
Студентська науково-дослідна проблемна група  

«Компаративістика молодих»  

 

Керівник – к. філол. н., доц. А. І. Гурдуз 
 

Завдання науково-дослідної проблемної групи:: 

- Сприяти поширенню наукових зацікавлень порівняльним літературознавством серед 

студентів, активізовувати й координувати компаративістичні студії студентів МНУ імені 

В. О. Сухомлинського (в рамках студентської науково-дослідної проблемної групи 

„Компаративістика молодих”). 

- Сприяти апробації студентських наукових і науково-методичних праць із літературної 

компаративістики й літературознавства взагалі. 

- Готувати студентів до участі в науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах 

з актуальних питань сучасної компаративістики й літературознавства в цілому. 

- Організовувати впровадження результатів досліджень і розробок проблемної групи в 

навчальний процес ВНЗ (та, факультативно, середньої школи). 

- Готувати студентів VIІ курсу МНУ імені В. О. Сухомлинського до вступу до аспірантури зі 

спеціальності 10.01.05. 

- Сприяти формуванню вміння самостійної науково-дослідної діяльності та всебічному 

розвитку й самореалізації особистості майбутнього фахівця-філолога. 

 

План роботи студентської науково-дослідної проблемної групи  

на 2016-2017 н. р. 

 
1.  Настановче засідання науково-дослідної групи. Вересень 2016 р. 

2.  Вибір тем науково-дослідних робіт студентами. Вересень 2016 р. 

3.  Консультації з моделювання й написання 

компаративного дослідження. 

Жовтень 2016 р. 

4.  Підготовка текстів науково-дослідних робіт. Протягом І семестру 

5.  Щомісячні консультації студентів щодо виконання 

досліджень. 

Протягом семестру. 

6.  Бесіда про специфіку наукової доповіді. Листопад 2016 р. 

7.  Підготовка виступів на наукових конференціях 

(А. Бугайова, М. Шитік, Х. Бережанська та ін.) 

Протягом ІІ семестру 

8.  Участь членів науково-дослідної групи у всеукраїнських 

(зокрема, студентських) наукових конференціях. 

Протягом  

2016-2017 н. р. 

9.  Публікація студентських наукових статей у наукових 

виданнях (зокрема, фахових). 

Жовтень 2016 – червень 

2017 рр. 

 

Члени студентської науково-дослідної групи: 

№ 

з/п 

ПІБ студента 

ДФН, група 

Контактна 

інформація 

Характер 

роботи 
Тема роботи Форма 

результату 

1.  Бугайова 

Альона 

Сергіївна, 

341 гр. 

М. т.: 

0959106238 

Ініціатив

на робота 
Колір у творчому переосмисленні 

Дарою Корній „Лісової пісні” 

Лесі Українки. 

Фахова 

публікація 

(ел. варіант). 

2.  Шитік 

Марина 

М. т.: 

0970088355, 

Ініціатив

на 

робота 

Цикл романів Дари Корній про 

Мальву в компаративному 

Фахова 

публікація 

(ел. варіант). 



Олександрів-

на, 301 гр. 

schlucken18

@mail.ru 

висвітленні. 

 

3.  Кирилова 

Діана 

Валеріївна, 

301 гр. 

М. т.: 

0986243213

, 

kirilova170

4@yandex.r

u 

Ініціатив

на 

робота 

Художня природа метаморфози в 

новелах Миколи Хвильового 

„Я (Романтика)” і Франца Кафки 

„Перетворення”. 

Наукова 

стаття (ел. 

варіант). 

4.  Бережанська 

Христина 

Романівна, 

301 гр. 

М. т.: 

0996417467 

Ініціатив

на 

робота 

Питання оптимізації 

міфопоетичного дослідження. 

Фахова 

публікація 

(ел. варіант). 

5.  Єрмачек 

Аліна, 201 гр. 

М. т.: 

0993482489 

Ініціатив

на 

робота 

Фентезійний двосвіт у романі 

Людмили Баграт „Зло”. 

Наукова 

стаття / техи 

доповіді (ел. 

варіант). 

6.  Драгуліна 

Дар’я, 201 гр. 

М. т.: 

0974181553 

Ініціатив

на 

робота 

Міфопоетика роману Вікторії 

Гранецької „Мантра-омана”. 

Наукова 

стаття / тези 

доповіді (ел. 

варіант). 

 

7.  Адасько 

Алла, 201 гр. 

М. т.: Ініціатив

на 

робота 

Образ грішниці в однойменному 

романі Олени Печорної. 

Наукова 

стаття / техи 

доповіді (ел. 

варіант). 

8.  Алекперова 

Діана, 201 гр. 

М. т.: 

0980288779 

Ініціатив

на 

робота 

Колористика антивоєнного 

роману в компаративному 

висвітленні („Людина і зброя” 

О. Гончара і „На Західному 

фронті без змін”). 

Наукова 

стаття / техи 

доповіді (ел. 

варіант). 

9.  Короткова 

Богдана, 

201 гр. 

М. т.: 

0951190366

, 

bogdana97

@mail.ru 

Ініціатив

на 

робота 

Художнє осмислення історичних 

подій у романі Я. Бакалець і 

Я. Яріша „Із сьомого дна”. 

Наукова 

стаття / техи 

доповіді (ел. 

варіант). 

10.  Єфімовська 

Оксана, 

201 гр. 

М. т.: 

0977102142

, 

oksanaigori

vna1998@u

kr.net 

Ініціатив

на 

робота 

Роман Олеся Гончара „Циклон” у 

міжкультурній перспективі. 

Наукова 

стаття / тези 

доповіді (ел. 

варіант). 

 

 

Керівник –  к. філол. н., доц. А.І.Гурдуз 

 

 

 


