найкращих 

творів світової літератури 

розглядаються гостро 

актуальні аспекти ролі читання 

художньої літератури у 

формуванні життєвих 

компетенцій успішної сучасної 

людини: уміння ефективно контактувати з людьми різних національностей, 

рівня освіченості, релігій, поколінь тощо. 

Крім того, будуть розвинені навички критичного мислення та ведення 

дискусії, застосування блокування маніпулятивних стратегій («бритва 

Оккама», «плетення словес», «лапідарний стиль» тощо). 

Насамкінець, формуються вміння та навички «видобувати» максимум 

інформації з мінімуму тексту: «прочитувати» не лише текст, а й підтекст, 

інтертекст, контекст.  



Курс за вибором: 

«КОХАННЯ ЯК ТЕМА У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ» 

Автор: 

професор Гальчук Оксана Василівна, 

доктор філологічних наук 

 

Мета ― ознайомити студентів 

з особливостями розвитку мотиву 

кохання на різних етапах світового літературного процесу, розглянути 

авторські концепції кохання, втілені в художніх творах. 

Завдання курсу: 

 окреслити основні етапи тлумачення кохання в добу Античності, 

Середніх віків, Нового та Новітнього часів; 

 простежити зв’язок мотиву, 

теми і концепту кохання з філософськими 

та естетичними ідеями доби, з основними 

онтологічними та аксіологічними 

поняттями; 

 означити основні тенденції 

переростання мотиву кохання в тему і 

концепт у кожному з історико-літературних 

періодів; 

 проаналізувати знакові для 

кожного етапу розвитку світового  літературного процесу твори з виразними 

авторськими інтерпретаціями мотиву кохання; 

 визначити специфіку взаємовпливу мотиву кохання в художній  

літературі з його тлумаченням в інших видах мистецтв. 

 

 

 



 

Курс за вибором: 

«“ГРА ПРЕСТОЛІВ”:  

МІФИ І РИТУАЛИ» 

Автор: 

             Вишницька Юлія Василівна,  

          доктор філологічних наук, доцент 

 

Курс є спробою семіотичного прочитання бестселера Джорджа 

Мартіна «Пісня льоду й полум’я» крізь призму міфологічних сценаріїв 

початку, кінця, ініціації. Програма дисципліни охоплює найцікавіші аспекти 

вивчення художнього твору та його екранізації і спрямована на поглиблення 

як фахових компетенцій студентів-філологів, так і загальногуманітарних 

компетенцій студентів усіх галузей.     

Мета ― прочитати «Гру престолів» в міфопоетичному фокусі, 

реконструюючи домінантні міфосценарії. 

Завдання курсу: 

 проаналізувати ключові 

міфологеми «Гри престолів» (як-от: 

хронотоп Семи Королівств Вестероса, 

образи-медіатори Стіна, Ліс тощо); 

 дослідити особливості релігійних 

культів Семи Королівств (Релігія Сімох, Віра Перших людей, Культ Р’глора, 

Утоплений Бог, Багатоликий); 

 реконструювати ядерні та опозитивні міфосценарії, що розгортаються в 

«Грі престолів»; 

 здійснити компаративний аналіз інтермедіальних версій тексту: 

телесеріалу, настільних і рольових ігор, живописних полотен, заснованих на 

фентезі-роман.  

 



Курс за вибором: 

«ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ СТУДІЇ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 

Автор: 

Бітківська Галина Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Метою курсу є пізнання сучасного мистецтва 

загалом і літератури зокрема за допомогою 

різних практичних дій: читання цікавих 

сучасних текстів про музику, образотворче 

мистецтво, театр, кінематограф тощо; 

зустрічей із письменниками й митцями; 

переглядом кінофільмів; екскурсій до музеїв; 

відвідування театрів та виставок; влаштування перформансів … і зрештою – 

виконання власного творчого проекту. 

Шановні студенти! Не пропустіть нагоду: 

 прочитати оригінальні тексти, у яких застосовано кілька видів мистецтв 

/ медій; 

 обрати для набутих вражень «свою» 

форму – відгук, есе, рецензію, 

мультимедійну презентацію, відеоролик, 

буктрейлер тощо; 

 спробувати себе в ролі літературного 

чи театрального критика, бібліографа, 

кінооглядача, ведучого журнальної колонки 

і т.д.;  

 відчути, що навчання – це бажаний 

творчий пошук, постійна співпраця та 

діалог викладача і студента.  

Емблема курсу – картина «Натюрморт з гітарою, книгою та газетою» (1919) 

Хуана Гріса 


