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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: підвищення рівня загальної літературно-естетичного розвитку, набуття 

фактологічного й теоретичного багажу літературної грамотності, культурологічної 
компетентності студентів, пояснення природи взаємодії між національними літературами, 
аналіз літературної картини світу, вивчення головних теоретичних шкіл, які розвивали 
компаративне мислення, тлумачення ролі перекладу і перекладознавства, вивчення 
головних методів порівняльного літературознавства, ознайомлення із етапами розвитку і 
здобутками українського порівняльного літературознавства.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування й вдосконалення у 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти компетентностей та програмних 
результатів навчання відповідно до освітніх програм:

Загальні компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

Фахові компетентності спеціальності:
1. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних 
принципів.

2. Здатність до інтерпретування мовно-культурних та літературно-мистецьких явищ, 
процесів, напрямів, тенденцій, архетипів і стереотипів, закономірностей та 
специфіки окремих історичних епох, національних культур, мовно-культурних 
регіонів ФК 6. Уміння використовувати можливості сучасних інформаційних 
технологій, мережевих програмних систем та інтернет-ресурсів для вирішення 
теоретичних і практичних завдань у галузі лінгвістики та літературознавства.

3. Здатність здійснювати наукові дослідження, володіти сучасною методологією, 
принципами та методами наукових досліджень.

4. Уміння практично використовувати здобуті теоретичні знання при аналізі та 
інтерпретації художніх текстів, а також у процесі написання наукових та 
методичних робіт.

Програмні результати навчання:
1. Володіти сучасними принципами й методоми лінгвістичного та літературознавчого 

аналізу, систематизації та інтерпретації існуючих джерел дослідження обраної 
наукової проблеми, уміти виявляти закономірності та зв’язки між ними; здатність 
проектувати та здійснювати емпіричні й експериментальні дослідження; уміння 
проявляти творчі та інноваційні здібності під час наукового дослідження.

2. Володіти філософськими принципами трактування мовних і літературних явищ, 
напрямів, закономірностей, історично-культурних традицій та індивідуальних 
особливостей і новаторств у літературній творчості.

3. Уміти фахово застосовувати літературознавий та мовознавчий понятійно- 
термінологічний ресурс під час навчання мови і літератури в загальноосвітній школі 
та інших освітянських установах; фахово володіти класично усталеними у 
теоретичному континуумі та сучасними методиками навчання польської мови й 
літератури, української мови й літератури та зарубіжної літератури.

4. Використовувати сучасні психолого-педагогічні стратегії та технології в освітньому 
процесі; уміти проводити спеціальні педагогічні дослідження, проектувати 
відповідно до обраної технології навчання; уміти використовувати у своїй 
практичній діяльності ідеї та досвід прогресивних педагогів минулого і сучасності.



5. Володіти знаннями з теорії та практики літературного перекладу, літературної 
критики та кампаративістики; вміння застосовувати їх у власній науково- 
дослідницькій практиці та освітньо-педагогічній діяльності вчителя-філолога.

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях з історії української літератури і з 

теоретико-літературних і методологічних курсів («Вступ до літературознавства», «Теорія 
літератури», «Історіографія літературознавства» та ін.).

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Згідно з вимогами освітньої програми здобувані вищої освіти повинні:

Знати:
• основні теоретичні розділи літературної компаративістики;
• літературну картину світу;
• головні етапи становлення і розвитку порівняльного мислення в європейській 

науці;
• історію українського порівняльного літературознавства;
• функції прекладу і роль перекладознавства;
• головні методи порівняльного літературознавства;
• тематичний рівень літературознавчої компаративістики;
• теорію інтеркультуральності;
• стильовий аспект у порівняльному літературознавстві;
• теорію інтертекстуальності;
• проблематику постколоніальних студій.

вміти:
• розуміти закономірності у взаємозв’язках літератури із іншими видами 

мистецтва;
• тлумачити природу інтернаціоналізму та націоналізму в літературі;
• розуміти принципи діахронного та діахронного аналізів у літературній 

компаративістиці;
• виділяти головні макрорегіони у світовій літературі;
• інтерпретувати філософську та культурологічну проблематику в 

літературознавстві;
• розуміти принцип типології;
• застосовувати наукові принципи компаративістики для поглибленого аналізу 

літератури.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною 

ЄКТС.
А (90 - 100) - оцінка «відмінно» - «5» (відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального 
матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; уміє студіювати літературу; студент уміє 
аналізувати теоретичні та історичні праці з даної дисципліни. Здатен самостійно оцінити 
результати власної навчальної, творчої діяльності. Самостійно розвиває власні вміння і 
здібності, уміє знаходити додаткові джерела інформації. З власної ініціативи бере участь у 
дискусії, виявляючи при цьому аргументоване знання фактів. Має свідому позицію щодо 



необхідності володіння матеріалу спецкурсу для власного професіонального зростання. 
Студент знає літературознавчі терміни та поняття; основні розділи літературної 
компаративістики; літературну картину світу; знає про зародження і розвиток 
порівняльного мислення в європейській культурі і науці; про становлення українського 
порівняльного літературознавства; про переклад і перекладознавство; про порівняльно- 
історичний, порівняльно-типологічний методи; про тематичний рівень компаративістики; 
про генологічний аспект порівняльного літературознавства; про стильовий аспект 
літературної компаративістики; про теорію інтертекстуальності; проблематику 
постколоніальних студій; теорію етноімагології; про місце української літератури серед 
літератур світу.

В (82 - 89) - оцінка «добре» - «4» (вище середнього рівня з кількома помилками): 
отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює 
програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 
літературних джерелах, проте допускає незначні неточності в їх інтерпретації; володіє 
вербальними і невербальними засобами спілкування і його функціями; знає професійну 
термінологію; у ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного 
опрацювання, проте не завжди наводить приклади на підтвердження теоретичного 
матеріалу. Студент знає літературознавчі терміни та поняття; основні розділи літературної 
компаративістики; літературну картину світу; знає про зародження і розвиток 
порівняльного мислення в європейській культурі і науці; про становлення українського 
порівняльного літературознавства; про переклад і перекладознавство; про порівняльно- 
історичний, порівняльно-типологічний методи; про тематичний рівень компаративістики; 
про генологічний аспект порівняльного літературознавства; про стильовий аспект 
літературної компаративістики; про теорію інтертекстуальності; проблематику 
постколоніальних студій; теорію етноімагології; про місце української літератури серед 
літератур світу.

С (75 - 81) - оцінка «добре» - «4» (в цілому правильне виконання з певною 
кількістю суттєвих поміток): здобувач у цілому знає програмний матеріал, по суті 
викладає його, але висвітлює його не повно, без чіткої логіки і послідовності. При 
можливості вибору відповіді із кількох варіантів - вибирає правильну, але не завжди 
найкращу; правильно застосовує теоретичні положення під час аналізу та інтерпретації 
літературного твору Студент знає літературознавчі терміни та поняття; основні розділи 
літературної компаративістики; літературну картину світу; знає про зародження і розвиток 
порівняльного мислення в європейській культурі і науці; про становлення українського 
порівняльного літературознавства; про переклад і перекладознавство; про порівняльно- 
історичний, порівняльно-типологічний методи; про тематичний рівень компаративістики; 
про генологічний аспект порівняльного літературознавства; про стильовий аспект 
літературної компаративістики; про теорію інтертекстуальності; проблематику 
постколоніальних студій; теорію етноімагології; про місце української літератури серед 
літератур світу.

О (67 - 74) - оцінка «задовільно» - «З» (непогано, але зі значною кількістю 
недоліків): здобувач виявив недостатньо міцні знання навчального матеріалу, з певними 
труднощами відтворює програмний матеріал, не засвоїв його деталей, допускає неточності 
й помилки у розкритті того чи іншого питання; не завжди може використати набуті знання 
для вибору методу аналізу та інтерпретації отриманих результатів; обирає недостатньо 
чіткі формулювання, але задовільно знає основні літературознавчі терміни та поняття: 
порівняльне літературознавство, переклад, перекладознавство, інтертекстуальність, 
імагологія тощо, основні теоретичні розділи літературної компаративістики; не здатен 
самостійно інтерпретувати філософську та культурологічну проблематику в 
літературознавстві і застосовувати наукові принципи компаративістики для поглибленого 
аналізу літератури; за сторонньої допомоги здатен інтерпретувати отримані результати та 
робити висновки.



Е (60 - 66) - оцінка «задовільно» - «З» (виконання задовольняє мінімальним 
критеріям): здобувай загалом виявив посередні знання навчального матеріалу, важко 
відтворює програмний матеріал, зовсім не спирається на матеріали, що містяться в 
основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; слабо володіє 
професійною термінологією, основними теоретичними розділами літературної 
компаративістики, припускає помилки під час виділяння головних макрорегіонів у 
світовій літературі і під час тлумачення природи інтернаціоналізму та націоналізму в 
літературі; рідко використовує у своїх відповідях раніше отримані знання; не здатен 
інтерпретувати філософську та культурологічну проблематику в літературознавстві і 
застосовувати наукові принципи компаративістики для поглибленого аналізу літератури; 
за сторонньої допомоги здатен інтерпретувати результати та робити висновки; виконав 
лише окремі завдання кожної теми поточного та підсумкового контролю в цілому.

ЕХ (35 - 59) - оцінка «незадовільно» - «2» (з можливістю повторного складання): 
здобувач знає лише частину навчального матеріалу (31-49% від загального обсягу), 
вагається у відповіді, робить істотні помилки у розкритті предметів та явищ і причинно- 
наслідкових зв’язків між ними, але частково розкриває сутність. Не бажає здійснювати 
особистий професійний розвиток та впроваджувати знання у практичну діяльність. Під 
час виділяння головних макрорегіонів у світовій літературі і під час тлумачення природи 
інтернаціоналізму та націоналізму в літературі, під час інтерпретації філософської та 
культурологічної проблематики в літературознавстві і застосування наукових принципів 
компаративістики для поглибленого аналізу літератури допустив грубі помилки.

Р (0 - 34) - оцінка «незадовільно» - «2»: здобувач у цілому поверхово знає лише 
окремі фрагменти навчального матеріалу (11-30%), до кінця правильно не відповідає на 
жодне питання, але у своїй відповіді намагається, виходячи зі здорового глузду, 
правильно пояснити хоч деякі явища; не вміє пояснити наявні причинно-наслідкові 
зв’язки між ними хоча може й назвати окремі з них.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

- відповіді на практичних заняттях;
- контольна робота;
- індивідуальне завдання;
- співбесіда;
- залік.

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Вступ. Завдання курсу. Основні розділи літературної компаративістики.
Зв’язки між літературами, література й інші царини знання і мистецтва;взаємодії 

між літературами: свідомі і несвідомі, запозичення і збіги, різні якості і рівні літератур. 
Проблема світової літератури; інтернаціоналізм і націоналізм в літературі (І. Франко 
"Інтернаціоналізм і націоналізм в літературі" (1898)); діахронний і синхронний аналіз. 
Основні розділи компаративістики: порівняльно-історичне літературознавство (генетичні і 
контактні зв’язки); рецептивна естетика, критична рецепція і перекладознавство; 
типологія; інтертекстуальні студії; інтермедіальні студії (інші мистецтва); 
інтеркультуральні студії, постколоніальні студії, імагологія.

Тема 2. Літературна картина світу.
Основні цивілізації світу: Близькосхідна (Шумер-Вавілонія, Сирія, Ізраїль, Єгипет); 

Антична (Давня Греція і Рим, елліно-римська культура синтезу); Ісламська (арабо- 
перський світ); Китайська (далекосхідний світ); Індійська (індуїстсько-буддійська 
основа); Палеоамериканська (безлітературна); Західна (її основи: антична традиція, 



християнство, готика); Православна (її основи: антична традиція, християнство, 
бароковий симбіоз); Латиноамериканська (формується в сучасності на синтезі 
європейських традицій та індіанського субстрату); Африканська (формується в сучасності, 
полікультурна і багатомовна). Культурно-цивілізаційні зони Європи: Західна. Середня, 
Східна. Головні причини літературної переваги Заходу. Великі, середні і малі літератури. 
Причини їх утворення.

Тема 3. Зародження і розвиток порівняльного мислення в європейській культурі і 
науці.

Епохальне значення статей і збірок Я. Г. Гердера (1744-1803) «Про нову німецьку 
літературу» (1767), «Виписки з листування про Осияна і пісні стародавніх народів» (1773), 
«Народні пісні» (1779), («Голоси народів у піснях» (1807). Роздуми про самобутність 
національних літератур і традицій, «виправдання» естетики фольклору, пояснення законів 
красивого у різних часах. Трактат Я. Й. Вінкельмана «Історія мистецтв давнини» (1764). 
Трактат Г. Е. Лесмнгй «Лаокоон» (1766). Міфологічна школа. Сутність і роль головних 
ідей Романтизму. Книга Ж. де Сталь «Про Німеччину» (1810). Вивчення неєвропейських і 
завмерлих мов. Версія про мандрування міфологічних сюжетів. Початки етнопсихології. 
Теорія наслідування. Т. Бенфей і М. Мюллер. Соціально-історичні основи для міграції 
літературних, казкових сюжетів. Антропологічна теорія. Теорія еволюції цивілізації і 
людини. Культурно-історична школа. Принципи культурно-історичної школи. Перші 
компаративістські видання. Основні європейські праці початку XX ст.

Тема 4. Становлення українського порівняльного літературознавства
М. Драгоманов, І. Франко, М. Дашкевич: представники позитивізму. Студія 

О. Колесси «Т. Шевченко і А. Міцкевич» (1894) - перша професійна праця в 
галузі компаративістики. Праці В. Перетца, М. Возняка, В. Щурата, М. Сумцова, 3. Кузелі 
і завершення українського позитивізму. Тимчасовий розквіт порівняльного 
літературознавства у 1920-і рр. в СРСР, праці М. Драй-Хмари, П. Филиповича, О. 
Бургардта, Б. Якубського, Ф. Якубовського.Розвиток компаративної думки в Галичині: М. 
Рудницький, Я. Гординський, І. Брик, К. Чехович, Я. Ярема, М. Тершаковець, Є. 
Пеленський, Д. Козій. Проблема знищення вільного компаративізму в СРСР і відповідне 
відставання української теоретичної думки. Розвиток порівняльного літературознавства на 
еміграції. Л. Білецький, Ю. Бойко і його різнобічний здобуток. Д. Чижевський, його праці. 
Постаті О. Білецького і Гр. Вервеса. Проект 5-томного видання «Українська література у 
слов’янському і загальносвітовому літературному контексті» (1980-і рр.). Доробок 
Д. Затонського. Постать Д. Наливайка.

Тема 5. Переклад і перекладознавство.
Історія українського перекладацтва. Переклади в добу Київської Русі, Ренесансу і 

Бароко: тодішні смаки і форми перекладу. «Позичена кобза» П. Куліша і становлення 
професійного українського перекладу. Переклав: «Чайльд-Гарольдові мандри» і «Дон- 
Жуан» Байрона, лірику Шиллера, Ґете, п’єси Шекспіра, Біблію. Його теорія 
«староруського відродження», повернення старослов’янізмів. Перекладацький подвиг
І. Франка. Світові обрії його перекладів, еволюція їх майстерності, створення спеціальної 
абстрактної лексики. Роль німецькомовних перекладів. А. Кримський як поліглот. 
Переклади зі східних мов. М. Зеров і становлення новітнього українського перекладу. 
Майстерність М. Рильського. Переклади В. Мисика (1907-1983). Перекладацька 
рафінованість стилю Г. Кочура (1908-1994). Інші визначні перекладачі XX ст.: В. 
Підмогильний, М. Бажан, А. Білецький, Є. Дроб’язко, Борис Тен (Хомичевський), О. 
Бурґгардт, І. Костецький, Є Старинкевич, Д. Паламарчук, Й. Кобів, А. Содомора, 
Ю. Лісняк, В. Шовкун, О. Мокровольський, М. Литвинов, О. Сенюк, А. Перепадя, І. 
Качуровський, П. Таращук, М. Стріха, Я. Кравець. Перекладознавство як наука. Пошуки 
оптимальних варіантів перекладу. Лінгвістична і літературознавча концепції перекладу. 
Роль перекладу в планетарному полілозі народів, культур, цивілізацій.

Тема 6. Порівняльно-історичний метод.



Метод вивчає зв’язки і відношення, які стосуються спадкоємності і комунікації у 
сфері міжлітературних і міжкультурних відносин. Генеалогія зосереджена на тих 
подібностях, що засновані на спорідненості літературних явищ, а контактологія - на тих, 
що спричинені їхнім спілкуванням. Так досліджуються різноманітні взаємодії в 
міжлітературному просторі і часі, за допомогою категорій традиції, еволюції, впливу, 
запозичення, рецепції та ін. Принципи порівняння:тотожність / подібність І відмінність; 
спільне / особливе / унікальне; універсальне І зональне І локальне;
вселюдське / інтернаціональне / національне тощо. Види порівнянь: двостороннє 
(наприклад, зіставлення філософської лірики Персії і середньовічної 
Франції),багатостороннє (порівняння епосу різних народів Середньовіччя), 
одноаспектне (зіставлення жанрів роману) різноаспектне (порівняння стильових, 
проблемних і жанрових аспектів твору). Функції порівняння: знайти подібне, 
різнорідне і відмінне, тому є етап зіставлення, розрізнення і протиставлення.

Тема 7. Порівняльно-типологічний метод.
Порівняльна типологія. Основні категорії порівняльної типології: паралель 

літературна, аналогія, контраст, типологічний збіг, подібні суспільно-культурні умови. 
Суспільно-типологічні схожості. Літературно-типологічні спільності. Психолого- 
типологічні подібності. Діахронний аспект типології. Виявлення типологічних 
подібностей у попередніх літературних явищах, пояснення логіки розвитку естетичних 
кодів.

Тема 8. Тематичний рівень компаративістики.
Тематологія. Поняття «традиційні сюжети і образи». Класифікація 

літературних мотивів: мотив-характер (скнара, любовник, лицар), просторовий мотив 
(море, ліс, гори, острів), часовий мотив (осінь, ніч), ситуативний мотив (любовний 
трикутник, повернення мандрівця); жанрові мотиви: ліричні (самотність, туга), драматичні 
(ворожнеча, змагання), баладні (перетворення людини, містика). Поняття хронотопу. 
Образи великих міст Європи: Парижа, Лондона, Риму, Петербурга та ін.; образи 
провінцій; образи втрачених країн (Атлантиди, Едему); образи дитинства і юності 
(трилогія Л. Толстого «Дитинство», «Отроцтво», «Юність»). Поняття міфу й архетипу. 
Концепція праці Дж. Дж. Фрезера «Золота гілля» (1890). Ритуальний сенс міфу. 
Типологічна подібність міфологій різних народів і цивілізацій відображає буттєвий сенс 
міфу. Концепція книги М. Еліаде «Священне і світське» (1951). Вічне змагання 
між сакральним і профанним, між міфом і казкою, які відображають містичні і звичайні 
уявлення людей.

Тема 9. Генологічний аспект порівняльного літературознавства.
Генологія (автор терміну П. вен Тиґем). Класичні праці з генології Фернана 

Брюнетьєра (1849-1906): «Еволюція жанрів в історії літератури» (1890) та «Еволюція 
французької ліричної поезії у XIX ст.» (1895). Сутність кожного жанру розкривається 
лише в тих різноманітних варіаціях, які створюються впродовж історії його розвитку. 
Проблема жанрової диференціації та дифузії. Жанровий синтез: сплавлення в одне 
різнорідних елементів, особливо в романах - багатотематичність, панорамність, 
психологізм, поліфонічність. Тип «поліфонічного роману» (Рабле, Свіфт, Достоєвський) і 
«монологічного» (Бальзак, Толстой, Турґенєв). Поняття жанрово-стильової повноти чи 
неповноти літератури. Класичні праці про стиль в літературі: Генрих Вельфлін «Основні 
поняття історії мистецтв: Проблема еволюції стилю в новому мистецтві» (1915); Оскар 
Вельцель: «Німецький романтизм» (1917), «Імпресіонізм та експресіонізм в сучасній 
Німеччині» (1920).

Тема 10. Стильовий аспект літературної компаративістики.
Стиль - це індивідуально-неповторний спосіб використання традиційної палітри 

поетикальних засобів, своєрідність естетичних уподобань, які зумовлюють творчий вибір 
митця. Парадигма аналізу стилю: фоніка, ритміка, лексика, синтаксис, нарація, образна 
система, тематика, композиція, жанрові форми.



Тема 11. Теорія інтертекстуальності.
Літературний контекст появи теорії інтертекстуальності. Постмодернізм як 

естетична форма глобалізованого світу. Світ як текст. Поняття «загальний текст» (Ж. 
Дерида). Засада постмодерної критики: «інтелектуальна гра». Причина світового 
релятивізму: втрата християнської етики. Світова культура як полілог. Поняття 
«інтертексту» (за Р. Бартом): «Кожен текст - це нова тканина, зіткана зі старих цитат. 
Уривки культурних кодів, формул, ритмічних структур, фрагментів соціальних ідіом - всі 
вони поглинуті текстом і перемішані в ньому, оскільки завжди до тексту і довкола нього 
існує мова». Форми інтертекстуальності'. цитата, топос (ТСО), алюзія, ремінісценція, 
парафраза, наслідування, травестія, пастиш, монтаж, пародія, колаж. 
Поняття гіпертексту. Це система текстів, сконструйованих за взірцем словника чи 
енциклопедії, де кожна стаття відсилає до іншої, і читати їх можна нелінійно. Зразок: 
«Хозарський словник» М. Павича. Поняття палімпсесту в літературі. Постійне 
переживання в літературі великих тем і мотивів, настроїв та ідей. Наприклад, «Сільські 
Ромео і Джульєтта» Г. Келлера, «Сад Гетсиманський» І. Багряного, «Ікар» Я. Івашкевича.

Тема 12. Проблематика постколоніальних студій.
Проблеми існування світових імперій: Іспанської, Португальської, Голландської, 

Британської, Французької, Російської, в сучасності - США і Китаю. Поняття культурного 
імперіалізму (Е. Саїд). Види і рівні наступу й витіснення національних культур: 
ігнорування, приниження, викорінення. Стимули імперіалізму: цивілізаційна перевага, 
політична захланність, шовінізм. Проблема «зіткнення цивілізацій» (С. Гантингтон) і 
процесів глобалізації. Опозиція «Ми - вони» у європейському культурному мисленні. 
Проблема подолання європоцентризму. Постколоніальна література. Створення 
основних імперських міфів: вищість імперських культур, богопокликаність, миротворча і 
цивілізаційна місія, розвинутість імперських мови і культури. Форми наступу імперії: 
економічний визиск, політична нерівноправність, асиміляція, етноцид, лінгвоцид, 
геноцид. Специфіка наступу імперій у тоталітарній формі (СРСР). Література і культура 
соцреалізму як витвір особливого колоніального тиску у сфері духу. 
Поняття неоколоніалізму. Його складові: модернізація, вестернізація, космополітичний 
лібералізм. Головні проблеми колонізованої культури: історична замовчуваність, брак 
еліт, пригноблюваність, асимільованість, психічні комплекси (закритість, інертність, 
роздвоєність). Поняття Центру і маргінесу. їхні взаємовпливи. Етно-мовно-культурне 
змішування в імперіях, створення нового синтезу. Специфіка єврейської літератури

Тема 13. Теорія етноімагології.
Значення ідей і принципів етнопсихології для розвитку імагології. Дослідження 

Даніеля-Анрі Пажо (Франція) і Гиґо Дизеринка (Нідерланди). Типові теми імагології: ідея 
кельтизму в європейській культурі, сприйняття Америки й американців у Франції, 
німецький образ Італії, британські уявлення про Норвегію як про північну утопію. 
Поняття літературний етнообраз: сумарний образ певного народу, який витворювався 
протягом століть. Поняття менталітет і національна картина світу із французької 
історичної школи «Анналів» (Л. Февр, М. Блок, Ж. Ле Ґоф, Ж. Дюбі, П. Шоню). 
Концепція Космо-Психо-Логосу Г. Гачева. Національні стереотипи і їхня оманливість. 
Праця Л. Вульфа «Винайдення Східної Європи» (1993). Цивілізаційно-ментальні лінії у 
Європі. Взаємні ворожості і симпатії різних народів, зумовлені історичними ситуаціями. 
Роль літератури у знятті ворожих стереотипів. Подорожня література як фактор 
збагачення національних образів світу. Розвиток української етнопсихологічної думки: М. 
Костомаров «Дві руські народності» (1860), І. Нечуй-Левицький «Світогляд українського 
народу» (1878), В. Днів «Нариси з історії української етнопсихології» (1955), М. 
Шлемкевич «Галичанство» (1957), праці І. Мірчука, О. Кульчицького, Я. Яреми. Образ 
України у світовій літературі. Етапна праця Д. Наливайка «Очима Заходу: Рецепція 
України в Західній Європі XI - XVIII ст.» (1998).



Перелік тем практичних занять:
1. Образ І.Мазепи в європейській літературі.
2. Т.Шевченко в колі європейських романтиків.
3. Слов’янське літературне відродження і українська література.
4. Жанрова типологія роману І.Франка «Перехресні стежки».
5. Перекладацький подвиг П.Куліша.
6. Леся Українка в просторі європейського модернізму.
7. П.Тичина і європейський символізм.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Написання мінірозвідки про історичні і культурні умови одного з періодів 
літературного процесу XX ст.

Індивідуальне завдання (ІЗ) має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення 
знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на 
практиці.

Обсяг індивідуального завдання - 5-10 сторінок формату А4.
Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, 

поставленого керівником перед студентом - 20 балів, рівень самостійності написання 
роботи - 15 бали, якість мовного оформлення та якість бібліографічного опису - 5 бали.

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоретичного 
матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що формуються у межах 
кожної теми робочої програми; підготовку до самостійної роботи, підготовку до 
семестрового заліку.

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 
усного опитування; перевірки письмових домашніх завдань; перевірки індивідуального 
завдання.

Розподіл 100 балів між видами робіт:
Усні 

відповіді (х)
Контрольна 

робота
Індивідуальне 

завдання
Співбесіда з 

лектором Сума Залік

20 10 40 зо 100 +

Поточна успішність (шах = 100) складається з балів, отриманих на практичних 
заняттях (20 балів), виконання індивідуального завдання (40 балів), контрольної роботи 
(10 балів) і співбесіди з лектором (30 балів).

Студент може набрати максимальну кількість балів (20 б.) на 7 практичних заняттях, 
відповівши чотири рази. Максимальну кількість балів (5 б.) за одну відповідь можна 
отримати, даючи повні, розгорнуті відповіді на питання плану практичного заняття. Якщо 
студент не був присутній з поважних причин на практичних заняттях, він може 
відпрацювати теми у зручний для нього та для викладача час.

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 
стобальною шкалою.



9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійне обладнання, програми Microsoft Office 2010, програма ZOOM для 
дистанційного навчання.

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна література
1. Александрова Г. Помежів’я: Українське порівняльне літературознавство кінця 

XIX - першої половини XX ст. К.: Київський університет, 2009. 500 с.
2. Баган О. Кохання і дух позитивізму (Про деякі типологічні паралелі романів І. 

Франка «Перехресні стежки» і Б. Пруса «Лялька»). Дивослово. 2010. №10. С. 59-63.
3. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу. Сучасна 

літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія. К.: Вид. дім «Києво- 
могилянська Академія», 2009. С. 433-473.

4. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури. 
Бойко Ю. Вибрані праці. К.,1992. С. 56-98.

5. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. К.: Вид. дім «Києво- 
Могилянська Академія», 2008. 456 с.

6. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. Частина І: Лекційний 
курс. Львів: Вид. ЛНУ ім. І.Франка, 2007. С. 67-89.

7. Вервес Г. Іван Франко - спроба синтезу. Вервес Г. Польська лірература і 
Україна. К.: Наукова думка, 1885. С. 164-226.

8. Гердер Й.Ґ.Мова і національна індивідуальність. Націоналізм: Антологія. К.: 
Смолоскип, 2000. С.37-45.

9. Дзюба І. З криниці літ. T. II. К., 2006. 802 с.
10. Донцов Д. Гетьман Мазепа в європейській літературі. Донцов Д. Літературна 

есеїстика. Дрогобич, 2010. С. 40-52.
11. Дюришин Д. Світова література пером і долотом: вихідні методологічні поняття і 

принципи. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія. К.: 
Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2009. С. 306-343.

12. Затонський Д. Минуле. Сучасне. Майбутнє. К.: Дніпро, 1982. 309 с.
13. Історія західних і східних слов’ян. К.,1998.
14. Лановик 3. Художній переклад як проблема компаративістики. 

Літературознавча компаративістика: Навчальний посібник І За ред. Р.Гром’яка. 
Тернопіль, 2002. С. 256-271.

15. Лексикон загального і порівняльного літературознавства. Чернівці: Брама, 2000. 
654 с.

16. Літературознавча компаративістика: Навчальний посібник / За ред. Р.Гром’яка. 
Тернопіль, 2002.

17. Лотман Ю. До побудови теорії взаємодії культур. Сучасна літературна 
компаративістика: стратегії і методи. Антологія. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 
Академія», 2009. С. 195-211.

18. Мегела І. У світі вічних образів. К., 2008. 378 с.
19. Наливайко Д. Теорія літератури і компаративістика. К., 2006. 320 с.
20. Наливайко Д., Крекотень В. Від давнини до середини 18 ст. Українська 

література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті / За ред. 
Г.Вервеса. К.: Наукова думка, 1987. С. 29-80.

21. Нахлік Є. Доля - Los - Судьба: Шевченко і польські і російські романтики. Львів, 
2000. 639 с.

22. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель. К.: 
Український письменник, 2007. Т. 2. С. 261-289.



23. Нахлік Є. Творчість Юліуша Словацького й Україна. Львів, 2010. 260 с.
24. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. Івано-Франківськ, 

2002. С. 230-250.
25. Сміт Е. Культурні основи націй. К.: КІС, 2010. С. 123-156.
26. Сміт Е. Національна ідентичність. К.: Основи, 1994. -312 с.
27. Стріха М. Український художній переклад. К.: Факт, 2006. 350 с.
28. Фіхте Й.Г. Що таке народ у вищому розумінні цього слова і що таке любов до 

Батьківщини. Націоналізм: Антологія. К.: Смолоскип, 2000. С. 46-55.
29. Франко І. Адам Міцкевич в українській літературі. Франко І. Зібрання творів у 

50 тт. Т. 26. К.: Наукова думка, 1980. С. 384-390.
30. Франко І. До історії чесько-руських взаємин. Франко І. Зібрання творів у 50 тт. 

Т. 33. К.: Наукова думка, 1982. С. 137.
31. Франко І. Карел Гавлічек-Боровський: Життєписний нарис. Франко І. Зібрання 

творів у 50 тт. Т. 11. К.: Наукова думка, 1979. С. 399-409.
32. Франко І. Нова чеська література і її розвій. Ярослав Врхліцький, його життя і 

творчість. Франко І. Зібрання творів у 50 тт. Т. 31. К.: Наукова думка, 1981. С. 481-500.
33. Франко І. Польський селянин в освітленні польської літератури. Франко І. 

Зібрання творів у 50 тт. Т. 28. К.: Наукова думка, 1980. С. 66-94.
34. Франко І. Юзеф-Боґдан Залеський. Франко І. Зібрання творів у 50 тт. Т. 27. К.: 

Наукова думка, 1980. С. 23-32.
35. Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур. К.: Академвидав, 

2008. 289 с.

Допоміжна:
36. Астаф’єв О. Міфологема Петербурга у творчості Т.Шевченка й А.Міцкевича. 

Літературна компаративістика. Випуск 3. К.: 2008. С. 217-231.
37. Баган О. Літературний романтизм: ідеологія, естетика, стиль. Дивослово. 2011. 

№3. С. 35-45.
38. Баган О. Стиль реалізму в літературі: ідеологія, естетичні засади, поетика. 

Дивослово. 2015. №10 і 11. С. 55-61; С. 47-56.
39. Бочковський О. Вступ до націології. К., 1998.
40. Бочковський О. Вступ до націології. Мюнхен, 1991.
41. Гердер И.Г. Гасло із Енциклопедичного довідника «Зарубіжні письменники». 

Т. 1. Тернопіль, 2005. С. 373-376.
42. Касьянов Г. Теорії нації і націоналізму. К., 1999.
43. Націоналізм: Антологія. К., 2001.
Інформаційні ресурси
44. http: // litopys.org.ua
45. http: // medievist.org.ua
46. http: // kyrios.org.ua
47. http: // lib.pravmir.ru
48. http: // litakcent.org.ua

litopys.org.ua
medievist.org.ua
http:_//_kyrios.org.ua
lib.pravmir.ru
litakcent.org.ua
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Лінк на дисципліну: -. 
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2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові 
E-mail: (корпоративна ел. пошта) 
Тел.: контактний телефон (за згодою) 

Баган Олег Романович 
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та 
теорії літератури  
bahan.o59@gmail.com 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 
Метою  дисципліни є підвищення рівня загальної літературно-естетичного розвитку, набуття фактологічного й теоретичного 

багажу літературної грамотності, культурологічної компетентності студентів, пояснення природи взаємодії між національними 
літературами, аналіз літературної картини світу, вивчення головних теоретичних шкіл, які розвивали компаративне мислення, 
тлумачення ролі перекладу і перекладознавства, вивчення головних методів порівняльного літературознавства, ознайомлення із 

етапами розвитку і здобутками українського порівняльного літературознавства. 
Результати навчання (чому можна навчитися): 
• Володіти сучасними принципами й методами лінґвістичного та літературознавчого аналізу, систематизації та інтерпретації 
існуючих джерел дослідження обраної наукової проблеми, уміти виявляти закономірності та зв’язки між ними;  
• Здатність проектувати та здійснювати емпіричні й експериментальні дослідження;  
• Уміння проявляти творчі та інноваційні здібності під час наукового дослідження;  
• Володіти філософськими принципами трактування мовних і літературних явищ, напрямів, закономірностей, історично-культурних 
традицій та індивідуальних особливостей і новаторств у літературній творчості; 
• Уміти фахово застосовувати літературознавий та мовознавчий понятійно-термінологічний ресурс під час навчання мови і 

літератури в загальноосвітній школі та інших освітянських установах;  
• Володіти знаннями з теорії та практики літературного перекладу, літературної критики та кампаративістики; вміння застосовувати 
їх у власній науково-дослідницькій практиці та освітньо-педагогічній діяльності вчителя-філолога.  
Компетентності (як можна користуватися набутими знаннями та вміннями): 

Загальні компетентності:  
ЗК 1. Здатність діяти соціально, відповідально і свідомо. ЗК 2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК 3. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 4. Здатність проведення досліджень на належному рівні. ЗК 5. Здатність спілкуватися 
іноземною мовою. ЗК 6. Здатність ґенерувати нові ідеї (креативність). ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК 8. Здатність 

бути критичним і самокритичним. ЗК 9. Здатність працювати в команді. ЗК 10. Цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  
ФК 1. Здатність фахово здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти, володіти формами і методами. ФК 2. Володіння 

контекстуальними та спеціальними знаннями з інших гуманітарних дисциплін, суміжних із філологічними, вміння застосовувати їх у 
процесі фахової діяльності вчителя-філолога. ФК 3. Здатність володіти іноземною мовою в галузі професійної діяльності. ФК 4. 
здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і 
новітніх методологічних принципів. ФК 5. Здатність до інтерпретування мовно-культурних та літературно-мистецьких явищ, процесів, 

напрямів, тенденцій, архетипів і стереотипів, закономірностей та специфіки окремих історичних епох, національних культур, мовно-
культурних реґіонів. ФК 6. Уміння використовувати можливості сучасних інформаційних технологій, мережевих програмних систем 
та інтернет-ресурсів для вирішення теоретичних і практичних завдань у галузі лінґвістики та літературознавства.  ФК 7. Здатність 
здійснювати наукові дослідження, володіти сучасною методологією, принципами та методами наукових досліджень. ФК 8. Уміння 
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практично використовувати здобуті теоретичні знання при аналізі та інтерпретації художніх текстів, а також у процесі написання 
наукових та методичних робіт. ФК 9. Здатність використовувати базові знання в процесі планування, організації, моделювання та 
аналізу педагогічного процесу, володіння індивідуальними і груповими технологіями прийняття рішень в управлінні навчальним 
закладом, здатність використовувати сучасні технології управління педагогічним колективом. ФК 10. Здатність до самоосвіти, 
самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці. 

Пререквізити дисципліни (теоретична база вивчення дисципліни, можуть бути відсутні). Вивчення дисципліни «Порівняльне 
літературознавство» базується на знаннях з історії української літератури і тематично пов’язане з теоретико-літературними і 
методологічними курсами («Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Історіографія літературознавства» та ін.). 
Постреквізити дисципліни (при вивченні яких дисциплін, при виконанні яких видів навчальної роботи будуть використані набуті 
знання, вміння).  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 

– основні теоретичні розділи літературної компаративістики; 

– літературну картину світу; 
– головні етапи становлення і розвитку порівняльного мислення в європейській науці; 
– історію українського порівняльного літературознавства; 
– функції прекладу і роль перекладознавства; 
– головні методи порівняльного літературознавства; 
– тематичний рівень літературознавчої компаративістики; 
– теорію інтеркультуральності ; 
– стильовий аспект у порівняльному літературознавстві; 

– теорію інтертекстуальності; 
– проблематику постколоніальних студій;  
вміти: 
– розуміти закономірності у взаємозв’язках літератури із іншими видами мистецтва; 
– тлумачити природу інтернаціоналізму та націоналізму в літературі; 
– розуміти принципи діахронного та діахронного аналізів у літературній компаративістиці; 
– виділяти головні макрорегіони у світовій літературі; 
– інтерпретувати філософську та культурологічну проблематику в літературознавстві; 

– розуміти принцип типології; 
– застосовувати наукові принципи компаративістики для поглибленого аналізу літератури. 

4. Програма дисципліни. Зміст основних розділів дисципліни:   
Вступ. Завдання курсу. Основні розділи літературної компаративістики. Літературна картина світу. Зародження і розвиток 

порівняльного мислення в європейській культурі і науці. Становлення українського порівняльного літературознавства. Переклад і 
перекладознавство. Порівняльно-історичний метод. Порівняльно-типологічний метод. Тематичний рівень компаративістики. 
Генологічний аспект порівняльного літературознавства.  Стильовий аспект літературної компаративістики. Теорія інтертекстуальності. 
Проблематика постколоніальних студій. Теорія етноімагології. Українська література серед літератур світу. 

Тематика практичних занять: 

1. Образ І.Мазепи в європейській літературі. 
2. Т.Шевченко в колі європейських романтиків. 
3. Слов’янське літературне відродження і українська література. 
4. Жанрова типологія роману І.Франка «Перехресні стежки». 
5. Перекладацький подвиг П.Куліша. 
6. Леся Українка в просторі європейського модернізму. 
7. П.Тичина і європейський символізм. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання): 67 ауд., корпус 2 (філологічний 

факультет). 
6. Інформація про консультації (вказується розклад консультацій).  
7. Система оцінювання (вказуються види контролю; методи та форми контролю. Також подаються загальноуніверситетські критерії 
оцінювання та розподіл балів з дисципліни): 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ: 
– відповіді на практичних заняттях; 
– самостійна робота; 
– індивідуальне завдання; 

– співбесіда; 
– залік. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ: 
Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною ЄКТС. 
А (90 - 100) – оцінка «відмінно» – «5» (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)  отримує здобувач, який виявив 
глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; уміє студіювати літературу; студент уміє аналізувати теоретичні та історичні праці з даної дисципліни. Здатен 
самостійно оцінити результати власної навчальної, творчої діяльності. Самостійно розвиває власні вміння і здібності, уміє знаходити 

додаткові джерела інформації. З власної ініціативи бере участь у дискусії, виявляючи при цьому аргументоване знання фактів. Має 
свідому позицію щодо необхідності володіння матеріалу спецкурсу для власного професіонального зростання. Студент знає 
літературознавчі терміни та поняття; основні розділи літературної компаративістики; літературну картину світу; знає про зародження і 
розвиток порівняльного мислення в європейській культурі і науці; про становлення українського порівняльного літературознавства; 
про переклад і перекладознавство; про порівняльно-історичний, порівняльно-типологічний методи; про тематичний рівень 
компаративістики; про генологічний аспект порівняльного літературознавства; про стильовий аспект літературної компаративістики; 
про теорію інтертекстуальності; проблематику постколоніальних студій; теорію етноімагології; про місце української літератури серед 
літератур світу. 
В (82 - 89) – оцінка «добре» – «4» (вище середнього рівня з кількома помилками): отримує здобувач, який виявив глибокі знання 

навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних 
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джерелах, проте допускає незначні неточності в їх інтерпретації; володіє вербальними і невербальними засобами спілкування і його 
функціями; знає професійну термінологію; у ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного опрацювання , 
проте не завжди наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу. Студент знає літературознавчі терміни та поняття; 
основні розділи літературної компаративістики; літературну картину світу; знає про зародження і розвиток порівняльного мислення в 
європейській культурі і науці; про становлення українського порівняльного літературознавства; про переклад і перекладознавство; про 

порівняльно-історичний, порівняльно-типологічний методи; про тематичний рівень компаративістики; про генологічний аспект 
порівняльного літературознавства; про стильовий аспект літературної компаративістики; про теорію інтертекстуальності; 
проблематику постколоніальних студій; теорію етноімагології; про місце української літератури серед літератур світу.  
С (75 - 81) – оцінка «добре» – «4» (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих поміток): здобувач у цілому знає 
програмний матеріал, по суті викладає його, але висвітлює його не повно, без чіткої логіки і послідовності. При можливості вибору 
відповіді із кількох варіантів – вибирає правильну, але не завжди найкращу; правильно застосовує теоретичні положення під час 
аналізу та інтерпретації літературного твору Студент знає літературознавчі терміни та поняття; основні розділи літературної 
компаративістики; літературну картину світу; знає про зародження і розвиток порівняльного мислення в європейській культурі і науці; 

про становлення українського порівняльного літературознавства; про переклад і перекладознавство; про порівняльно-історичний, 
порівняльно-типологічний методи; про тематичний рівень компаративістики; про генологічний аспект порівняльного 
літературознавства; про стильовий аспект літературної компаративістики; про теорію інтертекстуальності; проблематику 
постколоніальних студій; теорію етноімагології; про місце української літератури серед літератур світу.  
D (67 - 74) – оцінка «задовільно» – «3» (непогано, але зі значною кількістю недоліків):  здобувач виявив недостатньо міцні знання 
навчального матеріалу, з певними труднощами відтворює програмний матеріал, не засвоїв його деталей, допускає неточності й 
помилки у розкритті того чи іншого питання; не завжди може використати набуті знання для вибору методу аналізу та інтерпретації 
отриманих результатів; обирає недостатньо чіткі формулювання, але задовільно знає основні літературознавчі терміни та поняття: 

порівняльне літературознавство, переклад, перекладознавство, інтертекстуальність, імагологія тощо, основні теоретичні розділи 
літературної компаративістики; не здатен самостійно інтерпретувати філософську та культурологічну проблематику в 
літературознавстві і застосовувати наукові принципи компаративістики для поглибленого аналізу літератури; за сторонньої допомоги 
здатен інтерпретувати отримані результати та робити висновки; виконав більшість видів навчальної роботи. 
Е (60 - 66) – оцінка «задовільно» – «3» (виконання задовольняє мінімальним критеріям): здобувач загалом виявив посередні знання 
навчального матеріалу, важко відтворює програмний матеріал, зовсім не спирається на матеріали, що містяться в основних і 
додаткових рекомендованих літературних джерелах; слабо володіє професійною термінологією, основними теоретичними розділами 
літературної компаративістики, припускає помилки під час виділяння головних макрорегіонів у світовій літературі і під час 

тлумачення природи інтернаціоналізму та націоналізму в літературі; рідко використовує у своїх відповідях раніше отримані знання; не 
здатен інтерпретувати філософську та культурологічну проблематику в літературознавстві і застосовувати наукові принципи 
компаративістики для поглибленого аналізу літератури; за сторонньої допомоги здатен інтерпретувати результати та робити висновки; 
виконав лише окремі завдання кожної теми поточного та підсумкового контролю в цілому.  
FX (35 - 59) – оцінка «незадовільно» – «2» (з можливістю повторного складання):  здобувач знає лише частину навчального матеріалу 
(31-49% від загального обсягу), вагається у відповіді, робить істотні помилки у розкритті предметів та явищ і причинно-наслідкових 
зв’язків між ними, але частково розкриває сутність. Не бажає здійснювати особистий професійний розвиток та впроваджувати знання 
у практичну діяльність. Під час виділяння головних макрорегіонів у світовій літературі і під час тлумачення природи 
інтернаціоналізму та націоналізму в літературі, під час інтерпретації філософської та культурологічної проблематики в 

літературознавстві і застосування наукових принципів компаративістики для поглибленого аналізу літератури допустив грубі 
помилки.  
F (0 -34) – оцінка «незадовільно» – «2»: здобувач у цілому поверхово знає лише окремі фрагменти навчального матеріалу (11-30%), до 
кінця правильно не відповідає на жодне питання, але у своїй відповіді намагається, виходячи зі здорового глузду, правильно пояснити 
хоч деякі явища; не вміє пояснити наявні причинно-наслідкові зв’язки між ними хоча може й назвати окремі з них. 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ: 
Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного опитування; перевірки письмових домашніх 
завдань; перевірки індивідуального завдання. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Усні відповіді (х) Контрольна робота 
Індивідуальне 

завдання 
Співбесіда з 

лектором 
Сума Залік 

20 10 40 30 100 + 

 
  Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних заняттях (20 балів), виконання 
індивідуального завдання (40 балів), контрольної роботи (10 балів) і співбесіди з лектором (30 балів).  
Студент може набрати максимальну кількість балів (20 б.) на 7 практичних заняттях, відповівши чотири рази. Максимальну кількість 
балів (5 б.) за одну відповідь можна отримати, даючи повні, розгорнуті відповіді на питання плану практичного заняття. Якщо студент 
не був присутній з поважних причин на практичних заняттях, він може відпрацювати теми у зручний для нього та для викладача час. 
Залікова оцінка виставляється як сума балів за всі види робіт за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  
Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною шкалою. 

8. Питання до екзамену (перелік питань). -  
9. Політика дисципліни (система вимог до здобувача освіти):  

Відвідування занять. Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни вимагається 100%  очне або дистанційне 
відвідування всіх лекційних занять. Пропуск понад 25% занять без поважної причини буде оцінений як FX. Студенти мають 
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів 
виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Письмові роботи. Студенти мають виконати всі запропоновані  види письмових робіт. 
Академічна доброчесність. Роботи студентів мають бути їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 
обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 
студента є підставою для її незарахування незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
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Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких не має серед 
рекомендованих. 
10. Рекомендована література та інформаційні ресурси (основна та додаткова література, інтернет-ресурси): 

Основна література 
1. Александрова Г. Помежів’я: Українське порівняльне літературознавство кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. К.: Київський 

університет, 2009. 500 с. 
2. Баган О. Кохання і дух позитивізму (Про деякі типологічні паралелі романів І. Франка «Перехресні стежки» і Б. Пруса 

«Лялька»). Дивослово. 2010. №10. С. 59-63. 
3. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і 

методи. Антологія. К.: Вид. дім «Києво-могилянська Академія», 2009. С. 433-473. 
4. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури. Бойко Ю. Вибрані праці. К.,1992. С. 56-98. 

5. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2008. 456 с.  
6. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. Частина І: Лекційний курс. Львів: Вид. ЛНУ ім. І.Франка, 2007. 

С. 67-89. 
7. Вервес Г. Іван Франко – спроба синтезу. Вервес Г. Польська лірература і Україна. К.: Наукова думка, 1885. С. 164-226. 
8. Гердер Й.Ґ.Мова і національна індивідуальність. Націоналізм: Антологія. К.: Смолоскип, 2000. С.37-45. 
9. Дзюба І. З криниці літ. Т. ІІ. К., 2006. 802 c. 
10. Донцов Д. Гетьман Мазепа в европейській літературі. Донцов Д. Літературна есеїстика. Дрогобич, 2010. С. 40-52. 
11. Дюришин Д. Світова література пером і долотом: вихідні методологічні поняття і принципи. Сучасна літературна 

компаративістика: стратегії і методи. Антологія. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2009. С. 306-343. 
12. Затонський Д. Минуле. Сучасне. Майбутнє. К.: Дніпро, 1982. 309 с. 
13. Історія західних і східних слов’ян. К.,1998. 
14. Лановик З. Художній переклад як проблема компаративістики. Літературознавча компаративістика: Навчальний 

посібник / За ред. Р.Гром’яка.  Тернопіль, 2002. С. 256-271. 
15. Лексикон загального і порівняльного літературознавства. Чернівці: Брама, 2000. 654 с. 
16. Літературознавча компаративістика: Навчальний посібник / За ред. Р.Гром’яка.  Тернопіль, 2002. 
17. Лотман Ю. До побудови теорії взаємодії культур. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. 

Антологія. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2009. С. 195-211. 

18. Мегела І. У світі вічних образів.  К., 2008. 378 с. 
19. Наливайко Д. Теорія літератури і компаративістика. К., 2006. 320 с. 
20. Наливайко Д., Крекотень В. Від давнини до середини 18 ст. Українська література в загальнослов’янському і світовому 

літературному контексті / За ред. Г.Вервеса. К.: Наукова думка, 1987. С. 29-80. 
21. Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські і російські романтики. Львів, 2000.  639 с. 
22. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель. К.: Український письменник, 2007. Т. 2. С. 261-289. 
23. Нахлік Є. Творчість Юліуша Словацького й Україна. Львів, 2010. 260 с. 
24. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. Івано-Франківськ, 2002. С. 230-250. 

25. Сміт Е. Культурні основи націй. К.: КІС, 2010. С. 123-156. 
26. Сміт Е. Національна ідентичність. К.: Основи, 1994. – 312 с. 
27. Стріха М. Український художній переклад.  К.: Факт, 2006. 350 с. 
28. Фіхте Й.Г. Що таке народ у вищому розумінні цього слова і що таке любов до Батьківщини. Націоналізм: Антологія. К.: 

Смолоскип, 2000. С. 46-55. 
29. Франко І. Адам Міцкевич в українській літературі. Франко І. Зібрання  творів у 50 тт. Т. 26.  К.: Наукова думка, 1980. С. 

384-390. 
30. Франко І. До історії чесько-руських взаємин. Франко І. Зібрання творів у 50 тт. Т. 33.  К.: Наукова думка, 1982. C. 137. 

31. Франко І. Карел Гавлічек-Боровський: Життєписний нарис. Франко І. Зібрання творів у 50 тт. Т. 11. К.: Наукова думка, 
1979. C. 399-409. 

32. Франко І. Нова чеська література і її розвій. Ярослав Врхліцький, його життя і творчість. Франко І. Зібрання творів у 50 
тт. Т. 31. К.: Наукова думка, 1981. C. 481-500. 

33. Франко І. Польський селянин в освітленні польської літератури. Франко І. Зібрання творів у 50 тт. Т. 28. К.: Наукова 
думка, 1980. C. 66-94. 

34. Франко І. Юзеф-Боґдан Залеський. Франко І. Зібрання  творів у 50 тт. Т. 27. К.: Наукова думка, 1980. С. 23-32. 
35. Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур. К.: Академвидав, 2008.  289 с. 

Допоміжна:         . 

36. Астаф’єв О. Міфологема Петербурга у творчості Т.Шевченка й А.Міцкевича. Літературна компаративістика. Випуск 3. 
К.: 2008. С. 217-231. 
37. Баган О. Літературний романтизм: ідеологія, естетика, стиль. Дивослово. 2011. №3. С. 35-45. 
38. Баган О. Стиль реалізму в літературі: ідеологія, естетичні засади, поетика. Дивослово. 2015. №10 і 11. С. 55-61; С. 47-56. 

39. Бочковський О. Вступ до націології. К., 1998. 
40. Бочковський О. Вступ до націології. Мюнхен, 1991. 
41. Гердер Й.Г. Гасло із Енциклопедичного довідника «Зарубіжні письменники». Т. 1. Тернопіль, 2005. С. 373-376. 
42. Касьянов Г. Теорії нації і націоналізму. К., 1999. 
43. Націоналізм: Антологія. К., 2001. 

Інформаційні ресурси 

44. http: // litopys.org.ua 
45. http: // medievist.org.ua 
46. http: // kyrios.org.ua 
47. http: // lib.pravmir.ru 
48. http: // litakcent.org.ua   

 
 

http://www.medievist.org.ua/
http:// kyrios.org.ua
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