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Анотація 

Об’єктом вивчення дисципліни «Версифікація: теорія і практика» є поетичний текст як 

художньо-естетичне явище та предмет літературознавчої рецепції. У процесі вивчення 

дисципліни поглиблено уявлення студентів-філологів про основні типологічні форми 

сучасного класичного і  некласичного вірша; розкрито загальні особливості процесу 

розвитку українського вірша ХІХ-ХХ століття, його фонологічні передумови та літературні 

традиції. 

Програма спрямована на формування у студентів стійких навичок виокремлення й 

аналізу різних аспектів віршостильової специфіки в поезіях від модерністів до поетичного 

авангарду 90-х рр. ХХ ст. Студенти набувають умінь досліджувати формальні експерименти 

й віршові техніки, засвоюють версифікаційні закономірності, що має сприяти оволодінню 

навичками віршознавчого аналізу – ідентифікувати ритмотворчі елементи, визначати 

приналежність поезії до певної системи віршування, тієї або іншої строфічної форми, 

формувати зацікавленість до науково-дослідної праці та практичного використання здобутих 

знань.  

Ключові слова: вірш, жанрова система лірики, художня мова, традиції та новаторство, 

рима, стопа, строфа, віршовий розмір, версифікація.  

 

 

Summary 

In the discipline "Versification: theory and practice" the object of study is the poetic text as an 

artistic and aesthetic phenomenon and the subject of literature reception. In the process of studying 

the discipline improved the understanding of philologist students about the main typological forms 

of modern classical and non-classical poetry; revealed the general features of the development 

process of Ukrainian poetry of the XIX-XX centuries and its phonological preconditions and 

literature traditions. 

The program is aimed to forming in students stable skills of isolation and analysis of various 

aspects of poetry-style specificity in poems from modernists to the poetic avant-garde of the 90s of 

the XX century. Students acquire the ability to explore formal experiments and poetic techniques, 

learn versification patterns, which should help them to master the skills of poetic analysis - to 

identify rhythmic elements, determine the affiliation of poem to a particular system of poetry, 

stanza form, form interest in research and use acquired scientific knowledges. 

Key words: poem, lyrics genre system, artistic language, traditions and innovation, rhyme, 

stanza, poem size, versification. 
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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Версифікація:  теорія і 

практика» складена відповідно до освітньо-професійної програми Середня освіта 

(Українська мова і література) підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта 

(Українська мова і література. Мова і література (англійська)). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: поетичний текст як художньо-

естетичне явище та предмет літературознавчої рецепції.  

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, теоретичні проблеми літературознавства, 

мовознавство, історія  світової літератури, історія.   

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Засвоєння версифікаційних закономірностей, дослідження формальних 

експериментів та віршової техніки, сприяти оволодінню студентами основами віршознавчого 

аналізу, розкрити особливості розвитку українського вірша ХХ століття, його фонологічні 

передумови та літературні традиції.  

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: виробити в студентів уміння 

аналізувати поетичні тексти як твори мистецтва; формувати навички наукового аналізу 

ліричних творів; поглибити уявлення про основні типологічні форми сучасного класичного і  

некласичного вірша; навчити студентів опрацьовувати віршостильову специфіку в поезіях 

від модерністів  (символістів, футуристів, неокласиків, неоромантиків) до поетичного 

авангарду 90-х рр. ХХ ст.; формувати зацікавленість до науково-дослідної праці та 

практичного використання здобутих знань.  

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності.  

ПРН 2. Знання історії та культури України, основ філософії, що сприяють формуванню 

світогляду й соціалізації особистості в суспільстві. 

ПРН 3. Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом мовознавства й 

літературознавства; знання найважливіших методичних та філологічних 

вітчизняних/зарубіжних наукових шкіл. 

ПРН 5. Знання підґрунтя й історичних віх фундаментальних дисциплін (теоретичні проблеми 

мовознавства та літературознавства, історії української мови, української літератури) як 

теоретичного базису дослідницької й прикладної діяльності в галузі  мовознавства і 

літературознавства. 

ПРН 7. Розуміння місця літературознавства в системі сучасного гуманітарного знання, 

знання основ літературознавства для аналізу літературних явищ і процесів в українській та 

світовій літературі. Володіння навичками самостійного аналізу специфіки художніх епох, 

напрямів, течій, видів і жанрів літератури, індивідуальних художніх мов у теоретичному й 

практичному, синхронічному й діахронічному аспектах, основних видів естетичної 

комунікації з формулюванням аргументованих висновків. Володіння навичками самостійно 

обґрунтовувати й здійснювати різнорівневе дослідження літературних творів певної доби.  

ПРН 8. Уміння використовувати філологічні знання в процесі викладання української мови 

та літератури у відповідних типах середніх навчальних закладів. 

ПРН 10. Володіння англійською мовою, зокрема мовленнєвою діяльністю в основних її 

видах – говорінні, аудіюванні, читанні і письмі; використовування різних форм й видів 

комунікації в освітній діяльності. 

ПРН 11. Знання провідних тенденцій розвитку літературного процесу в Україні, специфіки 

його перебігу в культурному контексті, зміст методів, напрямів, течій, стилів, жанрів.  

ПРН 12. Сформованість комунікативної компетентності з української мови, здатність 

вдосконалювати та підвищувати її рівень. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
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ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 6. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 2.Знання структури філологічної науки, поділу знань на мовознавчу та літературознавчу 

складову, усвідомлення специфіки кожної. 

ФК 4. Знання комплексу лінгвістичних знань про мову як систему, що охоплює фонетику, 

лексику, морфологію, синтаксис, стилістику тексту і культуру мовлення та постійно 

розвивається, уміння оперувати лінгвістичними знаннями у професійній та науково-

дослідницькій діяльності. 

ФК 7. Розуміння місця літературознавства в системі сучасної гуманітарної освіти, знання 

основ літературознавства для аналізу літературних явищ і процесів в українській та світовій 

літературах, а також володіння навичками самостійного аналізу своєрідностей художніх 

епох, напрямів, течій, видів і жанрів літератури, індивідуальних стилів письменників у 

теоретичному й практичному, синхронічному й діахронічному аспектах, основних видів 

естетичної комунікації з формулюванням аргументованих висновків.  

ФК 11. Здатність орієнтуватися в українському літературному процесі на тлі світового (від 

давнини до сучасності), уміння використовувати здобутки українського письменства для 

формування національної свідомості, культурного світогляду учнів та студентів, їхньої 

моралі, ціннісних орієнтацій у сучасному суспільстві.  

ФК 18. Здатність реалізувати проєкти, включаючи власні дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання, пов’язане з розв’язанням значущих 

наукових, культурних, етичних та інших проблем сучасного літературознавства. 

ФК 19. Здатність розуміти процеси розвитку мовних і літературних процесів, їх зв’язку з 

суспільством, уміти використовувати ці знання в професійній діяльності.  

ФК 20. Навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Ліричний твір. Жанрова класифікація лірики. Ритмотворчі елементи. Вірш як 

система організації художньої мови. Мова прозова й віршова.  Особливості прозового і 

віршового мовлення. Засоби емоційної виразності вірша. Стильові особливості розвитку 

українського вірша. Система версифікації як естетична категорія. Походження віршування. 

Літературні традиції українського віршування. Архаїчна лірика (гімн, псалом, ода,  

дифірамб, послання, панегірики). Кастова лірика (альба, серенада, мадригал, епіталама, 

епітафія, епіграма, епістола). Пісня-вірш як найдавніший жанр лірики (романс, кантата). 

Ідилія. Медитація. Акровірш. Абетковий вірш. Поезія у прозі. Шарада. Шарж. Каламбур.  

Тема 2. Принципи ритмічної організації художньої мови. Дослідження власне віршової 

композиції. Аналіз семантики, метра і ритму. Елементи ритмотворення: рядок, наголос, 

стопа, пауза, рима та способи римування. Клаузула та її види. Види рим: за місцем 

ритмічного акценту (наголосу) – окситонні, парокситонні, дактилічні, гіпердактилічні; за 

якістю співзвуччя – багаті та бідні; за повнотою суголосся – точні й приблизні; за способом 

творення – прості та складні. Асонанс. Консонанс. Інші види рим: монорима, панторима, 

тавтологічна, нерівноскладова, внутрішня. Римотворчі функції рим. Римування: суміжне або 

парне, перехресне, кільцеве або охопне, тернарне.  

Стопа. Основні особливості стопи, її види. Двоскладові стопи (хорей, ямб, пірихій, спондей) 

та трискладові (дактиль, амфібрахій, анапест, бакхій). Анакруза. Повні й неповні стопи. 
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Різностопові розміри. Логаеди. Цезура.  
Тема 3. Метричне та силабічне віршування. Силабо-тонічна система. 

Фольклорний і тонічний вірші. Метричний репертуар української поезії ХХ століття. 

Гекзаметр. Силабічне віршування. Види силабічного вірша. Фігури силабічної ритмовки. 

Енжамбеман. Перенесення. Цезура. Енклітика, проклітика. Схема визначення віршового 

розміру. Народне віршування. Розмовний, речитативний та пісенний вірші. Логічний 

наголос. Українські народні типи ритмів (коломийковий вірш, шумка, колядка, ритм думи). 

Трансформація народнопісенної ритміки. Літературний тонічний вірш. Типологія форм 

українського некласичного вірша (дольник, тактовик, акцентний вірш).  

Тема 4. Класифікація строф (прості і складні). Звичайні строфи: моностих, дистих, 

терцет, катрен, пентина, секстета, септима, октаверс, нонаверс, дециверса. Добір прикладів 

поетичних творів з різними видами строф і визначення їх віршованого розміру.  

Канонічні строфи. Алкеєва строфа. Терцина. Сонет («аномальні» сонетні варіанти). Вінок 

сонетів, магістрал. Специфічні різновиди строф. Спенсерова. Онєгінська тощо. Рефренні 

форми. Тріолет. Рондо, рондель. Канцона. Глоса. Газель.  Рубаї. Бейт. Танка. Хоку. 

Екзотична строфіка. Вірш-діалог. Зорова поезія. Каліграма. Традиції фігурного вірша в 

сучасній поезії. Акровірш. Мезовірш. Паліндром. Астрофічна поезія: довільний вірш і 

верлібр. Вільний вірш. Визначні верлібристи у світовій поезії.  

Тема 5. Тропи.  Засоби поетичного синтаксису. Фоніка. Прості тропи: порівняння 

(просте двочленне, просте скорочене, заперечне, у формі орудного відмінка), епітети 

(зображальні й постійні, звичайні, метафоричні, метонімічні, гіперболічні, іронічні), 

оксюморон. Складні тропи: метафора (власне метафора, уособлення і персоніфікація, 

алегорія, символ), метонімія (синекдоха, гіпербола, літота, антономазія, евфемізм, перифраз). 

Засоби комічного. Гумор, іронія, сатира, сарказм, інвектива, гротеск. Ідіоми. Крилаті слова. 

Складання ліричних творів та аналіз їх поетичної лексики. Засоби поетичного синтаксису:  

інверсія, еліпсис, апосіопеза, антитеза, асиндетон, полісиндетон, анадиплозис,  паралелізм. 

Риторичні фігури: риторичне запитання, риторичне звертання, риторичний оклик, риторичне 

заперечення, риторичне ствердження. Повтори – третій фігурний тип поетичного 

синтаксису: анафора, епіфора, симплока. Кільце, тавтологія, рефрен. Художні функції 

засобів поетичного синтаксису. Аналіз поетичного синтаксису ліричного твору. Фоніка. 

Какофонія, евфонія, алітерація, асонанс, ономатопея. Художні функції звукопису. 

Фоносимволіка. Символіка барви і слова. Технологія аналізу ліричного твору. Написання 

поезій на задану тему із поданими римами. Особливості віршування у творах українських 

поетів ХІХ-ХХІ століття.  
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