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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

Жанри кримінальної літератури       

 

              
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни вибіркова                                   Форма навчання: денна / заочна 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: для всіх галузей знань 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Освітня програма:  для всіх освітніх програм 

Рік навчання: 2-4 Семестр: 3-8 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.:  24 – лекції; 24 – семінарські; 72 – самостійна 

робота); заочна: 4 (120 год.: 6 – лекцій; 6 – семінарські; 108 – самостійна робота) 

Мова викладання:  українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle:  

2. Інформація про викладача (викладачів) 
ПІБ: Савоськіна Тетяна Олексіївна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент 

Кафедра: англійської філології та світової літератури 

Робочій e-mail: tatsavoskina71@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: Консультації в день проведення семінарських занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі он-лайн консультації через Skype/ Viber. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід надіслати запит на електронну пошту викладача. 

 
3. Опис та мета дисципліни 

Сучасні форми масової словесності, вступаючи в активну динаміку літературного та 

культурного процесу все частіше викликають труднощі на етапі теоретичного осмислення.  

Жанри кримінальної літератури в процесі свого еволюційного розвитку асимілюються, 

утворюючи гібридні форми із стійкими наративними структурами детективу. У зв'язку з цим 

особлива увага приділяється розгляду чотирьох основних жанрів кримінальної літератури 

(класичного детектива, «авантюрного розслідування», поліцейського роману, «розслідування 

жертви») на рівні   їх генезі, жанровій ідентифікації, своєрідності, традиції та новаторства. 

Дисципліна «Жанри кримінальної літератури» орієнтована на засвоєння студентами-

філологами, а також студентами інших спеціальностей  типології і генезису епічних жанрів 

кримінальної літератури; оволодіння навичкою аналізу художнього тексту з урахуванням 

жанрової приналежності. 
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Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін  «Вступ до літературознавства», «Історія світової 

літератури»,  «Психологія». 

 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни «Жанри кримінальної літератури» здобувачі вищої освіти 

будуть знати: 

      *     термінологічний апарат, пов'язаний із кримінальною літературою; 

      *     основні етапи  розвитку детективу; 

      *     жанрову класифікацію кримінальної літератури; 

      *     класичні бестселери, їх авторів; 

      *     наукову літературу із загальних питань курсу і окремих темах. 

В процесі вивчення курсу «Жанри кримінальної літератури» здобувачі вищої освіти будуть 

вміти:  

      *    орієнтуватись у літературному процесі; 

      *    аналізувати художні тексти в єдності змісту та форми; 

      *    визначати типологічні зв`язки та національну специфіку детективних творів; 

      *    писати рецензії на твори будь-якого жанру; 

      *    володіти сучасною інформаційною та бібліографічною культурою; 

*    володіти жанрами усного, публічного, монологічного мовлення та культурою мови;  

      *    уміти вести дискусію.  

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1-2. Детектив: історія виникнення жанру 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (4 год.). 

Витоки детективної літератури: 

Старий Заповіт (вбивство Каїном 

Авеля) и антична трагедія  

(Софокл «Цар Едіп», Евріпід 

«Медея»). 

Поняття «кримінальна 

література» та «детектив», їх 

семантична диференціація. 

Кримінальна література як 

наджанрова структура. Детектив 

як жанр, орієнтований на 

аналітичну модель: тип героя-

сищика, сюжет, хронотоп, 

суб'єктна організація твору. 

Основні жанри кримінальної 

літератури (за класифікацією 

Федуніної О.В., Кириленко 

Н.М.): класичний детектив, 

«авантюрне розслідування», 

поліцейський роман, 

«розслідування жертви». Їх 

генезис та жанрова 

ідентифікація. Ступінь наукової 

розробленості детективу як 

1.Бабяк Ж. Структурні аспекти детективного жанру: 

етапи вивчення. // Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

Філологічні науки. –  2013. – Вип. 33. – С. 20-23. 

2.Бессараб О. Детективний роман як головний прояв 

масової літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття. // 

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна. – 2012. – № 1014. –  Вип. 65. – С. 204-207. 

3.Герасименко Э. Детективный текст как объект 

филологических исследований. // Наукові записки 

Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. – 2013. – 

Вип. 3(1). – С. 40-51. 

5.Кицак Л. Український детектив: витоки, інтерпретація, 

жанр. – Житомир: Видавець О.О. Євенюк, 2017. 

6.Харлан О. Д. Жанр історичного детективу в сучасній 

європейської літератури: особливості функціонування // 

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – 

2014. – Вип. 3. С.162-170. 
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жанру. 

Едгар По – засновник 

детективного жанру. Трагічна 

доля письменника. 

 Формування детективного 

жанру в творчості Е. По: 

«Вбивство на вулиці Морг», 

«Таємниця Марі Роже», 

«Золотий жук», «Викрадений 

лист», «Ти єси чоловік, сотворив 

це ...». Зародження у творчості Є. 

По поетикальних елементів 

класичного детективу. 

 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи (7 год.). 

 Письмово відповісті на питання: 

1. Що означає «Каінова печать» - 

Божа кара або захист ? 

2. Хто був убивцею батька царя 

Едипа і яке покарання йому 

було? 

3.Чим відрізняється детектив від 

пригодниицької літератури? 

4. Аналіз 2-3 новели Э.По (на 

вибір студента). Виділити у творі 

письменника елементи 

класичного детектива. 

 

1.Бабяк Ж. Структурні аспекти детективного жанру: 

етапи вивчення. // Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

Філологічні науки. –  2013. – Вип. 33. – С. 20-23. 

2.Бессараб О. Детективний роман як головний прояв 

масової літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття. // 

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна. – 2012. – № 1014. –  Вип. 65. – С. 204-207. 

3.Герасименко Э. Детективный текст как объект 

филологических исследований. // Наукові записки 

Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. – 2013. – 

Вип. 3(1). – С. 40-51. 

4.Кицак Л. Український детектив: витоки, інтерпретація, 

жанр. – Житомир: Видавець О.О. Євенюк, 2017. 

Харлан О. Д. Жанр історичного детективу в сучасній 

європейської літератури: особливості функціонування // 

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – 

2014. – Вип. 3. С.162-170. 

 

Тема № 3-4. Жанри кримінальної літератури: класичний детектив 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (4 год.). 

 Жанрова специфіка класичного 

детектива: 

- раціональність. Органічний 

зв'язок класичного детективу з 

поняттями логіка, аналіз, 

інтелект; 

- ігровий аспект. Гра як форма   

поведінки персонажів, ігрове 

змагання між злочинцем і 

сищиком; 

- сюжет - розслідування 

1.Герасименко Э. Детективный текст как объект 

филологических исследований. // Наукові записки 

Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. – 2013. – 

Вип. 3(1). – С. 40-51. 

2.Перенчук О. Естетичні джерела детективу: 

проблематизація класичної моделі. // Науковий вісник 

Миколаївського державного університету імені В. О. 

Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. – 2014. – Вип. 

4.13. – С. 203-208. 

3.Рябченко М. Класичний детектив в українській 

літературі (на матеріалі циклу «Проникливість лікаря 
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незвичайного і дивного злочину; 

- головний герой - любитель або 

приватний сищик, який має 

виняткові здібності; 

- злочинець -  непрофесійний 

вбивця, який грає на стороні зла; 

- жертва. Не буває більше одного 

трупа в одному місці. 

- час і місце. Час: динамічне, 

насичене подіями; час дії - 

переважно ніч. Художній 

простір: з одного боку, замкнене, 

з іншої - легко долає. 

Безпосереднє місце дії - це 

відокремлений будинок, садиба 

або замок. 

Зразки класичного детективу: 

новели Э. По «Вбивство на 

вулиці Морг», «Тайна Мари 

Роже» і «Викрадений лист»; усі 

повісті А. Конан Дойля про 

Шерлок Холмса і деякі його 

новели: «Тайна Боскомськой 

долини», «Людина з розітнутою 

губою», «Блакитний карбункул», 

«Строката стрічка» і багато 

інших;  деякі з новел Г.К. 

Честертона про патер Брауна – 

«Сапфіровий хрест» «Леткі 

зірки», «Зламана шпага», 

«Машина помиляється»; деякі з 

творів М. Леблана про Арсена 

Люпена: «Арешт Арсена 

Люпена», «Таємничий пасажир», 

«Кольє королеви», «Чорна 

перлина», наступні твори Агати 

Крісті: - з серії про Пуаро - 

романи «Загадкова подія в 

Стайлзе», «Вбивство на поле для 

гольфу», «Вбивство Роджера 

Экройда», «Загадка Эндхауза», 

«Вбивство в східному експресі», 

«Вбивство за абеткою» тощо. 

 

 

Піддубного» Юрія Шовпопляса) //Літературознавство. 

Мовознавство. Фольклористика. –2022 –2 (32). – С. 63-

66. 

4.Філоненко С.О. Закон і порядок: класичний канон 

детективного жанру. //Актуальні проблеми іноземної 

філології: Лінгвістика та літературознавство. – 2009. –

Випуск 4. – С.73-80. 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи (8 год.). 

1.Опрацювати рекомендовану 

літературу;  

2. Виписати з літературознавчих 

праць основні положення щодо 

класичного канону детективного 

жанру. 

3. Підготувати письмову роботу 

1.Герасименко Э. Детективный текст как объект 

филологических исследований. // Наукові записки 

Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. – 2013. – 

Вип. 3(1). – С. 40-51. 

2.Перенчук О. Естетичні джерела детективу: 

проблематизація класичної моделі. // Науковий вісник 

Миколаївського державного університету імені В. О. 

Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. – 2014. – Вип. 
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на тему «Ігровий початок у 

детективній новелі «Викрадений 

лист»». 

 

 

4.13. – С. 203-208. 

3.Рябченко М. Класичний детектив в українській 

літературі (на матеріалі циклу «Проникливість лікаря 

Піддубного» Юрія Шовпопляса) //Літературознавство. 

Мовознавство. Фольклористика. –2022 –2 (32). – С. 63-

66. 

4.Філоненко С.О. Закон і порядок: класичний канон 

детективного жанру. //Актуальні проблеми іноземної 

філології: Лінгвістика та літературознавство. – 2009. –

Випуск 4. – С.73-80. 

 

 

 

Тема № 5.  Традиції і новаторство класичного детективу в творчості Конан Дойля 

        

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.). 

Короткі відомості про Конан 

Дойл. Дюпен і Холмс - сищики-

інтелектуали. Ігровий світ 

Шерлок Холмса. 

Аналіз творів Конан Дойля: 

«Тайна Боскомськой долини», 

«Людина з  розітнутою губою», 

«Блакитний карбункул», 

«Строката стрічка». 

 

 

1. Микола Савчук. Від Шерльока Гольмса до Шерлока 

Холмса // Літературна Україна. — 2018. 

2. Michael Sims. ARTHUR AND SHERLOCK: Conan 

Doyle and the Creation of Holmes. Bloomsbury USA (2017). 

— 256 p. 

3. Расевич Л.П. Екзистенціальна проблема абсурдності 

життя у змістово-поетикальній трансформації холмсіани. 

// Наукові праці Кам'янець- Подільського національного 

 університету імені Івана Огієнко. Філологічні науки. – 

2015. – Вип.39. – С.222-225. 

 

Семінарське заняття (2 год.). 

Тема 1. Поетика класичного 

детектива А. Конан Дойля 

1. Які традиції Е. По розвиває 

Конан Дойл в своїх детективах? 

2. На яку детективну новелу 

А.Конан Дойля вплинув 

розповідь Е. По «Золотий жук». 

3. Що нового привніс Конан 

Дойль в класичний детектив? 

3. Хто є прототипом Шерлок 

Холмса ? 

4. Яка фігура сищика, на Ваш 

погляд, найбільш яскрава: Дюпен 

або Шерлок Холмс (обґрунтуйте 

свою відповідь). 

5. Який метод в розслідуванні 

злочину використовує Шерлок 

Холмс в «Рейгетських сквайрах» 

А. Конан Дойля: дедукцію або 

індукцію. Аргументуйте свої 

міркування прикладами з тексту. 

6. Розкрийте роль гри в структурі 

1.Дойл Артур Конан  // Зарубіжні письменники. 

Енциклопедичний довідник : у 2 т. / за ред. Н. 

Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль : 

Навчальна книга — Богдан, 2005. — Т.1.  — 560 с. 

2.Карзан К. Думай як Шерлок Голмс. — К.: Ранок, 

2020. — 96 с. 

3.Расевич Л.П. Сюжетно-композиційна роль Ватсона у 

створенні іміджу Холмса // Науковий вісник 

Міжнародного університету. Серія: Філологія. – 2014. 

Вип. 9. – С. 63-66. 

4.Расевич Л. П. Міф Шерлока Холмса у працях 

англомовних дослідників // Молодий вчений. – 2014. – 

Вип.1. – С.84-90. 

5.Васильєва Л. Л. Історія, теорія та  практика 

західноєвропейського та американського детективу// 

Актуальні проблеми слов’янської філології. 2007.– Вип. 

14. – С. 209-217 
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новели «Рейгетські сквайри». 

Наведіть приклади з тексту. 

 

Завдання для самостійної 

роботи (8 год.). 

Скласти конспект відповідей на 

питання семінарського заняття, 

опрацювавши список 

рекомендованої літератури. 

Письмове завдання:  
1.Прояснить види та функції 

літературного портрета. 

2. Скласти психологічний 

портрет злочинця з детектива 

Конан Дойля «Рейгетські 

сквайри» з урахуванням 

специфіки особистості  

зловмисника та його мотивів 

злочину. 

3. Виділіть портретні деталі в 

образі Шерлок Холмса і 

проясніть їхній зв'язок із 

внутрішнім світом літературного 

героя. 

4. Який тип психологічного 

портрета використовує у своєму 

детективі А. Конан Дойль: 

портрет-відповідність; портрет-

контраст? 

1.Дойл Артур Конан  // Зарубіжні письменники. 

Енциклопедичний довідник : у 2 т. / за ред. Н. 

Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль : 

Навчальна книга — Богдан, 2005. — Т.1.  — 560 с. 

2.Карзан К. Думай як Шерлок Голмс. — К.: Ранок, 

2020. — 96 с. 

3.Расевич Л.П. Сюжетно-композиційна роль Ватсона у 

створенні іміджу Холмса // Науковий вісник 

Міжнародного університету. Серія: Філологія. – 2014. 

Вип. 9. – С. 63-66. 

4.Расевич Л. П. Міф Шерлока Холмса у працях 

англомовних дослідників // Молодий вчений. – 2014. – 

Вип.1. – С.84-90. 

5.Васильєва Л. Л. Історія, теорія та  практика 

західноєвропейського та американського детективу// 

Актуальні проблеми слов’янської філології. 2007.– Вип. 

14. – С. 209-217 

 

 

Семінарське заняття (2 год.). 

Тема 2. Класичний детектив 

Артура Конан Дойля  у 

кіномотографі. 

Завдання: 

I.Подивитися екранізацію:  

Шерлок (США-Великобританія, 

2010) - 1 сезон, 1 серія «Етюд в 

рожевих тонах»).  

 II. Підготувати рецензію на 

екранізацію за таким планом: 

1.Подумайте над заголовком 

рецензії. Звичайно, дуже просто 

назвати статтю «Рецензія на 

фільм ... (такий-то)». Проте в 

такому випадку немає ніяких 

гарантій в тому, що Ваша робота 

когось зацікавить. Слід 

придумати щось екстравагантне і 

запам'ятовується з урахуванням  

характеристики  фільму. 

2.Вихідні дані про фільм ( рік 

створення, режисер, сценарист,  

           
https://sherlock-online.ru/1-sezon/1-seriya-1-sezon/ 

 

https://sherlock-online.ru/1-sezon/1-seriya-1-sezon/
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актори, які зайняті в головних 

ролях). 

3.Яку ідею, за Вашою думки, 

намагаеться режисер донести до 

глядача. 

4.Які автентичні елементи 

сюжету творів Конан Дойля, 

покладених в основу екранізації, 

зберігають  сценарист і режисер? 

5.Основні на Ваш погляд 

переваги та недоліки фільму. 

6.Особисті враження про 

екранізацію. 

 

 

 

Тема № 6-7. Логіка і гра в класичному детективі Агати Крісті 

 

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.). 

Коротка біографія Агати 

Крісті.   Збереження 

традицій класичного 

детектива в творах про Е. 

Пуаро.      Оновлення 

детективного жанру в 

творчості Агати Крісті. 

Аналіз творів:  «Загадкова 

подія в Стайлзе», «Вбивство 

на поле для гольфу», 

«Вбивство Роджера 

Экройда», «Загадка 

Эндхауза». 

1.Крісті Агата // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний 

довідник : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. 

Щавурського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 

2005. — Т. 1.  — С. 797. 

2.Пругло А.О., Сенчук О.О., Кушнірова Т.В. Ообливості 

авторського стилю  Агати Крісті. // Молодий вчений». — 

2019. — № 5.1 (69.1). — С.174 — 176. 

3.Улюра Г.А. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у 

темряві — ArtHuss, 2020. — 464 с. 

4.Ramazan J. Farman. Багатовимірна типологія детективів 

Агати Кристі: критерії та опис. //  Львівський філологічний 

часопис. — 2022. — (11). — С. 250-259. 

  

Семінарське заняття (2 

год.).  

Тема3.Класичний детектив 

Агати Крісті. «Таємниця 

«Зірки Заходу». 

1.Поясніть сенс назви 

оповідання Агати Крісті 

«Таємниця  «Зірки Заходу». 

2.Хто є суб'єктом оповіді в 

творі. Охарактеризуйте 

цього героя. Хто Вам більше 

імпонує Ватсон або Гастінгс 

і чому ? 

3.У чому полягає 

незвичайність злочину? 

4.Що спільного і 

принципово різного між 

Пуаро і Холмсом. Доведіть 

1.Крісті Агата // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний 

довідник : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. 

Щавурського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 

2005. — Т. 1.  — С. 797. 

2.Пругло А.О., Сенчук О.О., Кушнірова Т.В. Ообливості 

авторського стилю  Агати Крісті. // Молодий вчений». — 

2019. — № 5.1 (69.1). — С.174 -176. 

3.Улюра Г.А. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у 

темряві — ArtHuss, 2020. — 464 с. 

4.Ramazan J. Farman. Багатовимірна типологія детективів 

Агати Кристі: критерії та опис. //  Львівський філологічний 

часопис. — 2022. — (11). — С. 250-259. 

5.Amiryan T.N. Three ways to typologize the detective genre 

today. University. — 2011. — No. 3 (15). 

http://chtyvo.org.ua/authors/Schavurskyi_Borys/Zarubizhni_pysmennyky_Entsyklopedychnyi_dovidnyk_Tom_1.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Schavurskyi_Borys/Zarubizhni_pysmennyky_Entsyklopedychnyi_dovidnyk_Tom_1.pdf
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свої міркування прикладами 

або цитатами з тексту. 

5.Чи присутні ігрові локації 

в оповіданні А. Крісті, а 

саме: театральність, 

акторство? Наведіть 

приклади. 

6.Перерахуйте жанрові 

ознаки класичного детектива 

в оповіданні «Таємниця  

«Зірки Заходу». 

 

Завдання для самостійної 

роботи (8год.) 

Підготувати реферати на 

теми:  

1.Детективні новації Агати 

Крісті. 

2. Особливості авторського 

стилю Агати Крісті. 

3. У чому унікальність 

провідних персонажів 

романів Агати Крісті  –

Еркюля Пуаро та міс Марпл 

як детективів? 

 

1.Крісті Агата // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний 

довідник : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. 

Щавурського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 

2005. — Т. 1.  — С. 797. 

2.Пругло А.О., Сенчук О.О., Кушнірова Т.В. Ообливості 

авторського стилю  Агати Крісті. // Молодий вчений». — 

2019. — № 5.1 (69.1). — С.174 -176. 

3.Улюра Г.А. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у 

темряві — ArtHuss, 2020. — 464 с. 

4.Ramazan J. Farman. Багатовимірна типологія детективів 

Агати Кристі: критерії та опис. //  Львівський філологічний 

часопис. — 2022. — (11). — С. 250-259. 

5.Amiryan T.N. Three ways to typologize the detective genre 

today. University. — 2011. — No. 3 (15). 

Семінарське заняття (2 

год.).  

Тема 4. Міс Марпл - новий 

детектив Агати Крісті 

ЗАВДАННЯ:  

 Подивитися фільм 

«Карибська таємниця» 

(1983р.) за однойменним 

романом Агати 

Крісті, написаному в 1964 р. 

 Відповісти на питання 

1.Як Ви думаєте, з якою 

метою Агата Крісті створила 

образ жінки-детектива? 

2.Що спільного між міс 

Марпл і Пуаро; чи є вона 

його конкурентом в 

класичному детективі? 

Аргументуйте відповідь. 

3.В чому специфіка методу 

розслідування злочину міс 

Марпл? Чим принципово він 

відрізняється від методу 

Пуаро-Холмса-Дюпена? 

Наведіть приклади з фільму. 

4.Які способи маскування 

для збору відомостей про 

злочин використовує міс 

 
https://filmix.ac/films/drama/116710-karibskaya-tayna-1983.html 

 

http://chtyvo.org.ua/authors/Schavurskyi_Borys/Zarubizhni_pysmennyky_Entsyklopedychnyi_dovidnyk_Tom_1.pdf
https://filmix.ac/films/drama/116710-karibskaya-tayna-1983.html
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Марпл на відміну Пуаро і 

Холмса? Наведіть приклади 

з фільму. 

5. З Вашої точки зору змогла 

б міс Марпл і Пуаро 

працювати разом? 

Міркування мотивувати. 

6.Чому в детективах Агати 

Крісті вбивцями часто 

стають люди, які вбивцями 

не можуть бути за своїм 

психотипом особистості? 

 

 

Тема № 8-9.   «Авантюрне розслідування» як самостійний жанр кримінальної 

літератури 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (4год). 

«Авантюрне розслідування» 

як самостійний жанр 

кримінальної літератури. 

Моріс Леблан – засновник 

жанру «авантюрне 

розслідування». Спільне між 

класичним детективом і 

жанром авантюрного 

розслідування: дивний 

злочин, ігровий мотив 

(інсценування, театр, 

акторство, 

перевдягання).  Суттєві 

відмінності: головний герої – 

сищик і джентельмен-

грабіжник одночасно. 

Наявність у сюжеті любовної 

колізії. Особливості 

хронотопу — розімкнутий 

простір. Ускладнюється образ 

оповідача, функції якого  

часто виконує сам сищик. 

Відкриті фінали детективних 

новел Леблана. 

Аналіз творів: «Арсен Люпен 

– благородний грабіжник»; 

«Арсен Люпен у в'язниці»; 

«Втеча Арсена». 

 

1.Bualo P., Narsezhak Т. Detektivnyj roman. Режим доступу: 

URL: http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc  

2. Cm.: Le personnage d'arsene Lupin // A G ombre du Polar. 

Режим доступу: URL: http://www.polars.org/ 

spip.php?article214  

3. Ruaud A.-F. Les nombreuses vies d’Arsène Lupin. Lyon: 

Moutons électriques, 2005. 

4.Моріс Леблан. Арсен Люпен — шляхетний грабіжник. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. — 168 с. 

5.Моріс Леблан. Арсен Люпен проти Герлока Шолмса. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. —184 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc
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Семінарське заняття (2 

год.). 

Тема 5. Специфіка 

«авантюрного 

розслідування» як жанру 

кримінальної літератури 

1.«Авантюрне розслідування» 

– це класичний детектив 

або  самостійний жанр 

кримінальної літератури? 

Доведіть свої судження 

2. Чим  Арсен 

Люпен  відрізняється від 

класичного сищика (Дюпена, 

Шерлока Холмса, Пуаро, міс 

Марпл), а в чому зближується 

з ними? Наведіть приклади. 

3. Чи може сищик в 

класичному детективі 

виступати в ролі удачливого 

злочинця? Чому? 

4. Яка роль маски в 

«авантюрному розслідуванні» 

Люпена ?   

5. Наскільки «авантюрний 

сищик» успішний в ролі 

слідчого? У чому полягає 

його метод розслідування? Як 

довго триває розслідування, і 

в якому просторі воно 

проходіт? 

6. Чим принципово 

відрізняється фінал 

оповідання Леблана від 

класичних детективів? 

7. Аналіз новели М. Леблана 

«Арешт Арсена Люпена». 

 

 

1.Bualo P., Narsezhak Т. Detektivnyj roman. Режим доступу: 

URL: http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc  

2. Cm.: Le personnage d'arsene Lupin // A G ombre du Polar. 

Режим доступу: URL: http://www.polars.org/ 

spip.php?article214  

3. Ruaud A.-F. Les nombreuses vies d’Arsène Lupin. Lyon: 

Moutons électriques, 2005. 

4.Моріс Леблан. Арсен Люпен — шляхетний грабіжник. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. — 168 с. 

5.Моріс Леблан. Арсен Люпен проти Герлока Шолмса. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. — 184 с. 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи (8) год. 

1.Прочитайте звід 

літературних правил 

англійського письменника У. 

Хеттінгтона (псевдонім 

Стівен Ван Дайн) «20 правил 

для детективів, що пишуть». 

2. Прояснити, які літературні 

правила Стівена Ван Дайна 

порушує Леблан. Доведіть 

свої міркування. 

3.Доведіть свої міркування 

прикладами з текстів 

детективів М. Леблана. 

Стівен Ван Дайн «20 правил для детективів, що пишуть» 

Режим доступу: URL: 

https://sites.google.com/site/mylifedetective/home/dvadcat-

pravil-dla-pisusih-detektivy 

 

http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc
https://sites.google.com/site/mylifedetective/home/dvadcat-pravil-dla-pisusih-detektivy
https://sites.google.com/site/mylifedetective/home/dvadcat-pravil-dla-pisusih-detektivy
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Семінарське заняття (2 

год.). 

Тема 6-7. Арсен Люпен 

проти Шерлок Холмса 

Завдання: 

1. Проясніть значення понять 

есе і пародія. 

2. Прочитайте розповідь М. 

Леблана «Шерлок Холмс 

приходить занадто пізно».  

3.  Письмово підготуйте есе 

на тему «Шерлок Холмс у 

пародійному контексті 

розповіді М. Леблана 

«Шерлок Холмс приходить 

занадто пізно». 

4.   З'ясуйте, до якого жанру 

літературної пародії 

відноситься розповідь М. 

Леблана: 

- гумористична або 

жартівлива пародія; 

-  сатирична пародія. 

Свої думки  аргументуйте 

прикладами з тексту. 

 

 

1.Bualo P., Narsezhak Т. Detektivnyj roman. Режим доступу: 

URL: http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc  

2. Cm.: Le personnage d'arsene Lupin // A G ombre du Polar. 

Режим доступу: URL: http://www.polars.org/ 

spip.php?article214  

3. Ruaud A.-F. Les nombreuses vies d’Arsène Lupin. Lyon: 

Moutons électriques, 2005. 

4.Моріс Леблан. Арсен Люпен — шляхетний грабіжник. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. — 168 с. 

5.Моріс Леблан. Арсен Люпен проти Герлока Шолмса. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. —184 с. 

 

Завдання для самостійної 

роботи (8 год.). 

Прочитайте статтю М. 

Леблана «Конан Дойль» та 

підготуйте відповіді на 

наступні питання: 

1.Чим обґрунтовано 

підвищений інтерес М. 

Леблана до детективної 

творчості А. Конан Дойля та 

його героя - Шерлок Холмсу. 

2. Які детективні прийоми 

Конан Дойля скептично 

оцінював Леблан. 

3. Який «великий дар», на 

думку Леблана, має Конан 

Дойль. 

4. Назвіть твори Леблана, у 

яких з'являються карикатурні 

образи Шерлок Холмса та 

Ватсона. 

 

Леблан М. Конан Дойль Режим доступу: URL: 

http://acdoyle.ru/about/leblan1930.pdf 

 

http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc
http://acdoyle.ru/about/leblan1930.pdf
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Семінарське заняття (4 

год.). 

Тема 8-9: «Коханка смерті» 

Б. Акуніна – класичний 

детектив або жанр 

«авантюрне 

розслідування»?  

1.   Прочитати детектив 

«Коханка смерті» Б. Акуніна .                      

2. Поясніть сенс назви твору . 

3.Виділіть головних 

персонажів.  Що і хто 

ховається за низкою 

самогубств в творі Акуніна? 

 4.Яка модель злочинця 

реалізується в детективі: 

ідейний вбивця, корисливий 

вбивця, закоханий вбивця. 

Відповідь        аргументуйте 

прикладами з тексту. 

 5.Ернаст Фандорін – сищик-

арістократ. Яким методом 

розслідування він 

користується? Яка роль маски 

та гри  в  детективі    Акуніна? 

 6.Чи зображається приватне 

життя Ернаста Фандоріна? Як 

співвідноситься ця сюжетна 

лінія з кримінальною? 

  7.Що спільного між 

Фандоріним і Люпеном і що 

їх відрізняє? 

  8.Які риси детективного 

жанру домінують в 

кримінальному творі Б. 

Акуніна: класичні або жанру 

«авантюрне розслідування». 

Доведіть свою думку. 

1.Галич О. А. Штрихи до квазібіографії Фандоріна: 

Експеримент Б. Акуніна // Літературний процес: 

методологія, імена, тенденції. — 2020. — (16). — С. 84–89. 

2. Галич О. Експериментальний роман Б. Акуніна «Ф. М.»: 

жанрові особливості // Гуманітарна освіта в технічних 

вищих навчальних закладах. — К., 2019. — Вип. 40. — С. 52 

– 59. 

3.Галич О. Глобалізація і квазідокументальна література: 

монографія. Рівне: ДЗ «Луганський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка»; видавець О. Зень. — 2015. — 200 с. 

4.Галич О.А. Ремейк у творчості Б. Акуніна // Національна 

ідентичність в мові і культурі. – К.:Талком, 2019. –  С.23-27. 

Завдання для самостійної 

роботи (9 год). 

1.Опрацювати рекомендовану 

літературу;   

2.Виписати з 

літературознавчих праць 

основні положення щодо 

експериментальних романів Б. 

Акуніна. 

3. Підготувати доповіді на 

теми: 

1.Галич О. А. Штрихи до квазібіографії Фандоріна: 

Експеримент Б. Акуніна // Літературний процес: 

методологія, імена, тенденції. — 2020. — (16). — С. 84–89. 

2. Галич О. Експериментальний роман Б. Акуніна «Ф. М.»: 

жанрові особливості // Гуманітарна освіта в технічних 

вищих навчальних закладах. — К., 2019. — Вип. 40. — С. 52 

– 59. 

3.Галич О. Глобалізація і квазідокументальна література: 

монографія. Рівне: ДЗ «Луганський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка»; видавець О. Зень. — 2015. — 200 с. 

4.Галич О.А. Ремейк у творчості Б. Акуніна // Національна 
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- Незвичайність жанрової 

моделі у детективному циклі 

Б.Акуніна про Пелагію; 

- Специфіка детективу у 

«фандоринському» циклі Б. 

Акуніна. 

 

 

. 

 

 

ідентичність в мові і культурі. – К.:Талком, 2019. –  С.23-27. 

 

 

Тема № 10. «Розслідування жертви» - найменування жанру за типом героя-сищика. 

 

              

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2год.). 

Проблема жанрової 

номінації (трилер, 

саспенс,  «чорний» роман, 

роман-загадка, 

психологічний детектив 

тощо); відсутність єдиного 

визначення і адекватного 

опису жанрової структури. 

Специфіка 

жанру «Розслідування 

жертви»: особливий суб'єкт 

розслідування, головний 

герой – сищик і жертва 

одночасно. Аналіз роману Б. 

Обер «Залізна троянда».  

 

      

1.Brigitte Aubert. Death from the Woods. Welcome Rain 

Publishers, 2001. — 226 р. 

2.Обер Б. Лісова смерть. –  Видавництво: «Лимбус Пресс», 

2001.–  328 с. Режим доступу: URL:  

http://loveread.ec/view_global.php?id=19826 

 3. Джин-Марі Девід. Brigitte Aubert: suspense, humour noir & 

vitriol. Editeur:  Les Amis De La Littérature Policière. – 2005. 

 4. Кресан О.Я., Приймак О.І. Специфічні риси детективного 

дискурсу:  спроба текстемного аналізу. –  К., 2017. – С. 405-

409. 

3.Кицак, Л. Детективний жанр в літературі ХХ ст. // 

Українська мова і література в школі : Науково-методичний 

журнал. – 2009. – N 8. – С. 51-53. 

Семінарське заняття (2 

год.). 

Тема 10.  «Розслідування 

жертви»: роман Б. Обер 

«Лісова смерть» 

1.Специфіка  жанру 

«Розслідування жертви». 

2. Доведіть, що головна 

героїня роману Б. Обер є 

приватним детективом та 

жертвою злочинця. 

3. Що суттєво ускладнює 

головній героїні 

розслідування злочину. 

4. Образ злочинця як 

надлюдини 

 

1.Brigitte Aubert. Death from the Woods. Welcome Rain 

Publishers, 2001. – 226 р. 

2.Обер Б. «Лісова смерть». –  Видавництво: «Лимбус Пресс», 

2001.–  328 с. Режим доступу: URL:  

http://loveread.ec/view_global.php?id=19826 

3.Кресан О.Я., Приймак О.І. Специфічні риси детективного 

дискурсу:  спроба текстемного аналізу. –  К., 2017. – С. 405-

409. 

4.Кицак, Л. Детективний жанр в літературі ХХ ст. // 

Українська мова і література в школі : Науково-методичний 

журнал. –2009. –N 8. – С. 51-53. 

4. Кукса Г.М. Історія розвитку та типологія жанру детективу 

у контексті світової літератури //Вісник  Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. –2004. – (15). – 

С. 150-154. Режим доступу: URL:  

http://loveread.ec/view_global.php?id=19826
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5. Особливості суб'єктної 

організації роману. 

 

 

 

http://eprints.zu.edu.ua/1542/1/8.pdf 

5.Швець А. Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет і 

проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка. –

Львів, 2003. – 236 с. Режим доступу: URL: 

http://sites.utoronto.ca/elul/Franko/Shvets-Zlochyn-katarsys.pdf 

 

 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи (8 год.) 

Підготувати доповіді на 

обрану тему: 

1.Зв'язок детективного 

жанру «слідчий-жертва» із 

сентиментальним готичним 

романом. 

2. Специфіка жанрової 

моделі «розслідування 

жертви» на прикладах 

романів 

- «Гвинтові сходи» (Some 

Must Watch) Етель Ліни 

Уайт; 

- «Тріска» (Sliver) Айри 

Левін. 

 

1.Brigitte Aubert. Death from the Woods. Welcome Rain 

Publishers, 2001. – 226 р. 

2.Обер Б. «Лісова смерть». –  Видавництво: «Лимбус Пресс», 

2001.–  328 с. Режим доступу: URL:  

http://loveread.ec/view_global.php?id=19826 

3. Етель Ліни Уайт «Гвинтові сходи» . Режим доступу: URL: 

https://libking.ru/books/det-/detective/107378-etel-uayt-

vintovaya-lestnitsa.html 

4. Айри Левін«Тріска». Режим доступу: URL: 

https://knijky.ru/books/shchepka 

5.Кресан О.Я., Приймак О.І. Специфічні риси детективного 

дискурсу:  спроба текстемного аналізу. –  К., 2017. – С. 405-

409. 

6.Кицак, Л. Детективний жанр в літературі ХХ ст. // 

Українська мова і література в школі : Науково-методичний 

журнал. –2009. –N 8. – С. 51-53. 

7. Кукса Г.М. Історія розвитку та типологія жанру детективу 

у контексті світової літератури //Вісник  Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. –2004. – (15). – 

С. 150-154. Режим доступу: URL:  

http://eprints.zu.edu.ua/1542/1/8.pdf 

8.Швець А. Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет і 

проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка. –

Львів, 2003. – 236 с. Режим доступу: URL: 

http://sites.utoronto.ca/elul/Franko/Shvets-Zlochyn-katarsys.pdf 

 

 

 

 

Тема № 11-12. Жанрові особливості поліцейського роману 

 

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (4 год). 

Поліцейський роман як 

різновид кримінального 

роману.  Жанрова специфіка 

поліцейського роману. 

Особливості сюжету. 

 Значимість заголовків у 

поліцейському 

романі. Сищик: професійний 

поліцейський або команда 

1.Крапівник Г.О. Гібридизація форм детективного жанру як 

відображення сучасного культурного процесу // Філософія. – 

2014. – № 6 (110). – С. 36-39. 

2. Бабяк Ж. Структурні аспекти детективного жанру: етапи 

вивчення. //Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні 

науки. –  2013. – Вип. 33. – С. 20-23. 

3.Бессараб О. Детективний роман як головний прояв масової 

літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття. // Вісник 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 

http://eprints.zu.edu.ua/1542/1/8.pdf
http://sites.utoronto.ca/elul/Franko/Shvets-Zlochyn-katarsys.pdf
http://loveread.ec/view_global.php?id=19826
https://libking.ru/books/det-/detective/107378-etel-uayt-vintovaya-lestnitsa.html
https://libking.ru/books/det-/detective/107378-etel-uayt-vintovaya-lestnitsa.html
https://knijky.ru/books/shchepka
http://eprints.zu.edu.ua/1542/1/8.pdf
http://sites.utoronto.ca/elul/Franko/Shvets-Zlochyn-katarsys.pdf
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професіоналів різного 

профілю.  Серійні 

злочини. Злочинець як 

професійний вбивця. 

Протистояння злочинця і 

сищика. Затримання та 

покарання. Художнє час і 

місце дії. 

 

2012. – № 1014. –  Вип. 65. – С. 204-207. 

 

Семінарське заняття (2 

год.). 

Тема 11-12.  Полицейский 

роман П. Вале і М. Шеваль 

 «Розанна»  

1.Коротка біографія 

шведських письменників  - 

П. Вале і М. Шеваль. 

2. Мартін Бек - поліцейський 

детектив, його відмінність 

від екстравагантного 

Шерлок Холмса та 

приземленого Еркюля 

Пуаро. 

3. Мартін Бек та його 

небездоганна команда: 

Леннарт Кольберг, Гунвальд 

Ларссон, Фредрік Меландер. 

4. Невлаштований побут та 

нещасливе сімейне життя 

поліцейського детективу. 

5.Жорстокий і кривавий 

злочин. Соціальні мотиви 

правопорушення. Проблеми 

тривалого розслідування. 

6. Особлива роль випадку у 

розкритті злочину. 

7.Специфічні риси 

поліцейського роману у 

творчості П. Вале і М. 

Шеваль: соціальні причини 

злочину, гумор, поєднання 

кількох кримінальних 

сюжетів в одному романі. 

 

1.Вале П.  і Шеваль М. Розанна. (1965). Режим доступу: URL: 

https://knizhnik.org/per-vale/rozanna/1 

1.Бабяк Ж. Структурні аспекти детективного жанру: етапи 

вивчення. Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні 

науки. –  2013. – Вип. 33. – С. 20-23. 

2.Бессараб О. Детективний роман як головний прояв масової 

літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття. Вісник 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 

2012. – № 1014. –  Вип. 65. – С. 204-207. 

Екранізації: 

«Розанна» (Швеція, 1967), режисер Hans Abramson, у ролі 

Бека - Кеве Х'єлм 

«Розанна» (Швеція, 1993), режисер Daniel Alfredson, в ролі 

Бека - Єста Екман. Перший із серії 6 фільмів з Екманом 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи (8 год.). 

Підготувати презентацію  

кращих детективних книг 

Пер Вале та Май Шевалль. 

Обґрунтувати свій вибір. 

1.Вале П.  і Шеваль М. Розанна. (1965). Режим доступу: URL: 

https://knizhnik.org/per-vale/rozanna/1 

1.Бабяк Ж. Структурні аспекти детективного жанру: етапи 

вивчення. Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні 

науки. –  2013. – Вип. 33. – С. 20-23. 

2.Бессараб О. Детективний роман як головний прояв масової 

літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття. Вісник 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 

2012. – № 1014. –  Вип. 65. – С. 204-207. 

https://knizhnik.org/per-vale/rozanna/1
https://knizhnik.org/per-vale/rozanna/1
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Екранізації: 

«Розанна» (Швеція, 1967), режисер Hans Abramson, у ролі 

Бека - Кеве Х'єлм 

«Розанна» (Швеція, 1993), режисер Daniel Alfredson, в ролі 

Бека - Єста Екман. Перший із серії 6 фільмів з Екманом 

 

 

 

Заочна форма навчання 

Тема № 1-2 Детектив: історія виникнення жанру 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.). 

Витоки детективної літератури: 

Старий Заповіт (вбивство Каїном 

Авеля) и антична трагедія  

(Софокл «Цар Едіп», Евріпід 

«Медея»). 

Поняття «кримінальна 

література» та «детектив», їх 

семантична диференціація. 

Кримінальна література як 

наджанрова структура. Детектив 

як жанр, орієнтований на 

аналітичну модель: тип героя-

сищика, сюжет, хронотоп, 

суб'єктна організація твору. 

Основні жанри кримінальної 

літератури (за класифікацією 

Федуніної О.В., Кириленко 

Н.М.): класичний детектив, 

«авантюрне розслідування», 

поліцейський роман, 

«розслідування жертви». Їх 

генезис та жанрова 

ідентифікація. Ступінь наукової 

розробленості детективу як 

жанру. 

Едгар По – засновник 

детективного жанру. Трагічна 

доля письменника. 

 Формування детективного 

жанру в творчості Е. По: 

«Вбивство на вулиці Морг», 

«Таємниця Марі Роже», 

«Золотий жук», «Викрадений 

лист», «Ти єси чоловік, сотворив 

це ...». Зародження у творчості Є. 

По поетикальних елементів 

класичного детективу. 

 

 

1.Бабяк Ж. Структурні аспекти детективного жанру: 

етапи вивчення. // Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

Філологічні науки. –  2013. – Вип. 33. – С. 20-23. 

2.Бессараб О. Детективний роман як головний прояв 

масової літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття. // 

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна. – 2012. – № 1014. –  Вип. 65. – С. 204-207. 

3.Герасименко Э. Детективный текст как объект 

филологических исследований. // Наукові записки 

Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. – 2013. – 

Вип. 3(1). – С. 40-51. 

5.Кицак Л. Український детектив: витоки, інтерпретація, 

жанр. – Житомир: Видавець О.О. Євенюк, 2017. 

Харлан О. Д. Жанр історичного детективу в сучасній 

європейської літератури: особливості функціонування // 

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – 

2014. – Вип. 3. С.162-170. 
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Завдання для самостійної 

роботи (5 год).  

Письмово відповісті на питання: 

1. Що означає «Каінова печать» - 

Божа кара або захист ? 

2. Хто був убивцею батька царя 

Едипа і яке покарання йому 

було? 

3.Чим відрізняється детектив від 

пригодниицької літератури? 

4. Аналіз 2-3 новели Э.По (на 

вибір студента). Виділити у творі 

письменника елементи 

класичного детектива. 

 

1.Бабяк Ж. Структурні аспекти детективного жанру: 

етапи вивчення. // Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

Філологічні науки. –  2013. – Вип. 33. – С. 20-23. 

2.Бессараб О. Детективний роман як головний прояв 

масової літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття. // 

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна. – 2012. – № 1014. –  Вип. 65. – С. 204-207. 

3.Герасименко Э. Детективный текст как объект 

филологических исследований. // Наукові записки 

Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. – 2013. – 

Вип. 3(1). – С. 40-51. 

5.Кицак Л. Український детектив: витоки, інтерпретація, 

жанр. – Житомир: Видавець О.О. Євенюк, 2017. 

Харлан О. Д. Жанр історичного детективу в сучасній 

європейської літератури: особливості функціонування // 

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – 

2014. – Вип. 3. С.162-170. 

 

 

Тема № 3-4. Жанри кримінальної літератури: класичний детектив 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Завдання для самостійної 

роботи (9 год). Питання для 

опрацювання. 

 Жанрова специфіка 

класичного детектива: 

1.Раціональність. Органічний 

зв'язок класичного детективу з 

поняттями логіка, аналіз, 

інтелект; 

2.Ігровий аспект. Гра як форма   

поведінки персонажів, ігрове 

змагання між злочинцем і 

сищиком; 

3.Сюжет – розслідування 

незвичайного і дивного злочину; 

4.Головний герой  – любитель 

або приватний сищик, який має 

виняткові здібності; 

5.Злочинець – непрофесійний 

вбивця, який грає на стороні зла; 

1.Герасименко Э. Детективный текст как объект 

филологических исследований. // Наукові записки 

Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. – 2013. – 

Вип. 3(1). – С. 40-51. 

2.Перенчук О. Естетичні джерела детективу: 

проблематизація класичної моделі. // Науковий вісник 

Миколаївського державного університету імені В. О. 

Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. – 2014. – Вип. 

4.13. – С. 203-208. 

3.Рябченко М. Класичний детектив в українській 

літературі (на матеріалі циклу «Проникливість лікаря 

Піддубного» Юрія Шовпопляса) //Літературознавство. 

Мовознавство. Фольклористика. –2022 –2 (32). – С. 63-

66. 

4.Філоненко С.О. Закон і порядок: класичний канон 

детективного жанру. //Актуальні проблеми іноземної 

філології: Лінгвістика та літературознавство. – 2009. –

Випуск 4. – С.73-80. 
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6.Жертва. Не буває більше 

одного трупа в одному місці. 

7. Час і місце. Час: динамічне, 

насичене подіями; час дії –  

переважно ніч. 

8. Художній простір: з одного 

боку, замкнене, з іншої - легко 

долає. Безпосереднє місце дії - це 

відокремлений будинок, садиба 

або замок. 

9. Зразки класичного детективу: 

новели Э. По «Вбивство на 

вулиці Морг», «Тайна Мари 

Роже» і «Викрадений лист»; усі 

повісті А. Конан Дойля про 

Шерлок Холмса і деякі його 

новели: «Тайна Боскомськой 

долини», «Людина з розітнутою 

губою», «Блакитний карбункул», 

«Строката стрічка» і багато 

інших;  деякі з новел Г.К. 

Честертона про патер Брауна – 

«Сапфіровий хрест» «Леткі 

зірки», «Зламана шпага», 

«Машина помиляється»; деякі з 

творів М. Леблана про Арсена 

Люпена: «Арешт Арсена 

Люпена», «Таємничий пасажир», 

«Кольє королеви», «Чорна 

перлина», наступні твори Агати 

Крісті: - з серії про Пуаро - 

романи «Загадкова подія в 

Стайлзе», «Вбивство на поле для 

гольфу», «Вбивство Роджера 

Экройда», «Загадка Эндхауза», 

«Вбивство в східному експресі», 

«Вбивство за абеткою» тощо. 

 

 

 

 

Тема № 5.  Традиції і новаторство класичного детективу в творчості Конан Дойля 

        

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.). 

Короткі відомості про Конан 

Дойл. Дюпен і Холмс - сищики-

інтелектуали. Ігровий світ 

Шерлок Холмса. 

Аналіз творів Конан Дойля: 

«Тайна Боскомськой долини», 

«Людина з  розітнутою губою», 

«Блакитний карбункул», 

1. Микола Савчук. Від Шерльока Гольмса до Шерлока 

Холмса // Літературна Україна. — 2018. 

2. Michael Sims. ARTHUR AND SHERLOCK: Conan 

Doyle and the Creation of Holmes. Bloomsbury USA (2017). 

— 256 p. 

3. Расевич Л.П. Екзистенціальна проблема абсурдності 

життя у змістово-поетикальній трансформації холмсіани. 

// Наукові праці Кам'янець- Подільського національного 

 університету імені Івана Огієнко. Філологічні науки. – 
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«Строката стрічка». 

 

 

 

 

 

 

 

2015. – Вип.39. – С.222-225. 

 

Семінарське заняття (2 год.). 

Тема 1. Поетика класичного 

детектива А. Конан Дойля 

1. Які традиції Е. По розвиває 

Конан Дойл в своїх детективах? 

2. На яку детективну новелу 

А.Конан Дойля вплинув 

розповідь Е. По «Золотий жук». 

3. Що нового привніс Конан 

Дойль в класичний детектив? 

3. Хто є прототипом Шерлок 

Холмса ? 

4. Яка фігура сищика, на Ваш 

погляд, найбільш яскрава: Дюпен 

або Шерлок Холмс (обґрунтуйте 

свою відповідь). 

5. Який метод в розслідуванні 

злочину використовує Шерлок 

Холмс в «Рейгетських сквайрах» 

А. Конан Дойля: дедукцію або 

індукцію. Аргументуйте свої 

міркування прикладами з тексту. 

6. Розкрийте роль гри в структурі 

новели «Рейгетські сквайри». 

Наведіть приклади з тексту. 

 

1.Дойл Артур Конан  // Зарубіжні письменники. 

Енциклопедичний довідник : у 2 т. / за ред. Н. 

Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль : 

Навчальна книга — Богдан, 2005. — Т.1.  — 560 с. 

2.Карзан К. Думай як Шерлок Голмс. — К.: Ранок, 

2020. — 96 с. 

3.Расевич Л.П. Сюжетно-композиційна роль Ватсона у 

створенні іміджу Холмса // Науковий вісник 

Міжнародного університету. Серія: Філологія. – 2014. 

Вип. 9. – С. 63-66. 

4.Расевич Л. П. Міф Шерлока Холмса у працях 

англомовних дослідників // Молодий вчений. – 2014. – 

Вип.1. – С.84-90. 

5.Васильєва Л. Л. Історія, теорія та  практика 

західноєвропейського та американського детективу// 

Актуальні проблеми слов’янської філології. 2007.– Вип. 

14. – С. 209-217 

 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи (9 год.) 

Скласти конспект відповідей на 

питання семінарського заняття, 

опрацювавши список 

рекомендованої літератури. 

Письмове завдання:  
1.Прояснить види та функції 

літературного портрета. 

2. Скласти психологічний 

портрет злочинця з детектива 

Конан Дойля «Рейгетські 

сквайри» з урахуванням 

специфіки особистості  

зловмисника та його мотивів 

злочину. 

3. Виділіть портретні деталі в 

образі Шерлок Холмса і 

проясніть їхній зв'язок із 

внутрішнім світом літературного 

1.Дойл Артур Конан  // Зарубіжні письменники. 

Енциклопедичний довідник : у 2 т. / за ред. Н. 

Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль : 

Навчальна книга — Богдан, 2005. — Т.1.  — 560 с. 

2.Карзан К. Думай як Шерлок Голмс. — К.: Ранок, 

2020. — 96 с. 

3.Расевич Л.П. Сюжетно-композиційна роль Ватсона у 

створенні іміджу Холмса // Науковий вісник 

Міжнародного університету. Серія: Філологія. – 2014. 

Вип. 9. – С. 63-66. 

4.Расевич Л. П. Міф Шерлока Холмса у працях 

англомовних дослідників // Молодий вчений. – 2014. – 

Вип.1. – С.84-90. 

5.Васильєва Л. Л. Історія, теорія та  практика 

західноєвропейського та американського детективу// 

Актуальні проблеми слов’янської філології. 2007.– Вип. 

14. – С. 209-217 
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героя. 

4. Який тип психологічного 

портрета використовує у своєму 

детективі А. Конан Дойль: 

портрет-відповідність; портрет-

контраст. 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи (8 год.). 

I.Подивитися екранізацію:  

Шерлок (США-Великобританія, 

2010) - 1 сезон, 1 серія «Етюд в 

рожевих тонах»).  

 II. Підготувати рецензію на 

екранізацію за таким планом: 

1.Подумайте над заголовком 

рецензії. Звичайно, дуже просто 

назвати статтю «Рецензія на 

фільм ... (такий-то)». Проте в 

такому випадку немає ніяких 

гарантій в тому, що Ваша робота 

когось зацікавить. Слід 

придумати щось екстравагантне і 

запам'ятовується з урахуванням  

характеристики  фільму. 

2.Вихідні дані про фільм ( рік 

створення, режисер, сценарист,  

актори, які зайняті в головних 

ролях). 

3.Яку ідею, за Вашою думки, 

намагаеться режисер донести до 

глядача. 

4.Які автентичні елементи 

сюжету творів Конан Дойля, 

покладених в основу екранізації, 

зберігають  сценарист і режисер? 

5.Основні на Ваш погляд 

переваги та недоліки фільму. 

6.Особисті враження про 

екранізацію. 

 

 

           
https://sherlock-online.ru/1-sezon/1-seriya-1-sezon/ 

 

 

Тема № 6-7. Логіка і гра в класичному детективі Агати Крісті 

 

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.). 

1.Коротка біографія Агати 

Крісті.    

2.Збереження традицій 

1.Крісті Агата // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний 

довідник : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. 

Щавурського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 

2005. — Т. 1.  — С. 797. 

https://sherlock-online.ru/1-sezon/1-seriya-1-sezon/
http://chtyvo.org.ua/authors/Schavurskyi_Borys/Zarubizhni_pysmennyky_Entsyklopedychnyi_dovidnyk_Tom_1.pdf
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класичного детектива в 

творах про Е. Пуаро.      

3.Оновлення детективного 

жанру в творчості Агати 

Крісті.  

4.Аналіз творів:  «Загадкова 

подія в Стайлзе», «Вбивство 

на поле для гольфу», 

«Вбивство Роджера 

Экройда», «Загадка 

Эндхауза». 

2.Пругло А.О., Сенчук О.О., Кушнірова Т.В. Ообливості 

авторського стилю  Агати Крісті. // Молодий вчений». — 

2019. — № 5.1 (69.1). — С.174 — 176. 

3.Улюра Г.А. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у 

темряві — ArtHuss, 2020. — 464 с. 

4.Ramazan J. Farman. Багатовимірна типологія детективів 

Агати Кристі: критерії та опис. //  Львівський філологічний 

часопис. — 2022. — (11). — С. 250-259. 

  

Семінарське заняття (2 

год.).  

Тема2. Класичний 

детектив Агати Крісті. 

«Таємниця «Зірки Заходу». 

1.Поясніть сенс назви 

оповідання Агати Крісті 

«Таємниця  «Зірки Заходу». 

2.Хто є суб'єктом оповіді в 

творі. Охарактеризуйте 

цього героя. Хто Вам більше 

імпонує Ватсон або Гастінгс 

і чому ? 

3.У чому полягає 

незвичайність злочину? 

4.Що спільного і 

принципово різного між 

Пуаро і Холмсом. Доведіть 

свої міркування прикладами 

або цитатами з тексту. 

5.Чи присутні ігрові локації 

в оповіданні А. Крісті, а 

саме: театральність, 

акторство? Наведіть 

приклади. 

6.Перерахуйте жанрові 

ознаки класичного детектива 

в оповіданні «Таємниця  

«Зірки Заходу». 

 

1.Крісті Агата // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний 

довідник : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. 

Щавурського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 

2005. — Т. 1.  — С. 797. 

2.Пругло А.О., Сенчук О.О., Кушнірова Т.В. Ообливості 

авторського стилю  Агати Крісті. // Молодий вчений». — 

2019. — № 5.1 (69.1). — С.174 -176. 

3.Улюра Г.А. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у 

темряві — ArtHuss, 2020. — 464 с. 

4.Ramazan J. Farman. Багатовимірна типологія детективів 

Агати Кристі: критерії та опис. //  Львівський філологічний 

часопис. — 2022. — (11). — С. 250-259. 

5.Amiryan T.N. Three ways to typologize the detective genre 

today. University. — 2011. — No. 3 (15). 

Завдання для самостійної 

роботи (8 год.). 

Підготувати реферати на 

теми:  

1.Детективні новації Агати 

Крісті. 

2. Особливості авторського 

стилю Агати Крісті. 

3. У чому унікальність 

провідних персонажів 

романів Агати Крісті  –

Еркюля Пуаро та міс Марпл 

як детективів? 

1.Крісті Агата // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний 

довідник : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. 

Щавурського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 

2005. — Т. 1.  — С. 797. 

2.Пругло А.О., Сенчук О.О., Кушнірова Т.В. Ообливості 

авторського стилю  Агати Крісті. // Молодий вчений». — 

2019. — № 5.1 (69.1). — С.174 -176. 

3.Улюра Г.А. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у 

темряві — ArtHuss, 2020. — 464 с. 

4.Ramazan J. Farman. Багатовимірна типологія детективів 

Агати Кристі: критерії та опис. //  Львівський філологічний 

часопис. — 2022. — (11). — С. 250-259. 

5.Amiryan T.N. Three ways to typologize the detective genre 

http://chtyvo.org.ua/authors/Schavurskyi_Borys/Zarubizhni_pysmennyky_Entsyklopedychnyi_dovidnyk_Tom_1.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Schavurskyi_Borys/Zarubizhni_pysmennyky_Entsyklopedychnyi_dovidnyk_Tom_1.pdf
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today. University. — 2011. — No. 3 (15). 

Завдання для самостійної 

роботи (8 год.). 

 Подивитися фільм 

«Карибська таємниця» 

(1983р.) за однойменним 

романом Агати 

Крісті, написаному в 1964 р. 

 Відповісти на питання 

1.Як Ви думаєте, з якою 

метою Агата Крісті створила 

образ жінки-детектива? 

2.Що спільного між міс 

Марпл і Пуаро; чи є вона 

його конкурентом в 

класичному детективі? 

Аргументуйте відповідь. 

3.В чому специфіка методу 

розслідування злочину міс 

Марпл? Чим принципово він 

відрізняється від методу 

Пуаро-Холмса-Дюпена? 

Наведіть приклади з фільму. 

4.Які способи маскування 

для збору відомостей про 

злочин використовує міс 

Марпл на відміну Пуаро і 

Холмса? Наведіть приклади 

з фільму. 

5. З Вашої точки зору змогла 

б міс Марпл і Пуаро 

працювати разом? 

Міркування мотивувати. 

6.Чому в детективах Агати 

Крісті вбивцями часто 

стають люди, які вбивцями 

не можуть бути за своїм 

психотипом особистості? 

 

 
https://filmix.ac/films/drama/116710-karibskaya-tayna-1983.html 

 

 

Тема № 8-9.   «Авантюрне розслідування» як самостійний жанр кримінальної 

літератури 

 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

 Завдання для самостійної 

роботи (8 год.). 

1.«Авантюрне розслідування» 

як самостійний жанр 

1.Bualo P., Narsezhak Т. Detektivnyj roman. Режим доступу: 

URL: http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc  

2. Cm.: Le personnage d'arsene Lupin // A G ombre du Polar. 

Режим доступу: URL: http://www.polars.org/ 

https://filmix.ac/films/drama/116710-karibskaya-tayna-1983.html
http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc
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кримінальної літератури. 

2.Моріс Леблан – засновник 

жанру «авантюрне 

розслідування».  

3.Спільне між класичним 

детективом і жанром 

авантюрного розслідування: 

дивний злочин, ігровий мотив 

(інсценування, театр, 

акторство, перевдягання).   

4.Суттєві відмінності: 

головний герої – сищик і 

джентельмен-грабіжник 

одночасно. 

5.Наявність у сюжеті 

любовної колізії.  

6.Особливості хронотопу — 

розімкнутий простір.  

7.Ускладнюється образ 

оповідача, функції якого  

часто виконує сам сищик.  

8.Відкриті фінали 

детективних новел Леблана. 

9.Аналіз творів: «Арсен 

Люпен – благородний 

грабіжник»; «Арсен Люпен у 

в'язниці»; «Втеча Арсена». 

 

spip.php?article214  

3. Ruaud A.-F. Les nombreuses vies d’Arsène Lupin. Lyon: 

Moutons électriques, 2005. 

4.Моріс Леблан. Арсен Люпен — шляхетний грабіжник. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. — 168 с. 

5.Моріс Леблан. Арсен Люпен проти Герлока Шолмса. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. —184 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінарське заняття (1 

год.). 

Тема 3. Специфіка 

«авантюрного 

розслідування» як жанру 

кримінальної літератури 

1.«Авантюрне розслідування» 

– це класичний детектив 

або  самостійний жанр 

кримінальної літератури? 

Доведіть свої судження 

2. Чим  Арсен 

Люпен  відрізняється від 

класичного сищика (Дюпена, 

Шерлока Холмса, Пуаро, міс 

Марпл), а в чому зближується 

з ними? Наведіть приклади. 

3. Чи може сищик в 

класичному детективі 

виступати в ролі удачливого 

злочинця? Чому? 

4. Яка роль маски в 

«авантюрному розслідуванні» 

Люпена ?   

5. Наскільки «авантюрний 

сищик» успішний в ролі 

1.Bualo P., Narsezhak Т. Detektivnyj roman. Режим доступу: 

URL: http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc  

2. Cm.: Le personnage d'arsene Lupin // A G ombre du Polar. 

Режим доступу: URL: http://www.polars.org/ 

spip.php?article214  

3. Ruaud A.-F. Les nombreuses vies d’Arsène Lupin. Lyon: 

Moutons électriques, 2005. 

4.Моріс Леблан. Арсен Люпен — шляхетний грабіжник. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. — 168 с. 

5.Моріс Леблан. Арсен Люпен проти Герлока Шолмса. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. — 184 с. 

 

 

http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc
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слідчого? У чому полягає 

його метод розслідування? Як 

довго триває розслідування, і 

в якому просторі воно 

проходіт? 

6. Чим принципово 

відрізняється фінал 

оповідання Леблана від 

класичних детективів? 

7. Аналіз новели М. Леблана 

«Арешт Арсена Люпена». 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи (6 год.). Питання для 

опрацювання. 

1.Прочитайте звід 

літературних правил 

англійського письменника У. 

Хеттінгтона (псевдонім 

Стівен Ван Дайн) «20 правил 

для детективів, що пишуть». 

2. Прояснити, які літературні 

правила Стівена Ван Дайна 

порушує Леблан.  

3.Доведіть свої міркування 

прикладами з текстів 

детективів М.Леблана. 

 

 

 

Стівен Ван Дайн «20 правил для детективів, що пишуть» 

Режим доступу: URL: 

https://sites.google.com/site/mylifedetective/home/dvadcat-

pravil-dla-pisusih-detektivy 

 

Семінарське заняття (1 

год.). 

Тема 4.  Арсен Люпен проти 

Шерлок Холмса 

Завдання: 

1. Проясніть значення понять 

есе і пародія. 

2. Прочитайте розповідь М. 

Леблана «Шерлок Холмс 

приходить занадто пізно».  

3.  Письмово підготуйте есе 

на тему «Шерлок Холмс у 

пародійному контексті 

розповіді М. Леблана 

«Шерлок Холмс приходить 

занадто пізно». 

4.   З'ясуйте, до якого жанру 

літературної пародії 

відноситься розповідь М. 

Леблана: 

- гумористична або 

жартівлива пародія; 

-  сатирична пародія. 

1.Bualo P., Narsezhak Т. Detektivnyj roman. Режим доступу: 

URL: http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc  

2. Cm.: Le personnage d'arsene Lupin // A G ombre du Polar. 

Режим доступу: URL: http://www.polars.org/ 

spip.php?article214  

3. Ruaud A.-F. Les nombreuses vies d’Arsène Lupin. Lyon: 

Moutons électriques, 2005. 

4.Моріс Леблан. Арсен Люпен — шляхетний грабіжник. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. — 168 с. 

5.Моріс Леблан. Арсен Люпен проти Герлока Шолмса. 

Навчальна книга — Богдан, 2022. —184 с. 

 

https://sites.google.com/site/mylifedetective/home/dvadcat-pravil-dla-pisusih-detektivy
https://sites.google.com/site/mylifedetective/home/dvadcat-pravil-dla-pisusih-detektivy
http://detective.gumer.info/txt/bualo.doc
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Свої думки  аргументуйте 

прикладами з тексту. 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи (7 год.). 

Прочитайте статтю М. 

Леблана «Конан Дойль» та 

підготуйте письмові  

 відповіді на наступні 

питання: 

1.Чим обґрунтовано 

підвищений інтерес М. 

Леблана до детективної 

творчості А. Конан Дойля та 

його героя - Шерлок Холмсу. 

2. Які детективні прийоми 

Конан Дойля скептично 

оцінював Леблан. 

3. Який «великий дар», на 

думку Леблана, має Конан 

Дойль. 

4. Назвіть твори Леблана, у 

яких з'являються карикатурні 

образи Шерлок Холмса та 

Ватсона. 

 

 

 

 

 

 

Леблан М. Конан Дойль Режим доступу: URL: 

http://acdoyle.ru/about/leblan1930.pdf 

 

Завдання для самостійної 

роботи (8 год.). 

Питання для опрацювання. 

Тема: «Коханка смерті» Б. 

Акуніна – класичний 

детектив або жанр 

«авантюрне 

розслідування»?  

1.   Прочитати детектив 

«Коханка смерті» Б. Акуніна .                      

2. Поясніть сенс назви твору . 

3.Виділіть головних 

персонажів.  Що і хто 

ховається за низкою 

самогубств в творі Акуніна? 

 4.Яка модель злочинця 

реалізується в детективі: 

ідейний вбивця, корисливий 

вбивця, закоханий вбивця. 

Відповідь        аргументуйте 

прикладами з тексту. 

1.Галич О. А. Штрихи до квазібіографії Фандоріна: 

Експеримент Б. Акуніна // Літературний процес: 

методологія, імена, тенденції. — 2020. — (16). — С. 84–89. 

2. Галич О. Експериментальний роман Б. Акуніна «Ф. М.»: 

жанрові особливості // Гуманітарна освіта в технічних 

вищих навчальних закладах. — К., 2019. — Вип. 40. — С. 52 

– 59. 

3.Галич О. Глобалізація і квазідокументальна література: 

монографія. Рівне: ДЗ «Луганський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка»; видавець О. Зень. — 2015. — 200 с. 

4.Галич О.А. Ремейк у творчості Б. Акуніна // Національна 

ідентичність в мові і культурі. – К.:Талком, 2019. –  С.23-27. 

http://acdoyle.ru/about/leblan1930.pdf
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 5.Ернаст Фандорін – сищик-

арістократ. Яким методом 

розслідування він 

користується? Яка роль маски 

та гри  в  детективі    Акуніна? 

 6.Чи зображається приватне 

життя Ернаста Фандоріна? Як 

співвідноситься ця сюжетна 

лінія з кримінальною? 

  7.Що спільного між 

Фандоріним і Люпеном і що 

їх відрізняє? 

  8.Які риси детективного 

жанру домінують в 

кримінальному творі Б. 

Акуніна: класичні або жанру 

«авантюрне розслідування». 

Доведіть свою думку. 

 

 

Тема № 10. «Розслідування жертви» - найменування жанру за типом героя-сищика. 

 

              

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійної 

роботи (4 год.). 

Питання для 

опрацювання.  

Жанрові номінації. 

1.Проблема жанрової 

номінації (трилер, 

саспенс,  «чорний» роман, 

роман-загадка.  

2.Психологічний детектив 

тощо); відсутність єдиного 

визначення і адекватного 

опису жанрової структури. 

3.Специфіка 

жанру «Розслідування 

жертви»: особливий суб'єкт 

розслідування, головний 

герой – сищик і жертва 

одночасно. Аналіз роману Б. 

Обер «Залізна троянда».  

 

      

1.Brigitte Aubert. Death from the Woods. Welcome Rain 

Publishers, 2001. — 226 р. 

2.Обер Б. Лісова смерть. –  Видавництво: «Лимбус Пресс», 

2001.–  328 с. Режим доступу: URL:  

http://loveread.ec/view_global.php?id=19826 

 3. Джин-Марі Девід. Brigitte Aubert: suspense, humour noir & 

vitriol. Editeur:  Les Amis De La Littérature Policière. – 2005. 

 4. Кресан О.Я., Приймак О.І. Специфічні риси детективного 

дискурсу:  спроба текстемного аналізу. –  К., 2017. – С. 405-

409. 

5.Кицак, Л. Детективний жанр в літературі ХХ ст. // 

Українська мова і література в школі : Науково-методичний 

журнал. – 2009. – N 8. – С. 51-53. 

Завдання для самостійної 

роботи (4 год.). 

Питання для 

опрацювання.  

«Розслідування жертви»: 

 

1.Brigitte Aubert. Death from the Woods. Welcome Rain 

Publishers, 2001. – 226 р. 

2.Обер Б. «Лісова смерть». –  Видавництво: «Лимбус Пресс», 

2001.–  328 с. Режим доступу: URL:  
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роман Б. Обер «Лісова 

смерть» 

1.Специфіка  жанру 

«Розслідування жертви». 

2. Доведіть, що головна 

героїня роману Б. Обер є 

приватним детективом та 

жертвою злочинця. 

3. Що суттєво ускладнює 

головній героїні 

розслідування злочину. 

4. Образ злочинця як 

надлюдини 

5. Особливості суб'єктної 

організації роману. 

 

 

 

http://loveread.ec/view_global.php?id=19826 

3.Кресан О.Я., Приймак О.І. Специфічні риси детективного 

дискурсу:  спроба текстемного аналізу. –  К., 2017. – С. 405-

409. 

4.Кицак, Л. Детективний жанр в літературі ХХ ст. // 

Українська мова і література в школі : Науково-методичний 

журнал. –2009. –N 8. – С. 51-53. 

4. Кукса Г.М. Історія розвитку та типологія жанру детективу 

у контексті світової літератури //Вісник  Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. –2004. – (15). – 

С. 150-154. Режим доступу: URL:  

http://eprints.zu.edu.ua/1542/1/8.pdf 

5.Швець А. Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет і 

проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка. –

Львів, 2003. – 236 с. Режим доступу: URL: 

http://sites.utoronto.ca/elul/Franko/Shvets-Zlochyn-katarsys.pdf 

 

 

 

 

Завдання для самостійної 

роботи (6 год). 

Письмово підготувати 

доповіді на обрану тему. 

1.Зв'язок детективного 

жанру «слідчий-жертва» із 

сентиментальним готичним 

романом. 

2. Специфіка жанрової 

моделі «розслідування 

жертви» (на прикладах 

романів «Гвинтові сходи» 

(Some Must Watch) Етель 

Ліни Уайт, «Тріска» (Sliver) 

Айри Левін. 

 

1.Brigitte Aubert. Death from the Woods. Welcome Rain 

Publishers, 2001. – 226 р. 

2.Обер Б. «Лісова смерть». –  Видавництво: «Лимбус Пресс», 

2001.–  328 с. Режим доступу: URL:  

http://loveread.ec/view_global.php?id=19826 

3. Етель Ліни Уайт «Гвинтові сходи» . Режим доступу: URL: 

https://libking.ru/books/det-/detective/107378-etel-uayt-

vintovaya-lestnitsa.html 

4. Айри Левін«Тріска». Режим доступу: URL: 

https://knijky.ru/books/shchepka 

5.Кресан О.Я., Приймак О.І. Специфічні риси детективного 

дискурсу:  спроба текстемного аналізу. –  К., 2017. – С. 405-

409. 

6.Кицак, Л. Детективний жанр в літературі ХХ ст. // 

Українська мова і література в школі : Науково-методичний 

журнал. –2009. –N 8. – С. 51-53. 

7. Кукса Г.М. Історія розвитку та типологія жанру детективу 

у контексті світової літератури //Вісник  Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. –2004. – (15). – 

С. 150-154. Режим доступу: URL:  

http://eprints.zu.edu.ua/1542/1/8.pdf 

8.Швець А. Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет і 

проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка. –

Львів, 2003. – 236 с. Режим доступу: URL: 

http://sites.utoronto.ca/elul/Franko/Shvets-Zlochyn-katarsys.pdf 

 

 

 

 

Тема № 11-12. Жанрові особливості поліцейського роману 

 

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

http://loveread.ec/view_global.php?id=19826
http://eprints.zu.edu.ua/1542/1/8.pdf
http://sites.utoronto.ca/elul/Franko/Shvets-Zlochyn-katarsys.pdf
http://loveread.ec/view_global.php?id=19826
https://libking.ru/books/det-/detective/107378-etel-uayt-vintovaya-lestnitsa.html
https://libking.ru/books/det-/detective/107378-etel-uayt-vintovaya-lestnitsa.html
https://knijky.ru/books/shchepka
http://eprints.zu.edu.ua/1542/1/8.pdf
http://sites.utoronto.ca/elul/Franko/Shvets-Zlochyn-katarsys.pdf
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Завдання для самостійної 

роботи (8 год). Питання 

для опрацювання.   

1. Поліцейський роман як 

різновид кримінального 

роману.   

2. Жанрова специфіка 

поліцейського роману.  

3. Особливості сюжету.  

4. Значимість заголовків у 

поліцейському романі.  

5. Сищик: професійний 

поліцейський або команда 

професіоналів різного 

профілю.   

6. Серійні злочинець як 

професійний вбивця. 

7.Протистояння злочинця і 

сищика.  

8. Затримання та покарання.  

9. Художнє час і місце дії. 

 

1.Крапівник Г.О. Гібридизація форм детективного жанру як 

відображення сучасного культурного процесу // Філософія. – 

2014. – № 6 (110). – С. 36-39. 

2. Бабяк Ж. Структурні аспекти детективного жанру: етапи 

вивчення. //Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні 

науки. –  2013. – Вип. 33. – С. 20-23. 

3.Бессараб О. Детективний роман як головний прояв масової 

літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття. // Вісник 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 

2012. – № 1014. –  Вип. 65. – С. 204-207. 

 

Завдання для самостійної 

роботи (8 год). Питання 

для опрацювання.   

Полицейский роман П. 

Вале і М. Шеваль 

 «Розанна»  

1.Коротка біографія 

шведських письменників  - 

П. Вале і М. Шеваль. 

2. Мартін Бек - поліцейський 

детектив, його відмінність 

від екстравагантного 

Шерлок Холмса та 

приземленого Еркюля 

Пуаро. 

3. Мартін Бек та його 

небездоганна команда: 

Леннарт Кольберг, Гунвальд 

Ларссон, Фредрік Меландер. 

4. Невлаштований побут та 

нещасливе сімейне життя 

поліцейського детективу. 

5.Жорстокий і кривавий 

злочин. Соціальні мотиви 

правопорушення. Проблеми 

тривалого розслідування. 

6. Особлива роль випадку у 

розкритті злочину. 

7.Специфічні риси 

поліцейського роману у 

творчості П. Вале і М. 

Шеваль: соціальні причини 

1.Вале П.  і Шеваль М. Розанна. (1965). Режим доступу: URL: 

https://knizhnik.org/per-vale/rozanna/1 

1.Бабяк Ж. Структурні аспекти детективного жанру: етапи 

вивчення. Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні 

науки. –  2013. – Вип. 33. – С. 20-23. 

2.Бессараб О. Детективний роман як головний прояв масової 

літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття. Вісник 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 

2012. – № 1014. –  Вип. 65. – С. 204-207. 

Екранізації: 

«Розанна» (Швеція, 1967), режисер Hans Abramson, у ролі 

Бека - Кеве Х'єлм 

«Розанна» (Швеція, 1993), режисер Daniel Alfredson, в ролі 

Бека - Єста Екман. Перший із серії 6 фільмів з Екманом 

 

 

https://knizhnik.org/per-vale/rozanna/1
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злочину, гумор, поєднання 

кількох кримінальних 

сюжетів в одному романі. 

 

Завдання для самостійної 

роботи (2 год.). 

Письмова робота:  

скласти колекцію кращих 

детективних книг Пер Вале 

та Май Шевалль. 

Обґрунтувати свій вибір. 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти в умовах ЄКТС» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 

практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення на 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, 

деканатом складається додатковий розклад. 

Політика академічної доброчесності 

Здобувачі вищої освіти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно 

до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату є підставою 

для виставлення негативної оцінки. Списування під час проведення модульної контрольної 

роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної 

оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться письмово у  формі реферату (на онлайн-

платформі Moodle), орієнтованого на творчий підхід до дослідницьких пошуків, аналізу, 

узагальнення та структурування матеріалу в контексті заданої теми. 

 

Зразок модульної контрольної роботи 
Приклад1. Едгар По – засновник детективного жанру. 

Приклад2. Ігровий світ Шерлок Холмса. 

Форма підсумкового контроля: залік 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

(екзамен) 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 
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Cхема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

практичних заняттях та 

виконання самостійної 

роботи, який переводиться у 

100- бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – 

за результатами  

виконання 

модульної контрольної 

роботи 

 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

30 балів (поточний 

контроль) 

16 балів (проміжний 

контроль) 

 

 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді здобувача вищої освіти на практичних 

заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно володіє науковою 

термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо повно 

володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовує при цьому обов’язкову літературу, володіє 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань він 

демонструє не достатню глибину матеріалу та аргументації, 

допускає при цьому деякі незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який відтворює певну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 

виявляє елементарні знання окремих положень, але не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, допускає певні помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє 

навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі 

питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних 

питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє 

навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає 

певні помилки, відповідає на питання, що потребують однослівної 

відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє 

навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань. 
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Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Конспекти до практичних занять 5 

Підготовка самостійної роботи 5 

Участь у дискусії 5 

Критеріями оцінювання конспектів до практичних занять є  вміння виокремлювати основні 

важливі положення джерела, то нове, що вніс його автор, основні методологічні положення 

роботи, аргументи, етапи докази та висновки. 

Критерії оцінювання дискусії: у процесі з'ясування та зіставлення позицій студентів щодо 

інтерпретацій жанрів кримінальної літератури оцінюються змістовність висловлювання, 

аргументованість, підкріплена переконливими прикладами, культура мови, уміння 

працювати в команді. 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Тестові завдання 1 30 балів 

Усього 30 балів 

 

 

 

 

Викладач                                          _________                                        Савоськіна Т.О.
                                                                                                      

                           (підпис)                                                                                            (ПІБ) 

Затверджено на засіданні кафедри англійської філології 

та світової літератури 

протокол № ____ від «___» ______________ 2023 р. 

Завідувач кафедри         Олейнікова Г.О. 

                 (підпис)       (ПІБ) 

 

 
 


