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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Компаративне літературознавство» визначено 

системне ознайомлення студентів із теорією і практикою компаративних досліджень, 

оволодіння методологією самостійних орівняльних студій різних рівнів; вивчення законів 

функціювання міжлітературного процесу. Студент повинен визначати загальнонаціональні 

тенденції розвитку літератури у зв’язках з іншими літературами, виявляти риси 

взаємовпливу та специфіки в українському й світовому літературно-мистецькому процесі; 

з’ясовувати специфіку жанрово-стильових та ідейно-художніх особливостей української й 

зарубіжної літератури; розкривати основні аспекти проблем розвитку української та світової 

літературно-естетичної думки; знати літературознавчі поняття; встановлено характерні 

особливості індивідуального стилю різнонаціональних митців, використовуючи відповідні 

праці з літературознавства, літературно-критичні розвідки та художні тексти. 

Ключові слова: міжлітературний процес, генетичний зв’язок, типологія, міфопоетика, 

імагологія, рецепція, інтермедіальність, літературно-мистецька дискусія, жанрова специфіка, 

пост гуманізм, постколоніалізм. 

 

 
Summary 

In the process of studying the discipline «Comparative Literature» systematic familiarization 

of students with the theory and practice of comparative studies, mastering the methodology of 

independent comparative studies of different levels is defined; studying the laws of functioning of 

the interliterary process. The student must determine national trends in the development of literature 

in connection with other literatures, identify features of mutual influence and specifics in the 

Ukrainian and world literary and artistic process; to find out the specifics of genre-stylistic and 

ideological-artistic features of Ukrainian and foreign literature; reveal the main aspects of the 

problems of the development of Ukrainian and world literary and aesthetic thought; to know literary 

concepts; he must to detect the characteristic features of the individual style of different national 

writers , using relevant literary works, literary and critical investigations and artistic texts. 

Key words: interliterary process, genetic connection, typology, mythopoetics, imagology, 

reception, intermediality, literary and artistic discussion, genre specificity, post-humanism, post-

colonialism. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Компаративне 

літературознавство» складена відповідно до освітньо-професійної програми Середня освіта 

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

(Українська мова і література.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є генетичні, генетико-контактні зв’язки й 

типологічні сходження в національних, зональних і регіональних літературних системах у 

масштабі світової літератури. 

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, історія української літератури, мовознавство, 

історія  світової літератури, історія, фольклористика, психологія, логіка, естетика.   

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Системно ознайомити студентів з теорією і практикою компаративних досліджень, 

навчити самостійно проводити порівняльні студії різних рівнів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: навчити студентів володіти 

принципами компаративного аналізу літературних творів, методологією їх зіставлення; 

виробити у студентів уміння аналізувати художні тексти як складники світового 

літературного процесу; допомогти розібратися в основних закономірностях 

міжлітературного процесу; поглибити уявлення про основні типологічні форми й генетичні 

зв’язки в літературі; 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. Компаративне літературознавство: предмет, мета, завдання і структура курсу. 

Компаративізм та еволюція його розуміння в літературознавстві. Національні систематики 

компаративістики. 

Тема 2. Еволюція компаративного літературознавства в Україні і світі: кризи та 

перспективи. Донауковий і науковий етапи компаративістики, парадигми розвитку науки; 

передумови, зміст і результати кризових періодів розвитку компаративістики. Французька й 

американська «школи», їх методологічне протистояння й наступний синтез досягнень. 

Імагологія в еволюції. 

Тема 3. Літературні системи: типи, динаміка, проблеми визначення. Вчення про світову 

літературу: спектр концепцій. Національні, зональні, регіональні літературні системи у 

межах світової. Полеміки про світову літературу. 

Тема 4. Форми та механізми міжлітературного процесу. Проблеми інтертекстуальност 

та інтермедіальності. Генетика, типологія, контакт. Макро- і макрорівень типологічних 

сходжень. 

Тема 5. Міф і міфологічний фактор у літературі. Міфопоетика. 

Тема 6. Легендарно-міфологічна структура та її функціонування. Культурологічна 

міфологізація, Полеміка навколо термінології сфери. 
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Тема 7. Рівні порівняльно-типологічного дослідження літератури. Література в умовах 

мультимедіаекспансії: трансформації. 

Тема 8. Прикладні компаративістичні студії: кваліфікація й аналіз у міжнаціональних 

системах координат. 

Тема 9. Українська література у світовому літературному контексті. Принципи 

вивчення сучасної української літератури в системі світової 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. Київ: ВД «Києво-

Могилянська академія», 2008. 430 с. 

2. Вервес Г. Як література самоутверджується у світі: Дослідження. Київ: Дніпро, 1990. 

452 с.  

3. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва. Київ: 

Наукова думка, 2008. 544 с.  

4. Грицик Л. Перехідний етап української компаративістики: Сергій та Василь Маслови. 

Слово і Час. 2010. № 9. С. 52-59.  

5. Грицик Л. Українська компаративістика: Концептуальні проекції. Донецьк: Юго-

Восток, 2010. 298 с.  

6. Денисова Т. Наука «компаративістика» в сучасному трактуванні. Слово і Час. 2005. № 

5. С. 24-31.  

7. Жост Ф. Порівняльне літературознавство як філософія літератури. Нариси з 

порівняльного літературознавства. Слово і Час. 2007. № 5. С. 30-44.  

8. Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект? 

Реінтерпретація канону: спроба компаративного аналізу літературних парадигм. 

Черкаси, 2006. 364 с.  

9. Лопушанський Я. Українсько-німецько-австрійські літературні взаємини першої 

половини ХХ ст. Слово і Час. 2000. № 11. С. 74-78.  

10. Маріно А. Компаративістика та теорія літератури. Поетика порівняльного 

літературознавства ; пер. з фр. О.Романової. Слово і Час. 2007. № 6. С. 46-58.  

11. Матвіїшин В. Український літературний європеїзм: моногр. Київ: ВЦ «Академія», 

2009. 264 с.  

12. Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих 

студій: монографія / за ред. Р.Т.Гром΄яка. Тернопіль: РВВ ТНПУ, 2005. 320 с.  

13. Наливайко Д. Компаративістика й історія літератури. Київ: Акта, 2007. 426 с.  

14. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного 

літературознавства. Слово і Час. 2003. № 5. С. 10–18; № 6. С. 7–19.  

15. Наливайко Д.С. Теорія літератури й компаративістика. Київ: Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2006. 347 с.  

16. Нямцу А.Е. Легендарно-мифологические структуры в славянских и 

западноевропейских литературах: учебное пособие Черновиц. нац. ун-т 

им. Ю.Федьковича. Черновцы: Рута, 2001. 208 с.  

17. Нямцу А. Основы теории традиционных сюжетов. Черновцы: Рута, 2003. 80 с.  

18. Нямцу А.Е. Традиция и новаторство в мировой литературе: ч. 1. Черновцы: Рута, 2005. 

96 с.  

19. Нямцу А.Є. Традиція у слов΄янських та західноєвропейських літературах: (проблеми 

теорії). Чернівці: Рута, 2001. 152 с.  

20. Сиваченко Г. Модель історичного та сучасного розвитку теоретико-методологічного 

мислення у словацькій компаративістиці. Слово і Час. 2002. № 9. С. 18-27.  

21. Сиваченко Г. Про слов’янську взаємність, українську славістику і ще дещо... Слово і 

Час. 2001. № 5. С. 55-61.  

22. Турган О. Д. Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст. і античність: (Шляхи 
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сприйняття і засвоєння); НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. Київ, 1995. 175 с.  

23. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: в 

5 т. / АН УкрРСР. Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. Київ: Наук. думка, 1987–1991.  

24. Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США: (Типологія та 

національні особливості). Київ: Нора-принт, 1998. 311 с.  

25. Традиційні сюжети та образи: монографія / авт. проекту й упоряд.: А. Волков. 

Чернівці: Місто, 2004. 442 с.  

Допоміжна 

1. Астаф’єв Ю. Інтертекстуальність як літературна стратегія. Дивослово. 2000. № 2.С. 5-7.  
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3. Балакян А. Літературна теорія та компаративна література. Слово і Час. 2007. № 5. 

С. 44-48.  

4. Біловус Л.І. Теорія інтертекстуальності: становлення понять, тлумачення термінів, 

систематика. Тернопіль : Видавець Стародубець, 2003. 36 с.  
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