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Зміст навчально-методичного комплексу
Титульна сторінка.
Зміст НМК.
Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності.
Навчальна програма дисципліни (знаходиться в окремій папці 21.1-06).
Робоча навчальна програма дисципліни (знаходиться в окремій папці 21.1-07).
Програми навчальної, технологічної і професійної практик (не передбачено
навчальним планом).
7. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів.
8. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо (навчальнометодичний посібник „Сучасна літературна компаративістика: теорія і
практика” 2017 р. знаходиться в окремій папці 21.1-15).
9. Конспект лекцій з дисципліни.
10. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань
з дисципліни, завдань для контрольних робіт.
11. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.
12. Завдання на курсові та дипломні проекти (не передбачено навчальним
планом).
13. Контрольні завдання до практичних занять, завдання для заліків.
14. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети (навчальним планом
передбачено залік).
15. Методичні рекомендації та розробки викладача (навчально-методичний
посібник „Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика”
2017 р. знаходиться в окремій папці 21.1-15).
16. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів (зокрема,
банк тестів, теми рефератів, глосарій).
17. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми
навчання.
18. Інші матеріали: Концепція курсу.
Список рекомендованої літератури до дисципліни.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Витяг з ОПП
„Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика” – навчальна дисципліна, що вивчає
генетичні, генетико-контактні зв’язки й типологічні сходження в національних, зональних і
регіональних літературних системах у масштабі світової літератури. Метою викладання навчальної
дисципліни є системно ознайомити студентів з теорією і практикою компаративних досліджень,
навчити самостійно проводити порівняльні студії різних рівнів. Основними завданнями вивчення
дисципліни є вдосконалювати вміння студентів аналізувати й зіставляти художні твори та явища
всього жанро-видового спектру; забезпечити максимально повне володіння студентами фактичним
матеріалом з курсу, а також їх термінологічну грамотність; спрямовувати увагу на ознайомлення з
творчістю кращих вітчизняних майстрів художнього перекладу; формувати вміння та навички
практики наукової роботи студентів під час виконання ними рефератів і доповідей з питань,
відведених на самостійне опрацювання, тощо; розвивати художній смак і творчу уяву студентів.
Ключові проблеми дисципліни:
Актуальні проблеми методології сучасної літературної компаративістики.
Імагологічна домінанта розвитку сучасного вітчизняного порівняльного літературознавства.
Закономірності функціонування метатексту традиційних структур. Сучасні тенденції: причини,
характеристика, прогнозування.
Сучасна українська література і світовий літературний процес: характер взаємодії.
Витяг з ОКХ
Спеціаліст повинен знати:
основи теорії й методології сучасного порівняльного вивчення літературно-мистецьких
явищ, принципи наукового розвитку компаративістики та її ключові складові, різновиди
літературних систем.
Спеціаліст повинен уміти:
самостійно обґрунтовувати й здійснювати різнорівневе компаративне дослідження
літературних творів, визначати спектр міжлітературних зв’язків і типологічних збіжностей у
творах, бачити українську літературну систему в світовому літературному контексті.
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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни „Сучасна літературна компаративістика: теорія і
практика” складена Гурдузом А. І. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів
спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова і
література).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є генетико-контактні зв’язки й типологічні
сходження в національних, зональних і регіональних літературних системах у масштабі світової
літератури; основи теорії й методології сучасного порівняльного дослідження літературномистецьких явищ; принципи наукового розвитку компаративістики та її ключові складові; підходи до
розуміння літературних систем; різновиди аналізу елементів міжлітературного (міжмистецького)
процесу, аспекти кваліфікації компаративної ситуації.
Міждисциплінарні зв'язки: комплекс літературознавчих і мовознавчих дисциплін, історія,
етнографія, психологія, філософія.
Програма навчальної дисципліни складається з 3 кредитів:
Кредит 1. Основні поняття порівняльного літературознавства
Кредит 2. Принципи міжлітературного процесу
Кредит 3. Спектр досліджень літературної компаративістики
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни „Сучасна літературна компаративістика: теорія
і практика” є ознайомити студентів з основами теорії й методології сучасного порівняльного
дослідження літературно-мистецьких явищ; принципами наукового розвитку компаративістики та її
ключовими складовими; різновидами аналізу елементів міжлітературного (міжмистецького) процесу;
навчити самостійно проводити порівняльні студії різних рівнів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Сучасна літературна компаративістика:
теорія і практика” є закріпити навички дослідження літератури в системі інших видів мистецтв і
духовно-творчої діяльності людини, проблем імагологічного спектру, генетико-контактних зв’язків і
типологічних сходжень, загальнокомпаративного моделювання; вдосконалювати вміння студентів
аналізувати й зіставляти художні твори та явища всього жанро-видового спектру; забезпечити
максимально повне володіння студентами фактичним матеріалом з курсу, а також їх термінологічну
грамотність; формувати вміння та навички практики наукової роботи студентів під час виконання
ними рефератів і доповідей з питань, відведених на самостійне опрацювання, тощо; розвивати
художній смак і творчу уяву студентів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми в результаті вивчення курсу студент
оволодіває відповідними компетентностями:
І. Загальні компетентності:
 Здатність до навчання.
 Здатність працювати самостійно, готовність удосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний та загальнокультурний рівень.
 Здатність до аналізу і синтезу.
 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 Здатність застосовувати знання на практиці.
ІІ. Фахові компетентності:
 Уміння
визначати
актуальні
проблеми
методології
сучасної
літературної
компаративістики.
 Здатність поглиблено опанувати ключові положення теорії й методології сучасного
порівняльного вивчення літературно-мистецьких явищ.
 Уміння визначати особливості розвитку світового й українського порівняльного
літературознавства.




















Здатність володіти навичками роботи з різноманітним фактичним матеріалом у межах
компаративного дослідження.
Уміння аналізувати типи і види міжлітературного (міжмистецького) процесу.
Уміння кваліфікувати історично оптимальний підхід до дослідження в компаративістиці.
Знання специфіки контактно-генетичного підходу в компаративістиці.
Знання специфіки роботи в руслі типологічної студії.
Володіння навичками дослідження літератури в системі інших видів мистецтв і духовнотворчої діяльності людини.
Знання засад і закономірностей розвитку імагології, етноімагології.
Здатність визначати статус перекладних досліджень у літературознавстві.
Уміння формулювати методологічні пріоритети порівняльного літературознавства ХХІ ст.
Уміння моделювати компаративні дослідження різних рівнів складності.
Здатність виявляти місце компаративістичних досліджень у системі сучасного
літературознавства і культурології.
Уміння аналізувати різновиди традиційних структур та особливості їх культурологічного
функціонування.
Уміння володіти навичками самостійно обґрунтовувати й здійснювати різнорівневе
компаративне дослідження літературних творів і творів інших видів мистецтв.
Здатність виявляти спектр міжлітературних зв’язків і типологічних подібностей у
студійованих творах.
Уміння аналізувати українську літературну систему певної доби у відповідному світовому
літературно-мистецькому контексті.
Знання специфіки і тенденцій розвитку українських і зарубіжних компаративістичних
праць кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Уміння визначати здобутки українських наукових шкіл і напрямів порівняльного
літературознавства в зіставленні з зарубіжними аналогами.
Здатність формулювати методологічні пріоритети українського та зарубіжного
літературознавства.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Кредит 1. Основні поняття порівняльного літературознавства
Тема 1. Літературна компаративістика: предмет, мета, завдання і структура курсу. Розвиток
компаративістики в Україні і світі. Проблема світової літератури.
Специфіка імагології як галузі літературної компаративістики.
Становлення літературної компаративістики в Україні і світі. Проблеми сучасного розвитку.
Наукові „школи” в літературній компаративістиці.
Тема 2. Літературні системи.
Проблеми системного підходу в літературознавстві. Світова література.
Кредит 2. Принципи міжлітературного процесу
Тема 3. Форми та механізми міжлітературного процесу.
Типологічні сходження: різновиди та їх особливості.
Переклад у системі міжлітературних зв΄язків. Види компаративістичних досліджень. Українська
література у світовому літературному контексті.
Тема 4. Міф і міфологічний фактор у літературі.
Кредит 3. Спектр досліджень літературної компаративістики
Тема 5. Рівні порівняльно-типологічного дослідження літератури. Концепція інтертекстуальності.
Теорія і практика інтертекстуальних студій.
Комп΄ютерна література.
Проблеми моделювання компаративного дослідження.
Література в системі інших видів мистецтв: характер і динаміка розвитку досліджень.

Тема 6. Українська література у світовому літературному контексті.
Сучасна українська література в системі світової.
Панорама сучасних компаративних досліджень в Україні.
Порівняльне літературознавство в середній і вищій школі.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Методичне забезпечення
Гурдуз А. Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика : навч.-метод. посіб. для
студ. вищих навч. закладів / А. Гурдуз. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 154 с. (5 прим. у бібл.).
Гурдуз А. Компаративістика і літературний процес : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч.
закладів / А. Гурдуз. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 244 с. (5 прим. у бібл.).
Гурдуз А. Літературна компаративістика: навч.-метод. посібник для студентів вищих навч.
закладів. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 72 с. (15 прим. у бібл.).
Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: навч.-метод. рекомендації до вивчення курсу
“Літературна компаративістика”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 68 с.
(10 прим. у бібл.).
Гурдуз А. Українська література в контексті світового літературного процесу: наук.-метод.
рекомендації до вивчення курсу “Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.”.
– Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 60 с. (10 прим. у бібл.).
Навчально-методичний
комплекс
навчальної
дисципліни
«Сучасна
літературна
компаративістика:
теорія
і
практика».
–
URL :
https://mnu.mk.ua/course/index.php?categoryid=257
Рекомендована література
Базова
1. Вервес Г. Як література самоутверджується у світі: Дослідження. – К.: Дніпро, 1990. – 452с.
2. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва / Леся Генералюк. –
К. : Наукова думка, 2008. – 544 с.
3. Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю”
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.: моногр. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. –
216 с.
4. Дюришин Д. Межлитературные общности как конкретизация закономерностей мировой
литературы // Проблемы особых межлитературных общностей / под ред. Д.Дюришина. – М.:
Наука: Восточная лит., 1993. – С.9-63.
5. Дюришин Д. О европейских межлитературных центризмах // Россия, Запад, Восток:
Встречные течения: К 100-летию со дня рожд. акад. М.П.Алексеева. – СПб.: Наука, 1996. –
С.269-276.
6. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы: пер. со словац. – М.: Прогресс,
1979. – 320 с.
7. Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект?
Реінтерпретація канону: спроба компаративного аналізу літературних парадигм. – Черкаси,
2006. – 364 с.
8. Літературознавча компаративістика: навч. посібник / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка;
Упоряд.: Р.Т.Гром΄як, І.В.Папуша.– Тернопіль, 2002.– 334 с.
9. Матвіїшин В.Г. Україно-французькі літературні зв’язки ХІХ - поч. ХХст. – Львів, 1989. – 168
с.
10. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська
академія”, 2006. – 348 с.
11. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного
анализа. – М.: Наука, 1976. – 359 с.
12. Нямцу А. Основы теории традиционных сюжетов. – Черновцы: Рута, 2003. – 80 с.
13. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: В 5 т. /
АН УкрРСР. Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Наук. думка, 1987–1991.
14. Попович А. Проблемы художественного перевода / под ред. П.М.Топера. Пер. со словац.

И.А.Бернштейн, И.С.Чернявской. – М.: Высш. школа, 1980. – 199 с.
15. Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США: (Типологія та національні
особливості). – К.: Нора-принт, 1998. – 311 с.
16. Традиційні сюжети та образи : моногр. / авт. проекту й упоряд. : А.Р.Волков. – Чернівці :
Місто, 2004. – 442 с.
17. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. – М.: Агар,
2002. – 280 с.
Допоміжна
Наукова та методична література
1. Азаров Ю.А.,
Сорокина В.В.
Новые
исследования
в
области
сравнительного
литературоведения // Вестник Моск. ун-та. – Сер.9, Филология. – 1995. – № 1. – С.89-96.
2. Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики // Слово і Час. – 2002. – №
3. – С.50-58.
3. Гурдуз А.І. Амплітуда переосмислення образу єдинорога в літературі ХХ - першого
десятиліття ХХІ ст. // Новітня філологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2010. –
№ 37. – С. 99-115.
4. Гурдуз А.І. Античний міф очима Кортасара і Борхеса (на матеріалі творів “Царі” і “Дім
Астеріона”) // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 8. – С.41-43.
5. Гурдуз А. Інтертекстуальність і гіпертекст: проблеми теорії і практики // Українська мова й
література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 4. – С.67-72.
6. Гурдуз А.І. Літературна мінотавріана ХХ - початку ХХІ ст. // Зарубіжна література в школах
України. – 2009. – № 1 – С.13-17; № 6. – С.51-56.
7. Гурдуз А.І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини ХХ - першого десятиліття
ХХІ століть: інтрига переосмислення // Науковий вісник Миколаївського державного
університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки / за ред.
В.Д.Будака, М.І.Майстренко. — Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013. —
Вип. 4.12 (96). — С. 64-72.
8. Гурдуз А.І. Мешап-проза: історія гри з історією // Науковий вісник Миколаївського
державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія „Філологічні
науки” / за ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. — Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського,
2013. – Вип. 4.11 (90). – С. 44-48.
9. Гурдуз А. Міф і міфологічний фактор у літературі: (Загальнотеоретичні проблеми
студіювання) // Укр. мова й літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. –
№ 3. – С.120-126.
10. Гурдуз А.І. Міфопоетика літературного твору та міфопоетична парадигма: теоретичний
аспект // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 6. – С.57-59
11. Гурдуз А.І. Міфопоетика роману Еміля Золя “Земля” // Зарубіжна література в школах
України. – 2005. – № 9. – С.11-13.
12. Гурдуз А.І. Міфопоетична парадигма в романі Томаса Гарді “Тесс із роду д’Ербервіллів”:
контури біблійних моделей // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 8. –
С.10-14.
13. Гурдуз А. Повість М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” і роман К.Гамсуна “Пан” у
порівняльно-типологічному висвітленні // Слово і Час. – 2003. – № 11. – С.40-44.
14. Гурдуз А.І. Постійність рухливого: ізоморфізм ключових традиційних образів і мотивів у
літературі // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 9.
15. Гурдуз А.І. Рей Бредбері, Ернест Хемінгуей і машина до Кіліманджаро // Зарубіжна
література в школах України. – 2008. – № 3. – С. 12-13.
16. Гурдуз А. Світова літературна компаративістика: етапи розвитку // Укр. мова й літ. в серед.
школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 2. – С.114-120.
17. Гурдуз А. Українська літературна компаративістика: етапи розвитку // Українська мова й
література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 6. – С.90-98.
18. Гурдуз А. Чи існує єдина світова література? (Літературні системи: проблеми й дискусії) //
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. –

№ 3. – С.84-88.
19. Клименко Ж. Проблема взаємодії літератур у компаративістиці // Зарубіжна література. –
1999. – № 33-34. – С.3.
20. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства // Урок
української. – 2000. – № 11-12. – С.55-58.
21. Папуша І. До методології літературознавчої компаративістики // Слово і Час. – 2002. – № 3. –
С.58-67.
22. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: Монографія. – Вид. 2-ге, доп. і
переробл. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 392 с.
23. Радчук В. Глобалізація і переклад // Всесвіт. – 2002. – № 5-6. – С.127-136.
24. Стріха М. Переклад як націєтворення // Зарубіжна література – 2003. – № 14. – С.13-14.
25. Турган О.Д. Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст. і античність: (Шляхи
сприйняття і засвоєння) / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 175 с.
26. Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Антологія світової літературно-критичної думки
ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 2002. – С.142-172.
27. Астаф΄єв О. Інтертекстуальність як літературна стратегія // Дивослово. – 2000. – № 2. –
С. 5-7.
28. Бульвінська О.І. Інформаційне суспільство і література: перспективи співіснування //
Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 6. – С.7-10.
29. Одаренко О. Простір розгалужених шляхів: знайомство з гіперлітературою // Всесвіт. – 2003.
– № 9-10. – С.161-168.
Довідкова література
1. Енциклопедія постмодернізму / [ред. Ч. Енквіста, В. Е. Тейлора]. — пер. з англ. — К. : Основи,
2003. — 504 с.
2. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці : Золоті литаври, 2001. —
636 с.
3. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І .Ковалів]. — Т.1. — К. : Академія, 2007. —
608 с.
4. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І .Ковалів]. — Т. 2. — К. : Академія, 2007. —
624 с.
5. Літературознавчий словник-довідник / [ред. колегія Р. Т.Гром’як, Ю. І.Ковалів та ін.]. — К. :
Академія, 2007. — 752 с.
6. Руднев В. Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты / В.Руднев. – М. : Аграф, 1999.
– 384 с.
7. Філософський енциклопедичний словник / [голова редкол. В. І. Шинкарук]. — К. : Абрис, 2002. —
742 с.
Електронні ресурси
 Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae-lib.narod.ru
 Електронна бібліотека «Джерело»: http://ukrlib.com
 Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com
 Національна бібліотека України з віртуальною бібліографічною довідкою: http://chl.kiev.ua
 Сайт http://philolog.in.ua
 Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae-lib.narod.ru
Інформаційні ресурси
1. Посилання на сайт викладача: https://mnu.mk.ua/course/index.php?categoryid=257 .
2. Підручники:
2.1. Будний В. Порівняльне літературознавство / Василь Будний, Микола Ільницький. – К. : ВД
„Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с. (2 прим. у бібл.).
2.2. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті : у 5 т. –
К. : Наукова думка, 1987-1994 (2 прим. у бібл.).
2.3. Гурдуз А. Літературна компаративістика: навч.-метод. посібник для студентів вищих навч.

закладів. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 72 с. (5 прим. у бібл.).
2.4. Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: навч.-метод. рекомендації до вивчення курсу
“Літературна компаративістика”. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 68 с.
(3 прим. у бібл.).
2.5. Гурдуз А. Українська література в контексті світового літературного процесу: наук.-метод.
рекомендації до вивчення курсу “Історія української літератури кінця ХІХ - початку
ХХ ст.”. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 60 с. (4 прим. у бібл.).
2.6. Традиційні сюжети та образи : моногр. / авт. проекту й упоряд. : А.Р.Волков. – Чернівці :
Місто, 2004. – 442 с. (2 прим. у бібл.).
2.7. Літературознавча компаративістика: навч. посібник / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка;
Упоряд.: Р.Т.Гром΄як, І.В.Папуша.– Тернопіль, 2002.– 334 с. (2 прим. у бібл.).
2.8. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська
академія”, 2006. – 348 с. (1 прим. у бібл.).
2.9. Вервес Г. Як література самоутверджується у світі: Дослідження. – К.: Дніпро, 1990. – 452с.
(1 прим. у бібл.).
2.10. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту: (Основи лінгвопоетики) : навч. посібник для
студ. вищих навч. закладів / А.М.Науменко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 416 с. (2 прим. у бібл.).
3. Електронні підручники, статті:
 Гурдуз А. Літературна компаративістика: навч.-метод. посібник для студентів вищих навч.
закладів. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 72 с. . – URL :
http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=2&b=266.
 Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: навч.-метод. рекомендації до вивчення курсу
“Літературна компаративістика”. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 68 с. . –
URL : http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=2&b=265.
 Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю”
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 216 с. . –
URL : http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=9&b=20.
 Гурдуз А.І., Чорна О.Б. Нава Володимира Арєнєва: своєрідність інтерпретації в повісті „Бісова
душа, або Заклятий скарб” // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені
В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки / за ред. В.Д.Будака,
М.І.Майстренко. –
Миколаїв,
2012. –
Т. 4.
Вип. 4.9. –
С. 48-54. –
URL :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_9/11.htm.
 Гурдуз А.І. Образ і комплекс Франкенштейна в романах Брайана Олдісса і Юрія Смолича /
А.І.Гурдуз,
К.І.Здоренко.
URL:
http://www.bdpu.org/scientific_published/ukr_lit_2008/Gurduz_Zdorenko/document_view.
 Гурдуз А.І., Федорова О.А. Перегляд літературознавчих стереотипів: поетика „уессекських
романів” Томаса Гарді // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені
В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць / за ред. М.І.Майстренко. – Миколаїв : МДУ імені
В.О.Сухомлинського,
2010.
–
Вип. 6.
Філологічні
науки.
–
С. 4-7.
URL :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2010_6/1.htm.
 Гурдуз А. Під знаком Ф.Шиллера: доля однієї української драми // Матеріали Третьої міжнар.
наук.-практ. Iнтернет-конфер. “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ” (LudwigMaximilians-Universität, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften Department II Slavische
Philologie,
München,
1-4 листопада
2012 р.). –
URL :
http://www.ukrainistikkonferenz.slavistik.lmu.de/wp-content/uploads/Andrij-Gurduz.pdf.
 Гурдуз А.І., Сорокіна М.О. Поема Вікторії Шуліко „Атлантида”: традиція і новаторство у
звертанні до легендарно-міфологічної структури // Науковий вісник Миколаївського
державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія „Філологічні
науки” / за ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського,
2012.
Т. 4.
Вип. 4.10.
С. 59-62.
URL:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_10/13.htm.

 Гурдуз А.И., Крученюк Е.А. Путь Минотавра в русской литературе II половины ХХ - начала
ХХІ веков // Новітня філологія.– Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2009. – № 13. – С. 72-81
. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nevfil/2010_13/13-9.pdf.
 Гурдуз А. Роман Дари Корній “Гонихмарник”: місце в мистецькому контексті з погляду
традиції й новаторста // Українознавчий альманах. – Київ–Мелітополь. – 2012. – Вип. 9. –
С. 229-235 . – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukralm/2012_9/hurduz_a.pdf.
 Гурдуз А.І. Типологія міфопоетичних технік в українській та західноєвропейській “прозі про
землю” кінця ХІХ - І третини ХХ ст.: аспект рецепції біблійного матеріалу // Наукові праці /
Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. – Т. 59. Вип. 46. Філологія. – Миколаїв : Вид-во
МДГУ
ім. П.Могили,
2006.
–
С. 126-129
.–
URL:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2006_46/46-25.pdf.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота (КР), усне й письмове опитування,
підготовка студентами доповідей, захист рефератів.
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1. Опис навчальної дисципліни
Денна / заочна форма навчання
Характеристика навчальної
дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, освітньокваліфікаційний рівень
(ступінь)

денна / заочна форма
навчання

Галузь знань
01 Освіта / Педагогіка
Кількість кредитів – 3

Індивідуальне науководослідне завдання –
проект компаративного
дослідження
Загальна кількість
годин – 90
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 1
самостійної роботи
студента – 7

Спеціальність
014 «Середня освіта»,
014.01 Середня освіта
(Українська мова і
література)

Нормативна / Варіативна

Рік підготовки:
ІІ
Семестр

IІІ
Лекції

Ступінь
магістр

4
Практичні, семінарські
8
Лабораторні
Самостійна робота
78

Мова навчання – українська.
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:
для заочної форми навчання – 12 годин аудиторних занять, 78 годин самостійних робіт
(18 % / 82 %).

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання
Мета: системно ознайомити студентів з теорією і практикою компаративних досліджень,
навчити самостійно проводити порівняльні студії різних рівнів.
Завдання: вдосконалювати вміння студентів аналізувати й зіставляти художні твори та явища
всього жанро-видового спектру; забезпечити максимально повне володіння студентами фактичним
матеріалом з курсу, а також їх термінологічну грамотність; спрямовувати увагу на ознайомлення з
творчістю кращих вітчизняних майстрів художнього перекладу; формувати вміння та навички
практики наукової роботи студентів під час виконання ними рефератів і доповідей з питань,
відведених на самостійне опрацювання, тощо; розвивати художній смак і творчу уяву студентів.
Передумови дя вивчення дисципліни: обізнаність із предметною галуззю та розуміння
професійної діяльності; вміння здійснювати аналіз художніх творів жанро-видового спектру,
оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом порівняльного літературознавства;
знання найважливіших наукових шкіл літературної компаративістики. Курсу «Сучасна
літературна компаративістика: теорія і практика» властиві зв’язки з теоретичними та спеціальними
теоретичними курсами загального фундаментального та професійного циклу – «Методологія та
організація наукових досліджень», «Історія української літератури», «Історія світової літератури»,
«Теорія літератури», «Новітні напрями сучасного літературознавства».
– Робоча програма навчальної дисципліни складається з 3-х кредитів.
Результати навчання:
–
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
–
уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом порівняльного
літературознавства; знання найважливіших вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл літературної
компаративістики;
–
здатність демонструвати знання сучасної наукової парадигми в галузі філології та динаміки
її розвитку;
–
здатність проведення досліджень на належному рівні.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:
І. Загальні компетентності:
 Здатність до навчання.
 Здатність працювати самостійно, готовність удосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний та загальнокультурний рівень.
 Здатність до аналізу і синтезу.
 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 Здатність застосовувати знання на практиці.
ІІ. Фахові компетентності:
 Уміння визначати актуальні проблеми методології сучасної літературної компаративістики.
 Здатність поглиблено опанувати ключові положення теорії й методології сучасного
порівняльного вивчення літературно-мистецьких явищ.
 Уміння визначати особливості розвитку світового й українського порівняльного
літературознавства.
 Здатність володіти навичками роботи з різноманітним фактичним матеріалом у межах
компаративного дослідження.
 Уміння аналізувати типи і види міжлітературного (міжмистецького) процесу.
 Уміння кваліфікувати історично оптимальний підхід до дослідження в компаративістиці.
 Знання специфіки контактно-генетичного підходу в компаративістиці.
 Знання специфіки роботи в руслі типологічної студії.
 Володіння навичками дослідження літератури в системі інших видів мистецтв і духовно-














творчої діяльності людини.
Знання засад і закономірностей розвитку імагології, етноімагології.
Здатність визначати статус перекладних досліджень у літературознавстві.
Уміння формулювати методологічні пріоритети порівняльного літературознавства ХХІ ст.
Уміння моделювати компаративні дослідження різних рівнів складності.
Здатність виявляти місце компаративістичних досліджень у системі сучасного
літературознавства і культурології.
Уміння аналізувати різновиди традиційних структур та особливості їх культурологічного
функціонування.
Уміння володіти навичками самостійно обґрунтовувати й здійснювати різнорівневе
компаративне дослідження літературних творів і творів інших видів мистецтв.
Здатність виявляти спектр міжлітературних зв’язків і типологічних подібностей у
студійованих творах.
Уміння аналізувати українську літературну систему певної доби у відповідному світовому
літературно-мистецькому контексті.
Знання специфіки і тенденцій розвитку українських і зарубіжних компаративістичних праць
кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Уміння визначати здобутки українських наукових шкіл і напрямів порівняльного
літературознавства в зіставленні з зарубіжними аналогами.
Здатність формулювати методологічні пріоритети українського та зарубіжного
літературознавства.

2. Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Основні поняття порівняльного літературознавства
Тема 1. Літературна компаративістика: предмет, мета, завдання і структура курсу.
Розвиток компаративістики в Україні і світі. Проблема світової літератури.
Специфіка імагології як галузі літературної компаративістики.
Становлення літературної компаративістики в Україні і світі. Проблеми сучасного
розвитку.
Наукові „школи” в літературній компаративістиці.
Тема 2. Літературні системи.
Проблеми системного підходу в літературознавстві. Світова література.
Кредит 2. Принципи міжлітературного процесу
Тема 3. Форми та механізми міжлітературного процесу.
Типологічні сходження: різновиди та їх особливості.
Переклад у системі міжлітературних зв΄язків. Види компаративістичних досліджень.
Українська література у світовому літературному контексті.
Тема 4. Міф і міфологічний фактор у літературі.
Кредит 3. Спектр досліджень літературної компаративістики
Тема 5.
Рівні порівняльно-типологічного дослідження літератури.
Концепція
інтертекстуальності.
Теорія і практика інтертекстуальних студій.
Комп΄ютерна література.
Проблеми моделювання компаративного дослідження.
Література в системі інших видів мистецтв: характер і динаміка розвитку досліджень.
Тема 6. Українська література у світовому літературному контексті.
Сучасна українська література в системі світової.
Панорама сучасних компаративних досліджень в Україні.
Порівняльне літературознавство в середній і вищій школі.

4. Структура навчальної дисципліни
Денна / заочна форма навчання
Кількість годин
Назви кредитів і тем
Усього
1

8

л
9

Кредит 1. Основні поняття порівняльного літературознавства
Тема 1. Літературна компаративістика: предмет,
18
1
мета, завдання і структура курсу. Розвиток
компаративістики в Україні і світі. Проблема
світової літератури.
Тема 2. Літературні системи.
12
1
Усього за кредит 1
30
2
Кредит 2. Принципи міжлітературного процесу
Тема 3. Форми та механізми міжлітературного
16
1
процесу.
Тема 4. Міф і міфологічний фактор у літературі.
14
Усього за кредит 2
30
1
Кредит 3. Спектр досліджень літературної компаративістики
Тема 5. Рівні порівняльно-типологічного
16
1
дослідження літератури. Концепція
інтертекстуальності.
Тема 6. Українська література у світовому
14
літературному контексті.
Усього за кредит 3
30
1
Усього годин
90
4

у тому числі
п лаб інд
10 11 12

ср
13

2

15

2
4

9
24
15

2
2

12
27

1

14

1

13

2
8

27
78

6. Теми практичних занять
Для денної / заочної форми навчання
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Кредит 1. Основні поняття порівняльного літературознавства
1.

Становлення літературної компаративістики в Україні і світі. Проблеми
сучасного розвитку.

2

2.

Форми та механізми міжлітературного процесу. Міфологічний фактор у
літературі. Проблеми міфопоетики

2

Кредит 2. Принципи міжлітературного процесу
3.

Проблеми моделювання компаративного дослідження.

2

Кредит 3. Спектр досліджень літературної компаративістики
4.

Інтертекстуальність і гіпертекст: проблеми теорії і практики.

2

Разом

8
Самостійна робота
8.2. Для заочної форми навчання

№
з/п

Кількість
годин

Назва теми
Кредит 1. Основні поняття порівняльного літературознавства

1

Проблеми системного підходу в літературознавстві. Світова література
(аналітичний огляд визначених питань: письмові відповіді)

5

2.

Передумови „другої кризи” в розвиту літературної компараритвістики:
пошуки виходу. Контекстуалісти і неконтекстуалісти
(аналітичний огляд визначених питань: письмові відповіді)

6

3.

Розвиток
(реферат)

автономії

5

4.

Література в системі інших видів мистецтв: характер і динаміка розвитку
досліджень
(аналітичний огляд визначених питань: письмові відповіді)

8

імагології

в

ХХІ ст.:

спроби

Кредит 2. Принципи міжлітературного процесу
5.

Типологічні
сходження:
різновиди
та
їх
(аналітичний огляд визначених питань: письмові відповіді)

6.

Закономірності генологічних і тематологічних трансформацій у сучасній
літературі. Українська варіація і погляд
(аналітичний огляд визначених питань: письмові відповіді)

7.

Наукові (національні)
(підготовка доповіді)

8.

Здобутки українських наукових шкіл і напрямів
літературознавства:
київська
(аналітичний огляд визначених питань: письмові відповіді)

„школи”

в

літературній

особливості

компаративістиці
порівняльного
„школа”

8
8

7
6

Кредит 3. Спектр досліджень літературної компаративістики
9.

Здобутки українських наукових шкіл і напрямів порівняльного
літературознавства: чернівецька „школа”
(аналітичний огляд визначених питань: письмові відповіді)

8

10.

Порівняльне літературознавство в середній і вищій школі
(аналітичний огляд визначених питань: письмові відповіді)

4

11.

Переклад
у
системі
(мультимедіапрезентація)

12.

Комп΄ютерна література
(аналітичний огляд визначених питань: письмові відповіді)

8

Разом

78

міжлітературних

зв΄язків

5

7. Індивідуальні завдання
Виконання проекту компаративного дослідження.
Орієнтовна тематика:
– “Приватна війна” у творах “Розбійники” Ф. Шиллера та “”Міхаель Кольхаас”
Г. фон Клейста.
– Національні панорами життя Польщі і Росії у творах А. Міцкевича “Пан Тадеуш” та О.
Пушкіна “Євгеній Онегін”.
– Компаративне дослідження романів О. де Бальзака “Шагренева шкіра” та О.Вальда
“Портрет Доріана Грея”.
– Компаративне прочитання романів Панаса Мирного “Повія” та Еміля Золя “Пастка”.
8. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

ЄКТС

СУМА
БАЛІВ

екзамен

залік

A
B
C
D
E

90-100
80-89
65-79
55-64
50-54

5 (відмінно)

5/відм./зараховано

4 (добре)

4/добре/ зараховано

3 (задовільно)

FX

35-49

2 (незадовільно)

3/задов./ зараховано
Не зараховано

Відповідно розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд.
Залік
Поточне тестування та самостійна робота
Контрольні
роботі
Крд.1
Крд.2
Крд.3
2*50 = 100
65
70
65

Накопичувальні
бали/ Сума
300/100

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Оцінка виставляється відповідно до чинного положення за чотирибальною системою,
"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

1. "Відмінно".
Студент володіє набутими знаннями та використовує їх для вирішення нової навчальної
проблеми. Оцінка „відмінно” передбачає повні відповіді на всі запропоновані в програмі питання з
наведенням необхідних теоретико-методологічних передумов, вираженим творчим підходом до
вирішення проблеми, зазначенням прикладів, які б ілюстрували відповідний аспект певного
питання. Студент виявляє розуміння історико-літературних явищ і процесів; робить аргументовані
висновки; характеризує історико-літературні явища і процеси, використовуючи різні джерела
інформації. Вміє:
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;
- аналізувати й оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати;
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, системно і повно;
- аргументовано висловлювати свої думки, вміти формулювати висновки;
- виявляти творчий підхід до виконання завдань;
- правильно оформити письмову роботу.
2. "Добре".
Студент у достатній мірі оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти,
формулює та обґрунтовує нескладні висновки; може дати порівняльну характеристику
літературних явищ, дає визначення поняттям; самостійно встановлює причинно-наслідкові зв'язки
явищ і процесів; може узагальнювати й застосовувати знання, але припускається певних негрубих
помилок чи неточностей у відповідях, не ілюструє свої відповіді прикладами. У роботі виконано
переважну більшість поставлених завдань (не менш як дві третини), виявлено належні знання,
вміння й навички порівняльного вивчення художніх творів.
3. "Задовільно".
Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною
навчального матеріалу, вміє застосовувати знання у стандартних ситуаціях. Студент самостійно
відтворює фактичний матеріал теми; може дати стислу характеристику мовному або
літературному явищу (за алгоритмом); правильно вживає літературознавчі терміни. Студент
володіє навчальним матеріалом поверхово і фрагментарно.
У роботі виконано не менш як одну третину поставлених завдань, коли студент володіє
основами літературознавчого зіставлення і не може на практиці застосувати теоретичні знання,
навести приклади обговорюваних у роботі мистецьких явищ і процесів; проводить можливі й
переважно (частково) правильні зіставлення творів чи інших явищ міжлітературного процесу і не
демонструє при цьому певні теоретичні знання.
4. "Незадовільно".
Студент не володіє навчальним матеріалом, не зміг виконати жодного з поставлених
питань, не володіє теоретичними знаннями і практичними вміннями компаративного аналізу
художніх творів.
При оцінюванні контрольної роботи враховується обсяг і правильність виконаних завдань:
а) оцінка «відмінно» ставиться за правильне виконання всіх завдань;
б) оцінка «добре» ставиться за виконання 75 % усіх завдань;
в) оцінка «задовільно» ставиться, якщо правильно виконано більше 50% запропонованих
завдань;
г) оцінка «незадовільно» ставиться, якщо завдань виконано менше від 50 %.
Ці оцінки трансформуються в рейтингові бали у такий спосіб:
“5” – 45-50 балів;
“4” – 38-44 бали;
“3” – 25-37 балів;
“2” – 1-24 балів

9. Засоби оцінювання
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи
(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні
роботи.
10. Методи навчання
Компаративний,
фундаментальний,
комбінований,
пояснювально-ілюстративний,
проблемного викладу навчального матеріалу, репродуктивний, інтертекстуальний,
міфопоетичний, культурно-історичний, описовий, герменевтичний методи навчання.
12. Методичне забезпечення
7. Гурдуз А. Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика : навч.-метод. посіб. для
студ. вищих навч. закладів / А. Гурдуз. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 154 с. (5 прим. у бібл.).
8. Гурдуз А. Компаративістика і літературний процес : навч.-метод. посіб. для студ. вищих
навч. закладів / А. Гурдуз. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 244 с. (5 прим. у бібл.).
9. Гурдуз А. Літературна компаративістика: навч.-метод. посібник для студентів вищих навч.
закладів. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 72 с. (15 прим. у бібл.).
10. Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: навч.-метод. рекомендації до вивчення курсу
“Літературна компаративістика”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 68 с.
(10 прим. у бібл.).
11. Гурдуз А. Українська література в контексті світового літературного процесу: наук.-метод.
рекомендації до вивчення курсу “Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.”.
– Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 60 с. (10 прим. у бібл.).
12. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Сучасна літературна
компаративістика:
теорія
і
практика».
–
URL :
https://mnu.mk.ua/course/index.php?categoryid=257
Рекомендована література
Базова
18. Вервес Г. Як література самоутверджується у світі: Дослідження. – К.: Дніпро, 1990. – 452с.
19. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва / Леся Генералюк.
– К. : Наукова думка, 2008. – 544 с.
20. Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю”
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.: моногр. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили,
2008. – 216 с.
21. Дюришин Д. Межлитературные общности как конкретизация закономерностей мировой
литературы // Проблемы особых межлитературных общностей / под ред. Д.Дюришина. – М.:
Наука: Восточная лит., 1993. – С.9-63.
22. Дюришин Д. О европейских межлитературных центризмах // Россия, Запад, Восток:
Встречные течения: К 100-летию со дня рожд. акад. М.П.Алексеева. – СПб.: Наука, 1996. –
С.269-276.
23. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы: пер. со словац. – М.: Прогресс,
1979. – 320 с.
24. Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект?
Реінтерпретація канону: спроба компаративного аналізу літературних парадигм. – Черкаси,
2006. – 364 с.
25. Літературознавча компаративістика: навч. посібник / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка;
Упоряд.: Р.Т.Гром΄як, І.В.Папуша.– Тернопіль, 2002.– 334 с.
26. Матвіїшин В.Г. Україно-французькі літературні зв’язки ХІХ - поч. ХХст. – Львів, 1989. –
168 с.
27. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська
академія”, 2006. – 348 с.

28. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного
анализа. – М.: Наука, 1976. – 359 с.
29. Нямцу А. Основы теории традиционных сюжетов. – Черновцы: Рута, 2003. – 80 с.
30. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: В 5 т. /
АН УкрРСР. Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Наук. думка, 1987–1991.
31. Попович А. Проблемы художественного перевода / под ред. П.М.Топера. Пер. со словац.
И.А.Бернштейн, И.С.Чернявской. – М.: Высш. школа, 1980. – 199 с.
32. Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США: (Типологія та національні
особливості). – К.: Нора-принт, 1998. – 311 с.
33. Традиційні сюжети та образи : моногр. / авт. проекту й упоряд. : А.Р.Волков. – Чернівці :
Місто, 2004. – 442 с.
34. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. – М.: Агар,
2002. – 280 с.
Допоміжна
Наукова та методична література
30. Азаров Ю.А., Сорокина В.В. Новые исследования в области сравнительного
литературоведения // Вестник Моск. ун-та. – Сер.9, Филология. – 1995. – № 1. – С.89-96.
31. Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики // Слово і Час. – 2002. –
№ 3. – С.50-58.
32. Гурдуз А.І. Амплітуда переосмислення образу єдинорога в літературі ХХ - першого
десятиліття ХХІ ст. // Новітня філологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2010. –
№ 37. – С. 99-115.
33. Гурдуз А.І. Античний міф очима Кортасара і Борхеса (на матеріалі творів “Царі” і “Дім
Астеріона”) // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 8. – С.41-43.
34. Гурдуз А. Інтертекстуальність і гіпертекст: проблеми теорії і практики // Українська мова й
література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 4. – С.67-72.
35. Гурдуз А.І. Літературна мінотавріана ХХ - початку ХХІ ст. // Зарубіжна література в школах
України. – 2009. – № 1 – С.13-17; № 6. – С.51-56.
36. Гурдуз А.І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини ХХ - першого десятиліття
ХХІ століть: інтрига переосмислення // Науковий вісник Миколаївського державного
університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки / за ред.
В.Д.Будака, М.І.Майстренко. — Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013. —
Вип. 4.12 (96). — С. 64-72.
37. Гурдуз А.І. Мешап-проза: історія гри з історією // Науковий вісник Миколаївського
державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія „Філологічні
науки” / за ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. — Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського,
2013. – Вип. 4.11 (90). – С. 44-48.
38. Гурдуз А. Міф і міфологічний фактор у літературі: (Загальнотеоретичні проблеми
студіювання) // Укр. мова й літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. –
№ 3. – С.120-126.
39. Гурдуз А.І. Міфопоетика літературного твору та міфопоетична парадигма: теоретичний
аспект // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 6. – С.57-59
40. Гурдуз А.І. Міфопоетика роману Еміля Золя “Земля” // Зарубіжна література в школах
України. – 2005. – № 9. – С.11-13.
41. Гурдуз А.І. Міфопоетична парадигма в романі Томаса Гарді “Тесс із роду д’Ербервіллів”:
контури біблійних моделей // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 8. –
С.10-14.
42. Гурдуз А. Повість М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” і роман К.Гамсуна “Пан” у
порівняльно-типологічному висвітленні // Слово і Час. – 2003. – № 11. – С.40-44.
43. Гурдуз А.І. Постійність рухливого: ізоморфізм ключових традиційних образів і мотивів у
літературі // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 9.
44. Гурдуз А.І. Рей Бредбері, Ернест Хемінгуей і машина до Кіліманджаро // Зарубіжна
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література в школах України. – 2008. – № 3. – С. 12-13.
Гурдуз А. Світова літературна компаративістика: етапи розвитку // Укр. мова й літ. в серед.
школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 2. – С.114-120.
Гурдуз А. Українська літературна компаративістика: етапи розвитку // Українська мова й
література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 6. – С.90-98.
Гурдуз А. Чи існує єдина світова література? (Літературні системи: проблеми й дискусії) //
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. –
№ 3. – С.84-88.
Клименко Ж. Проблема взаємодії літератур у компаративістиці // Зарубіжна література. –
1999. – № 33-34. – С.3.
Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства // Урок
української. – 2000. – № 11-12. – С.55-58.
Папуша І. До методології літературознавчої компаративістики // Слово і Час. – 2002. – № 3.
– С.58-67.
Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: Монографія. – Вид. 2-ге, доп.
і переробл. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 392 с.
Радчук В. Глобалізація і переклад // Всесвіт. – 2002. – № 5-6. – С.127-136.
Стріха М. Переклад як націєтворення // Зарубіжна література – 2003. – № 14. – С.13-14.
Турган О.Д. Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст. і античність: (Шляхи
сприйняття і засвоєння) / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 175 с.
Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Антологія світової літературно-критичної думки
ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 2002. – С.142-172.
Астаф΄єв О. Інтертекстуальність як літературна стратегія // Дивослово. – 2000. – № 2. –
С.5-7.
Бульвінська О.І. Інформаційне суспільство і література: перспективи співіснування //
Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 6. – С.7-10.
Одаренко О. Простір розгалужених шляхів: знайомство з гіперлітературою // Всесвіт. –
2003. – № 9-10. – С.161-168.
Довідкова література
Енциклопедія постмодернізму / [ред. Ч. Енквіста, В. Е. Тейлора]. — пер. з англ. — К. :
Основи, 2003. — 504 с.
Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці : Золоті литаври,
2001. — 636 с.
Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І .Ковалів]. — Т.1. — К. : Академія,
2007. — 608 с.
Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І .Ковалів]. — Т. 2. — К. : Академія,
2007. — 624 с.
Літературознавчий словник-довідник / [ред. колегія Р. Т.Гром’як, Ю. І.Ковалів та ін.]. — К. :
Академія, 2007. — 752 с.
Руднев В. Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты / В.Руднев. – М. : Аграф,
1999. – 384 с.
Філософський енциклопедичний словник / [голова редкол. В. І. Шинкарук]. — К. : Абрис,
2002. — 742 с.
Електронні ресурси
 Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae-lib.narod.ru
 Електронна бібліотека «Джерело»: http://ukrlib.com
 Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com
 Національна бібліотека України з віртуальною бібліографічною довідкою:
http://chl.kiev.ua
 Сайт http://philolog.in.ua
 Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae-lib.narod.ru

13. Інформаційні ресурси
1. Посилання на сайт викладача: https://mnu.mk.ua/course/index.php?categoryid=257 .
2. Підручники:
2.1. Будний В. Порівняльне літературознавство / Василь Будний, Микола Ільницький. – К. : ВД
„Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с. (2 прим. у бібл.).
2.2. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті : у
5 т. – К. : Наукова думка, 1987-1994 (2 прим. у бібл.).
2.3. Гурдуз А. Літературна компаративістика: навч.-метод. посібник для студентів вищих навч.
закладів. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 72 с. (5 прим. у бібл.).
2.4. Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: навч.-метод. рекомендації до вивчення курсу
“Літературна компаративістика”. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 68 с.
(3 прим. у бібл.).
2.5. Гурдуз А. Українська література в контексті світового літературного процесу: наук.-метод.
рекомендації до вивчення курсу “Історія української літератури кінця ХІХ - початку
ХХ ст.”. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 60 с. (4 прим. у бібл.).
2.6. Традиційні сюжети та образи : моногр. / авт. проекту й упоряд. : А.Р.Волков. – Чернівці :
Місто, 2004. – 442 с. (2 прим. у бібл.).
2.7. Літературознавча компаративістика: навч. посібник / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка;
Упоряд.: Р.Т.Гром΄як, І.В.Папуша.– Тернопіль, 2002.– 334 с. (2 прим. у бібл.).
2.8. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська
академія”, 2006. – 348 с. (1 прим. у бібл.).
2.9. Вервес Г. Як література самоутверджується у світі: Дослідження. – К.: Дніпро, 1990. – 452с.
(1 прим. у бібл.).
2.10. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту: (Основи лінгвопоетики) : навч. посібник для
студ. вищих навч. закладів / А.М.Науменко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 416 с. (2 прим. у бібл.).
3. Електронні підручники, статті:
 Гурдуз А. Літературна компаративістика: навч.-метод. посібник для студентів вищих навч.
закладів. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 72 с. . – URL :
http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=2&b=266.
 Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: навч.-метод. рекомендації до вивчення курсу
“Літературна компаративістика”. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 68 с. . –
URL : http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=2&b=265.
 Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю”
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 216 с. . –
URL : http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=9&b=20.
 Гурдуз А.І., Чорна О.Б. Нава Володимира Арєнєва: своєрідність інтерпретації в повісті „Бісова
душа, або Заклятий скарб” // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені
В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки / за ред. В.Д.Будака,
М.І.Майстренко. –
Миколаїв,
2012. –
Т. 4.
Вип. 4.9. –
С. 48-54. –
URL :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_9/11.htm.
 Гурдуз А.І. Образ і комплекс Франкенштейна в романах Брайана Олдісса і Юрія Смолича /
А.І.Гурдуз,
К.І.Здоренко
//
URL:
http://www.bdpu.org/scientific_published/ukr_lit_2008/Gurduz_Zdorenko/document_view.
 Гурдуз А.І., Федорова О.А. Перегляд літературознавчих стереотипів: поетика „уессекських
романів” Томаса Гарді // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені
В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць / за ред. М.І.Майстренко. – Миколаїв : МДУ імені
В.О.Сухомлинського,
2010.
–
Вип. 6.
Філологічні
науки.
–
С. 4-7.
URL :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2010_6/1.htm.
 Гурдуз А. Під знаком Ф.Шиллера: доля однієї української драми
// Матеріали Третьої
міжнар. наук.-практ. Iнтернет-конфер. “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ” (LudwigMaximilians-Universität, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften Department II Slavische







Philologie,
München,
1-4 листопада
2012 р.). –
URL :
http://www.ukrainistikkonferenz.slavistik.lmu.de/wp-content/uploads/Andrij-Gurduz.pdf.
Гурдуз А.І., Сорокіна М.О. Поема Вікторії Шуліко „Атлантида”: традиція і новаторство у
звертанні до легендарно-міфологічної структури // Науковий вісник Миколаївського
державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія „Філологічні
науки” / за ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського,
2012.
Т. 4.
Вип. 4.10.
С. 59-62.
URL:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_10/13.htm.
Гурдуз А.И., Крученюк Е.А. Путь Минотавра в русской литературе II половины ХХ - начала
ХХІ веков // Новітня філологія.– Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2009. – № 13. – С. 72-81
. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nevfil/2010_13/13-9.pdf.
Гурдуз А. Роман Дари Корній “Гонихмарник”: місце в мистецькому контексті з погляду
традиції й новаторста // Українознавчий альманах. – Київ–Мелітополь. – 2012. – Вип. 9. –
С. 229-235 . – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukralm/2012_9/hurduz_a.pdf.
Гурдуз А.І. Типологія міфопоетичних технік в українській та західноєвропейській “прозі про
землю” кінця ХІХ - І третини ХХ ст.: аспект рецепції біблійного матеріалу // Наукові праці /
Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. – Т. 59. Вип. 46. Філологія. – Миколаїв : Вид-во
МДГУ
ім. П.Могили,
2006.
–
С. 126-129
.–
URL:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2006_46/46-25.pdf.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів
Методи контролю
Контрольна робота (КР): усні / письмові, відкриті / закриті, комбіновані тестові
завдання тощо; усне й письмове опитування (фронтальне, групове, індивідуальне,
комбіноване), підготовка студентами доповідей, захист рефератів.
Основними критеріями оцінювання навчальної діяльності студентів з курсу є її
систематичність, активність і результативність.
Показниками систематичності навчальної діяльності є відвідування студентами
практичних занять з курсу та своєчасне виконання навчальних і контрольних робіт.
Активність студента на практичних заняттях визначається якістю підготовки до нього і
рівнем виконання практичних завдань. Показником результативності є правильність
виконання на практичних заняттях усіх видів робіт (зокрема, контрольних), ґрунтовність
опрацювання тем для самостійного вивчення, а також участь у науково-дослідній роботі.
Основними формами поточного контролю є такі види робіт:
1.перевірка (усна, письмова) рівня засвоєння теоретичного матеріалу за навчальними
темами;
2.контрольні завдання:
3.усний або письмовий експрес-контроль;
4.тестування;
5.перевірка рівня засвоєння студентами навчальних тем, призначених для
самостійного та індивідуального опрацювання;
6.підсумкова комплексна контрольна робота.
Контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань
того чи іншого кредиту, до якої включаються елементи знань з планового повторення
попередніх кредитів. Сума балів становить 300: 140 балів за КР + 160 балів за інші види
робіт.
Розподіл балів, які отримують студенти
Залік
Поточне тестування та самостійна робота
Контрольні
роботі
Крд.1
Крд.2
Крд.3
2*50 = 100
65
70
65

Накопичувальні
бали/ Сума
300/100

Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
Оцінка виставляється відповідно до чинного положення за чотирибальною системою,
"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".
1. "Відмінно"
Студент володіє набутими знаннями та використовує їх для вирішення нової навчальної
проблеми. Оцінка „відмінно” передбачає повні відповіді на всі запропоновані в білеті питання з
наведенням необхідних теоретико-методологічних передумов, вираженим творчим підходом до
вирішення проблеми, зазначенням прикладів, які б ілюстрували відповідний аспект певного питання.
Студент виявляє розуміння історико-літературних явищ і процесів; робить аргументовані висновки;
характеризує історико-літературні явища і процеси, використовуючи різні джерела інформації. Вміє:
- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;
- аналізувати й оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати;
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, системно і повно;
- аргументовано висловлювати свої думки, вміти формулювати висновки;
- виявляти творчий підхід до виконання завдань;
- правильно оформити письмову роботу.

2. "Добре"
Студент у достатній мірі оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти, формулює
та обґрунтовує нескладні висновки; може дати порівняльну характеристику літературних явищ, дає
визначення поняттям; самостійно встановлює причинно-наслідкові зв'язки явищ і процесів; може
узагальнювати й застосовувати знання, але припускається певних негрубих помилок чи неточностей у
відповідях, не ілюструє свої відповіді прикладами. У роботі виконано переважну більшість
поставлених завдань (не менш як дві третини), виявлено належні знання, вміння й навички
порівняльного вивчення художніх творів.
3. "Задовільно"
Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною
навчального матеріалу, вміє застосовувати знання у стандартних ситуаціях. Студент самостійно
відтворює фактичний матеріал теми; може дати стислу характеристику мовному або літературному
явищу (за алгоритмом); правильно вживає літературознавчі терміни. Студент володіє навчальним
матеріалом поверхово і фрагментарно.
У роботі виконано не менш як одну третину поставлених завдань, коли студент володіє
основами літературознавчого зіставлення і не може на практиці застосувати теоретичні знання,
навести приклади обговорюваних у роботі мистецьких явищ і процесів; проводить можливі й
переважно (частково) правильні зіставлення творів чи інших явищ міжлітературного процесу і не
демонструє при цьому певні теоретичні знання.
4. "Незадовільно"
Студент не володіє навчальним матеріалом, не зміг виконати жодного з поставлених питань, не
володіє теоретичними знаннями і практичними вміннями компаративного аналізу художніх творів.
ОЦІНКА
ЄКТС
A
B
C
D
E
FX

Шкала оцінювання: національна та ECTS
СУМА
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
БАЛІВ
екзамен
залік
90-100
5 (відмінно)
5/відм./зараховано
80-89
4 (добре)
4/добре/ зараховано
65-79
55-64
3 (задовільно)
3/задов./ зараховано
50-54
35-49
2 (незадовільно)
Не зараховано

Конспект лекцій з дисципліни
Лекція № 1
Тема: Літературна компаративістика: предмет, мета, завдання і структура курсу. Розвиток
компаративістики в Україні і світі.
Мета:
Навчити
розуміти
особливості
парадигматичної
еволюції
літературної
компаративістики, пояснити специфіку структури порівняльного літературознавства в Україні,
завдання складових цієї науки.
План
1 Предмет, мета і завдання літературної компаративістики.
2 Структура літературної компаративістики та місце в системі інших наук.
3 Становлення літературної компаративістики як науки: етапи розвитку, школи, постаті.
4 Розвиток компаративістики в Україні. Українська компаративістика: вчора, сьогодні, завтра.
5 Проблема світової літератури.
Проблемне питання: Чому розвиток літературної компаративістики ознаменований двома кризовими
періодами? Які перспективи вирішення другої такої кризи?
Література основна
1. Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики // Слово і Час. – 2002. – № 3.
– С.50-58.
2. Гром’як Р. Літературознавча компаративістика та перекладознавство: дотичність, перетини,
колізії // Слово і Час. – 2002. – № 8. – С.49-58.
3. Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю”
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.: моногр. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. –
216 с.
4. Гурдуз А. Світова літературна компаративістика: етапи розвитку // Укр. мова й літ. в серед.
школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 2. – С.114-120.
5. Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект?
Реінтерпретація канону: спроба компаративного аналізу літературних парадигм. – Черкаси,
2006. – 364 с.
6. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства // Урок
української. – 2000. – № 11-12. – С.55-58.
7. Наливайко Д. Сучасна літературна компаративістика: аспекти і тенденції // Слово і Час. – 2007.
– № 5. – С.28-30.
8. Наливайко Д.С. Типологія української реалістичної літератури на європейському тлі //
Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська
академія”, 2006. – С.277-312.
9. Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США: (Типологія та національні
особливості). – К.: Нора-принт, 1998. – 311 с.
10. Турган О.Д. Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст. і античність: (Шляхи сприйняття
і засвоєння) / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 175 с.

Лекція № 2
Тема: Літературні системи
Мета: Навчити розуміти сутність і специфіку розвитку світової літератури як макросистеми,
розрізняти її підсистеми й розуміти їх взаємозв’язки.
План
1. Поняття літературної системи. Типи літературних систем.
2. Співвідношення концепцій І. Нєупокоєвої і Д. Дюришина.
3. Загальна характеристика літературного регіону, зони та національної літературної системи.
4. Світова література: еволюція поняття і сучасні полеміки навколо нього.
Проблемне питання: Яка з запропонованих систем світової літератури є науково коректною й
оптимальною? Чому?
Література
1. Азаров Ю.А. Новые исследования в области сравнительного литературоведения /
Ю. А. Азаров, В. В. Сорокіна // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 9, Филология. – 1995. – № 1. –
С. 89-96.
2. Дюришин Д. Межлитературные общности как конкретизация закономерностей мировой
литературы / Д. Дюришин // Проблемы особых межлитературных общностей / под ред.
Д. Дюришина. – М. : Наука : Восточная лит., 1993. – С. 9-63.
3. Дюришин Д. О европейских межлитературных центризмах / Д. Дюришин // Россия, Запад,
Восток: Встречные течения : К 100-летию со дня рожд. акад. М. П. Алексеева. – СПб. : Наука,
1996. – С. 269-276.
4. Кузнецова Р.Р. Концепция мировой литературы Диониза Дюришина / Р. Р. Кузнецова //
Вестник Моск. ун-та. – Сер. 9, Филология. – 1995. – № 1. – С. 82-89.
5. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / Буковин. центр гуманіт. дослідж. ;
за ред. А. Волкова та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.
6. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного
анализа / И. Г. Неупокоева. – М. : Наука, 1976. – 359 с.

Лекція № 3
Тема: Форми міжлітературного процесу
Мета: Навчити визначати типи і види міжлітературних зв’язків і співвідношень, практично
кваліфікувати конкретні художні явища і процеси в межах літературно-мистецької взаємодії.
План
1. Класифікація форм міжлітературного процесу.
2. Генетико-контактні зв’язки: їх понятійний апарат та механізми функціонування.
3. Проблеми типології.
4. Поняття традиційних образів та сюжетів у світлі літературної компаративістики.
Специфіка їх художнього існування в літературі та культурі.
Проблемне питання: Поясніть, чи коректно вважати типологічні сходження частиною
системи міжлітературних зв’язків?
Література
1. Гурдуз А. „Друге ім’я” автора, твору та героя : (До питання про взаємопроникнення
літератур і культур) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та
колегіумах. – 2003. – № 4. – С. 201-203.
2. Клименко Ж. Проблема взаємодії літератур у компаративістиці // Зарубіжна література. –
1999. – № 33-34. – С.3.
3. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. – М., 1985.
4. Нямцу А. Основы теории традиционных сюжетов. – Черновцы: Рута, 2003. – 80 с.
5. Попович А. Проблемы художественного перевода / под ред. П. М. Топера ; пер. со словац.
И.А.Бернштейн, И.С.Чернявской. – М. : Высш. школа, 1980. – 199 с.
6. Радчук В. Глобалізація і переклад // Всесвіт. – 2002. – № 5-6. – С. 127-136.
7. Стріха М. Переклад як націєтворення // Зарубіжна література – 2003. – № 14. – С. 13-14.
8. Тетеріна О. Переклад як чинник розвитку нової української літератури (поч. ХІХ ст.) //
Слово і Час. – 2002. – № 11. – С. 14-19.

Лекція № 4
Тема: Міф і міфотворчість у літературі
Мета: Навчити володіти теоретичним інструментарієм і практичними навичками аналізу спектру
виявів міфологічного фактору в літературі, розуміти принципи міфопоетичних парадигм художнього
твору.
План
1. Проблеми міфу в сучасній культурології. Міфологія і література.
2. Міфологічний фактор у літературі різних епох та художніх систем: особливості симбіозу
(доповіді; апарат прикладів-ілюстрацій дібрати з української та зарубіжної літератур):
3. Основні концепції міфотворчості.
4. Міфопоетична система твору (різновиди структури, зміст, складники) та міфопоетична
парадигма.
Проблемне питання: Поясніть відмінність основних підходів до міфотворення в
літературно-художньому світі. Який із цих типів більш продуктивний?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Література
Ґадамер Г.-Ґ. Міф в епоху науки // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори :
пер. з нім. – К.: Юніверс, 2001. – С. 110-118.
Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – М. : Наука, 1987. – 217 с.
Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / пер.
з англ. С. Павличко. – 2-ге вид., випр. й авториз. – К. : Критика, 1998. – 207 с.
Забужко О.С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – 2-ге вид., випр. –
К. : Факт, 2001. – 160 с.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. – М. : Мысль, 1994. –
С. 5-216.
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – 2-е изд. – М. : Восточная лит., 1995. – 408 с.
Мишанич М., Мишанич С. Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика: Історія
інтерпретації і розмежування понять : доп. на 5 Міжнар. конгр. україністів (м. Чернівці, 2629 серпня 2002 р.). – Донецьк : Норд-Прес, 2002. – 60 с.
Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих
студій : моногр. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка ; за ред. Р. Т. Гром’яка. – Тернопіль :
РВВ ТНПУ, 2005. – 320 с.
Моклиця М.В. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика : моногр. – 2-ге
вид., доп. і перероб. – Луцьк : Вежа, 2002. – 390 с.
Найдыш В. Философия мифологии: От античности до эпохи романтизма. – М. : Гардарики,
2002. – 554 с.
Наливайко Д.С. Міфологія і сучасна література // Всесвіт. – 1980. – № 2. – С. 170-182; № 3.
– С. 166-175.
Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму // Слово і Час. – 2001. – № 2.
– С. 35-45.

Лекція № 5
Тема: Рівні порівняльно-типологічного дослідження літератури. Концепція інтертекстуальності
Мета: Дати поняття про рівні порівняльно-типологічного дослідження літератури, а також про
становлення і розвиток концепції інтертекстуальності.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План
Різновиди порівняльно-типологічних співвідношень. Класифікації.
Історико-культурні чинники типологічних явищ. Характеристика.
Індивідуально-психологічні чинники типологічних подібностей.
Питання інтертекстуальності. Від вчення М. Бахтіна до теорії Ю. Кристевої.
Проблема перекодування різних видів мистецтв.
Інтертекстуальність у домінантних формах сучасного порівняльного літературознавства.

Проблемне питання: Чому часом взаємосуперечливі результати внутрішньонаціональних і
компаративних літературних студій?

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Література
Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю”
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. : моногр. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили,
2008. – 216 с.
Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства // Урок
української. – 2000. – № 11-12. – С.55-58.
Наливайко Д. Сучасна літературна компаративістика: аспекти і тенденції // Слово і Час. –
2007. – № 5. – С.28-30.
Папуша І. До методології літературознавчої компаративістики // Слово і Час. – 2002. – № 3.
– С.58-67.
Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих
студій : моногр. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка; За ред. Р.Т.Гром΄яка. – Тернопіль:
РВВ ТНПУ, 2005. – 320 с.
Денисова Т. Наука “компаративістика” в сучасному трактуванні // Слово і Час. – 2005. –
№ 5. – С.24-31.
Овчаренко Н.Ф. Міфологема землі в канадській і українській прозі. – К., 1996. – 199 с.
Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США: (Типологія та національні
особливості). – К.: Нора-принт, 1998. – 311 с.

Лекція № 6-7
Тема: Українська література у світовому літературному контексті
Мета: Дати поняття спектру прикладних компаративістичних студій в сучасній Україні й поза
її межами, ознайомити з завданнями досліджень різної наукової природи і шляхами їх вирішень;
розглянути ключові вектори праць із порівняльного літературознавства в системі системного
вивчення літератури.
План
1. Сучасні українсько-російські, українсько-польські й українсько-білоруські студії
(проблематика, методологічне тяжіння).
2. Література України і Скандинавії: розвиток літературних відносин та їх дослідження.
Сучасний етап.
3. Українська література і мистецтво слова західноєвропейських країн.
4. Орієнталістика в українській літературі. Сучасні праці.
5. Характеристика літературознавчих досліджень профілю „Україна – США” сучасного
етапу.
6. Українсько-канадські літературознавчі студії. Основні підходи й акценти.
7. Перспективи і значення вивчення української літератури в зіставленні з іншими
літературами Європи і Америки.
Проблемне питання: У чому, на Вашу думку, базові відмінності більшості вітчизняних і
зарубіжних компаративних досліджень?
Література
1. Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про
землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.: монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ
ім. П.Могили, 2008. – 216 с.
2. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства // Урок
української. – 2000. – № 11-12. – С.55-58.
3. Наливайко Д. Сучасна літературна компаративістика: аспекти і тенденції // Слово і Час. –
2007. – № 5. – С.28-30.
4. Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект?
Реінтерпретація канону: спроба компаративного аналізу літературних парадигм. –
Черкаси, 2006. – 364 с.
5. Матвіїшин В.Г. Україно-французькі літературні зв’язки ХІХ - поч. ХХст. – Львів, 1989.
– 168 с.
6. Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і
Польща. – К.: Основи, 2002. – 328 с.
7. Денисова Т. Наука “компаративістика” в сучасному трактуванні // Слово і Час. – 2005. –
№ 5. – С.24-31.
8. Овчаренко Н.Ф. Міфологема землі в канадській і українській прозі. – К., 1996. – 199 с.
9. Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США: (Типологія та національні
особливості). – К.: Нора-принт, 1998. – 311 с.
10. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: в
5 т. Т.1-5 / АН УкрРСР. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 1987-1991.
Конспект лекції
Показовим для названої теми лекції є дослідження трансформації франкенштейніани
початку ХХІ століття у фентезійному акценті.
Системне дослідження складників метатексту інтерпретацій легендарно-міфологічних
структур як одне з пріоритетних завдань сучасної літературної компаративістики триває
успішно, помітна позитивна його динаміка в слов’янському літературознавстві двох останніх
десятиліть. Інтенсивне поповнення кластерів відповідного художнього корпусу, тенденції його

внутрішнього самоосмислення значно ускладнюють процес вивчення, також орієнтуючи
дослідників на більшу послідовність праць, злагодженість зусиль, мінімалізацію суб’єктивізму
в роботі й ліквідацію тематичних лакун у ній. Серед ключових за значимістю і впливом у
літературно-мистецькому процесі ХХ–ХХІ ст. виділяється образ Франкенштейна з роману
Мері Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» 1818 р. Системні звертання до образу
(вже як до «податливої метафори») свідчать про постійний інтерес до нього; серед найбільш
оригінальних інтерпретацій ХХ ст. варто назвати п’єсу О. Ноулана і У. Лернінга
«Франкенштейн, або Людина, яка стала богом», романи Р. Майєрза «Хрест Франкенштейна»,
Б. Олдиса «Звільнений Франкенштейн», серію книг Д. Глата «Легенда про Франкенштейна». У
перші десятиліття ХХІ ст. фіксуємо відчутну актуалізацію відповідної теми в літературі і кіно,
причому вплив останнього на мистецтво слова помітно посилюється. Заслуговують на
особливу увагу в літературному корпусі ІІІ тисячоліття фактично не досліджені романи
Д. Кунца «Франкенштейн» (цикл), П. Акройда «Журнал Віктора Франкенштейна», С. Х. О’Кіф
«Чудовисько Франкенштейна», Е. Хенд «Наречена Франкенштейна: Наречена Пандори»,
С. Петручі «Тінь Франкенштейна». Долучаються в цей час до десятків кіноверсій за мотивами
книги М. Шеллі (високим ступенем самобутності позначені «Франкенштейн» 1931 р. і
«Наречена Франкенштейна» 1935 р. режисера Дж. Вайла, «Помста Франкенштейна» режисера
Теренса Фішера 1958 р. (Великобританія), «Молодий Франкенштейн» М. Брукса 1974 р.,
«Франкенштейн Мері Шеллі» режисера К. Брани 1994 р. та ін.), зокрема, американські «Новий
Франкенштейн» режисера Маркуса Ніспела 2004 р., «Армія Франкенштейна» режисера
Ричарда Раапхорста 2013 р., «Віктор Франкенштейн» режисера Пола Макгигана 2015 р., а
також репрезентативна в аспекті відображення тенденцій переосмислення легендарноміфологічного образу межі ХХ–ХХІ ст., по-різному оцінювана критикою фентезійна драма
режисера С. Бітті «Я, Франкенштейн».
Дослідженість франкенштейніани загалом недостатня і фрагментарна й фактично не
охоплює твори ХХІ ст. Скажімо, в ґрунтовних роботах Т. Струкової і А. Нямцу окреслено
принципи переосмислення ключового образу метатексту в обмеженому національними і
хронологічними межами ряду інтерпретацій, при цьому автор монографії 2007 р. констатує
«потребу
поглибленого
осмислення
функціонально-семантичних
трансформацій
франкенштейнівського мотиву в літературі ХХ ст.», не коментуючи новішу частину
відповідного корпусу ХХІ ст. Не враховано слов’янські художні версії й так само обмежено
минулим століттям аналіз матеріалів із теми в монографіях С. Т. Хічкок, Б. Каррена і под. У
менших за масштабом розвідках переважно студіюються локальніші фрагменти
франкенштейніани – літературної, кінематографічної або інваріант її ключового образу
(Наталія Владимирова, Белла Напцок та ін.), зокрема, в руслі загальних літературознавчих
питань (скажімо, Л. Пікун, О. Козій). Частіше франкенштейнівський мотив не артикулюється
дослідниками відображення в художньому просторі тем техногенного катастрофізму (в тому
числі чорнобильської, фукусимської ліній і под.). Неврахованість у наявних працях
репрезентативних творів швидко доповнюваної франкенштейніани, які органічні світовим
тенденціям переосмислення традиційних структур і водночас можуть помітно впливати на
логіку інтерпретацій свого тематичного корпусу, змушує говорити про невисвітленість
механізмів відповідних художніх трансформацій початку ХХІ ст. З огляду ж на взаємний
вплив в означеному форматі творів літератури і кіно комплексне вивчення сучасних
інтерпретацій франкенштейніани з урахуванням діалогу відповідних мистецьких сфер є
необхідним.
Метою пропонованої статті є вперше здійснюване окреслення основних тенденцій
трансформації франкенштейніани початку ХХІ ст., зокрема, на прикладі репрезентативної для
контексту драми режисера Стюарта Бітті «Я, Франкенштейн» 2014 р. (США – Австралія).
Принциповими при цьому стають висвітлення а) логіки дифузних явищ у переосмисленні
ключового образу відповідного метатексту і б) розширення меж художньої валентності
названої структури в фентезійному антуражі.
Амплітуда переосмислення образу і теми Франкенштейна де в чому поступається
діапазону інтерпретацій ряду інших образів авторської міфології, позначена видозміною

первісно закладеної художньої ідеї, зокрема, в силу специфічної подвійності тематичного
стрижня. Якщо монстр Франкенштейна в романі М. Шеллі і багатьох наступних інтерпретацій
мститься своєму творцю за нещасне (самотнє) існування, то в версії С. Бітті згодом ця істота
бореться проти сил зла за людей взагалі. Важливо, що від науково-фантастичного жанру
постать творіння Франкенштейна впевнено переходить до фентезійного, при цьому вона вже
вступає в прямі взаємини з ірраціональними втіленнями сил добра і зла: якщо в інваріантному
творі звертання монстра вченого до Бога носили риторичний характер, то в інтерпретації
ХХІ ст. ця метафорика переходить на новий символічний рівень, опредмечується. Традиційно
глобально осмислюване у франкенштейніані питання «хто я?» дитя вченого вже у
фентезійному просторі С. Бітті задає своєрідним медіаторам – воїнам добра горгуліям.
У драмі С. Бітті творіння Франкенштейна монстром назвати важко, і факт номінації тут
акцентується особливо: від безіменної істоти ряду попередніх інтерпретацій (відтіняє які,
скажімо, «Франкенштейн: Мертвий і живий» Д. Кунца) постать головного героя переростає в
символізацію людини взагалі (читай: нової людини ХХІ ст.) – недарма королева ордена
горгулій називає героя Адамом, підкреслюючи його стать: «він», не «воно». Цим у драмі також
підтримується зв’язок з оригінальним романом М. Шеллі, в якому Творіння порівнює себе з
першолюдиною (схожий прийом з «Адамом» обіграно в американському фантастичному
телесеріалі «Зоряний крейсер „Галактика”» 2004 р.). Найменням героя актуалізовано
наступний принциповий момент: зустріч і рятування ним жінки-вченого Терри осмислюється
як знайдення ним своєї пари, Єви (драма має відкритий фінал і містить недвозначний натяк на
взаємну симпатію Адама і вченої). Питання Терри, чи не прийшов герой до неї просити
створити йому жінку, як колись обіцяв Віктор Франкенштейн, не випадкове: наречена монстра
повинна була бути одної з ним природи, але, борючись за людей і рятуючи їх світ, Адам
набуває душу (цей мотив заслуговує на окрему увагу), тобто тепер може бути коханий
звичайною жінкою. Імена «Адам» і «Терра» в цьому контексті сполучаються й символічно:
«Терра» семантично орієнтує на місце в просторі (горизонталь), тимчасом як «Адам» – на
діалог епох, минулого і майбутнього (вертикаль); крім іншого, це й метафоричне поєднання
науки й фантастики.
Фактично поєднуючи в пару дитя Франкенштейна і звичайну жінку, С. Бітті торкається
ще одної важливої в літературно-мистецькому процесі ХХ–ХХІ ст. теми й гострої соціальної
проблеми сучасності. Запропонована метафора передбачає поліваріантне трактування:
можливість довільного конструювання людини (до рівня кіборга) в лабораторії, а також
знайдення особистістю щастя серед представників не свого культурного плану (читай:
повноправного входження до системи прийнятої соціальної культури елементів іншої).
Аналогічна до останнього положення настанова прочитується в ряді сучасних аналізованому
творів: у «Сходженні Юпітер» режисерів Л. і Л. Вачовські 2015 р. (США – Австралія),
корпусах вампіріади, мінотавріани, інтерпретаціях образу єдинорога та ін.
Оригінальна конфігурація сюжету дозволяє С. Бітті актуалізувати і проблему синівської
пам’яті, вдало підкреслену, знов-таки, іменем героя: Адам-Франкенштейн несе
відповідальність як за вчинки свого прямого творця Віктора, так і за прабатька людства в
цілому.
Коли в ранніх трактуваннях франкенштейніани про наявність душі у творіння вченого
говориться абстрактно (наділена здатністю високих переживань істота не може не мати душу),
то в версії С. Бітті одухотвореність Адама-Франкенштейна доведена й буквально – в ігровому
порядку. Факт одухотвореності Адама-Франкенштейна (і, наприклад, гарпій – воїнів добра),
те, що він постає в американсько-австралійській драмі, в тому числі, в іпостасі власне
культурного героя, безсмертного захисника людської цивілізації й християнських цінностей,
підтверджує високу художню валентність цього образу. Крім іншого, така інтерпретація
суперечить сформованій традиції переосмислення постаті Франкенштейна митцями
ІІ половини ХХ – початку ХХІ ст.: пригадаймо фразу Дж. Байрона з роману Б. Олдиса
«Звільнений Франкенштейн» 1973 р. «…нас очікує світ, що кишить чудовиськами
Франкенштейна…», яка отримує продовження в романі Д. Кунца «Франкенштейн: Мертвий і
живий» 2009 р., де вчений мріє за допомогою своїх «Нових людей» створити «...Мільойнлітній

Рейх, спочатку на Землі, а потім на всіх планетах Всесвіту» (до слова, Б. Олдис проводить
паралель «Франкенштейн – Едип»). Окреслений тип трактування головного героя драми
«Я, Франкенштейн» органічний загальній тенденції реінтерпретацій легендарно-міфологічного
образу в літературі ІІ половини ХХ–ХХІ ст. – корпусу, де вампіри релігійні, а люди створені
ними чи хочуть бути ними; де одухотворений Мінотавр з’єднує характеристики образів
Робінзона й Агасфера чи Христа, Прометея і под.; де існують цивілізації мінотаврів і
(антропоморфізованих) єдинорогів і т. ін. Опосередковано витримана в роботі С. Бітті і
вказувана нами тенденція деформації позитивних типів легендарно-міфологічних образів:
зокрема, обігрування в романі англійки 1818 р. біблійного контексту розвинуто в драмі 2014 р.
коментарем про ангельський патронат над орденом горгулій (до речі, королева останніх
наділена негативними рисами: здатна обманювати).
Водночас в аналізованому випадку можемо говорити і про опосередковану художню
валентність постаті Адама-Франкенштейна – про її здатність інсталюватись у систему образів
«сторонніх» сюжетів і мотивів. Так, у драмі С. Бітті персонаж Адам – елемент, привнесений у
картину міського (паризького) фентезійного світу початку ХХІ ст., де малочисельні горгулії
протистоять силам зла; франкенштейнівська лінія в її традиційному розумінні (з ідеєю
відповідальності за свої вчинки перед майбутнім) тут проходить як додаткова, але постать
самого Адама-воїна центральна: у результаті він стає каталізатором протистояння сил добра і
зла й фактично очолює фінальну на певному етапі битву за добро. Подібний прийом зіткнення
двох міфологічних світів репрезентовано, скажімо, в «Звільненому Франкенштейні» Б. Олдиса,
де Джозеф Боденленд із майбутнього (ХХІ ст.) потрапляє до ХІХ ст. і сприймає цю епоху як
міфологічну, сам також сприйнятий як міфологізована постать Дж. Байроном, майбутнім
подружжям Шеллі й самим Віктором Франкенштейном та його творінням.
Убивство Адамом принца демонів – символічна вказівка і на перемогу героєм темного
начала в собі; так С. Бітті наслідує закладений в тексті М. Шеллі принцип роздвоєння героя,
недарма в главі VII її роману Віктору Франкенштейну потвора здається його власним злим
началом, вампіром (більш виразно таке роздвоєння продемонстроване в «Дивній історії
доктора Джекіла і містера Хайда» Р. Л. Стивенсона 1886 р.). В оригінальному тексті
письменниці творіння вченого в розпачі порівнювало себе з Сатаною («У Сатани були
побратими-демони; в їхніх очах він був прекрасний. А я самотній і всім ненависний»), і в
роботі С. Бітті Адам, самотній у жорстокому світі (та врешті знайшовши пару), зустрівся з
утіленнями сил зла, поставши їх протилежністю. Не є випадковістю підкреслення творінням
Франкенштейна в драмі 2014 р. факту однакової дистанційованості його від сил добра, зла чи
від людей – це також органічно вписується в популярну в літературно-мистецькому контексті
середині ХХ – початку ХХІ ст. парадигму «добро – змінна – зло» і суперечить, наприклад,
християнському канону.
Приклади опосередкованої художньої валентності легендарно-міфологічних образів
бачимо переважно в творах середини ХХ – ХХІ ст.: в аналізованому контексті це американські
«Франкенштейн зустрічає людину-вовка» режисера Роя Вїльяма Нілла 1943 р. і
«Ван Хельсинг» режисера Стивена Соммерса 2004 р., японський «Франкенштейн проти
Барагона» режисера Ісиро Хонди 1965 р., а також синонімічні тут роман «Шерлок Холмс
проти Дракули» Д. С. Девіса 1995 р., фантастичні американські цикл «Месники» і бойовик
«Бетмен проти Супермена: На світанку справедливості» режисера З. Снайдера 2016 р. та ін.
Думається, популярність творів з такими комбінаціями систем персонажів свідчить про певну
кризу художньої, а значить, і соціальної свідомості, коли чергові постаті супергероїв (або
осучаснені в відповідному аранжуванні образи класичних героїв) чи монстрів уже не
викликають в аудиторії належної зацікавленості, і підвищити градус уваги до них автори
намагаються за рахунок своєрідного зведення на одній сцені функціонально співвідносних чи
різних за моральною спрямованістю дії персонажів (схожа причина, очевидно, викликає до
життя
в
кінці
ХХ ст.
суперечливе
явище
мешап-прози).
У процесі
співіснування / протистояння постаті яскравих персонажів-одинаків розкриваються в не
типовому для себе світлі, їх стереотипні лінії поведінки деформуються, часто знижується
героїчний пафос їх намірів і бажань і, навпаки, можуть знаходити «етичне виправдання»

вчинки традиційних злотворців. Названа «втомленість» образів (і аудиторії від них) може
призводити до поступового порушення системності художнього звернення до них (чи до
«інфляції образу»), а в результаті – до їх «пасивності», про яку пише А. Нямцу.
Прагнення Віктора Франкенштейна з твору М. Шеллі розімкнути обійми смерті
очікувано осмислюється в драмі С. Бітті в містичному ключі і гротескно повторюється в
спробах демонів оживляти тіла померлих, спираючись на наукові знання (в цьому випадку
страх людства, пов’язаний з образом творіння Франкенштейна, поєднано зі страхом перед
демонічним; у результаті підкреслюється ситуативна синонімія цих явищ). Водночас
фентезійна канва картини 2014 р. нівелює постать людини як такої, що визначає хід історії й
відповідальна за нього: представники людства виведені в фільмі відстороненими від
споглядання боротьби сил добра і зла і можуть тільки відчувати її результати на собі, бути
керованими. Скажімо, доктор Терра, нічого не підозрюючи, працює у фінансованій демонами
лабораторії, що ця лабораторія знаходиться в центрі Парижа, як і Собор Паризької Богоматері
– за фільмом, осередок ордена горгулій. Сама французька столиця постає в роботі С. Бітті ніби
в двох площинах: реалістичній та ірраціональній, що також відповідає фентезійним канонам
(аналогічну подвійність Львова змальовано в романі Дари Корній і Тали Владмирової «Крила
кольору хмар», Москви – в циклі С. Лук’яненка «Варти» тощо).
Як видно, висока художня валентність франкенштейніани забезпечує їй розширення
інтерпретаційних горизонтів у ХХІ ст., чому сприяє, зокрема, впевнене введення теми і мотиву
в фентезійний простір. Перспективність дослідження нових акцентів і тематичних сполучень у
творах цього літературного корпусу ХХІ ст. безсумнівна.

Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань
з дисципліни, завдань для контрольних робіт
Комплексний тест
Базовий рівень (30 питань з 1 правильною відповіддю)
1. Науковий етап розвитку літературної компаративістики розпочинається...
в античний час
у середині ХХ ст.
у ХVІІІ ст.
у ІІ пол. ХІХ ст.
у середині XVIII ст.
2. Імагологія розглядає...
національні образи
образи одної культури крізь призму сприйняття іншої національної культури
культурологічні міфи окремих націй
національні іміджі країн світу
явища мистецтва слова шляхом їх зіставлення
3. Класичною в літературній компаративістиці вважається школа...
англійська;
німецька;
американська
французька
італійська.
4. Генетико-контактологічний підхід у компаративістиці змінюється типологічним...
у середині ХХ ст.
на початку ХХІ ст.
у середині ХІХ ст.
тільки в американських дослідженнях сер. ХХ ст.
тільки в американських дослідженнях сер. ХІХ ст.
5. У сучасних компаративістичних студіях домінує...
контактна генетика
синтез типології і контактної генетики
генетична контактологія
типологія
імагологія
6. Проміжною ланкою між національною й регіональною літературними системами є...
світова літературна система
літературна підзона
зональна літературна система
літературний підрегіон
обласна літературна система
7. Арабо-мусульманська, балканська, балтійська, скандинавська, слов΄янська літературні (культурнолітературні) системи є...
національними
зональними
регіональними
часовими
обласними
8. Запозичення, наслідування, стилізація належать до сфери...
контактно-генетичних зв’язків
генетичних зв’язків
контактних зв’язків
типологічних сходжень
полі контактів
9. Умовний розподіл компаративістів на контекстуалістів і неконтекстуалістів пов’язаний з періодом розвитку
літературної компаративістики...
офіційного визнання

„першої кризи”
„другої кризи”
„третьої кризи”
донауковим
10. Провідним компаративістом України є...
Богуслав Бакула
Дмитро Наливайко
Анатолій Науменко
Микола Жулинський
Анатолій Гуляк
Середній рівень (6 питань відкритого типу)
1. Глобальне дослідження „Міф. Легенда. Література: (теоретичні аспекти функціонування)” (2007)
належить... (Анатолію Нямцу).
2. Доповідь “Криза порівняльного літературознавства”, виголошена на ІІ Конгресі Міжнародної асоціації
порівняльного літературознавства, зафіксувала в розвитку літературної компаративістики етап... (Першої
кризи).
(6 питань з 2-3 правильними відповідями або на встановлення відповідності)
1. “Конструюючу” лінію модерністської міфотворчості також називають...
“безсвідомою”
“свідомою”
“стихійною”
“кафкіанською”
“джойсівською”
2. До структури сучасної української літературної компаративістики входять...
контактна генетика
ґендерні студії
література в системі мистецтв
типологія
франкознавство
3. Серед складових сучасної української літературної компаративістики називають...
текстологію
літературну критику
імагологію
типологію
славістику
(15 тестів з 1 правильною відповіддю)
1. Провідним іспаністом України є компаративіст...
Галина Сиваченко
Дмитро Затонський
Наталя Овчаренко
Олександр Пронкевич
Тамара Денисова
2. Американський компаративіст чеського походження, ім’я якого стало ключовим у період зміни
методологічних парадигм порівняльного літературознавства.
Ірвінг Беббіт
Олександр Дима
Діоніз Дюришин
Рене Веллек
Жозеф Текст
3. Головну небезпеку для літературної компаративістики в кінці ХХ – початку ХХІ ст. вбачають у
перетворенні досліджень її сфери...
в орієнталістичні
в кінематографічні
в культурологічні

в історичні
в природничі
Високий рівень (вміння аналізувати та застосовувати набуті знання) (6 тестів з 1 правильною
відповіддю)
1. Дослідження літератури в системі мистецтв та інших видів духовно-творчої діяльності людини як галузь
літературної компаративістики визнана...
1953 р.
1991 р.
1993 р.
1979 р.
1912 р.
2. Найстарша серед галузей порівняльного літературознавства.
контактна генетика
типологія
література в системі мистецтв
імагологія
орієнталістика
3. Науковець, який обґрунтовує зародження українського порівняльного літературознавства в І пол. ХІХ ст.
М.Конрад
Л.Грицик
М.Драгоманов
І.Франко
М.Дашкевич
(9 тестів з 2-3 правильними відповідями)
1. Наймолодші серед галузей порівняльного літературознавства.
контактна генетика
типологія
література в системі мистецтв
імагологія
орієнталістика
2. Рене Веллек, Гаррі Левін, Анна Балакян, Овен Олдрідж, Томас Грін, Маржорі Перлофф, Джонатан Куллер,
Девід Демрощ, Маргарет Хігоннет – це...
імагологи
контекстуалісти
компаративісти
президенти Асоціації американських компаративістів
президенти Асоціації компаративістів Великобритаії
(9 питань відкритого типу)
1. Термін „світова література” належить... (Й. В. Гете).
2. Найбільш впливова національна „школа” компаративістики в І пол. ХІХ ст. (Французька).
(6 питань-есе)
1. Назвіть передумови і результати „першої кризи” літературної компаративістики.
2. Укажіть причини „другої кризи” компаративістики.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ
"Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика"
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
ВАРІАНТ № 1
1. Дайте оцінку „донаукової стадії” розвитку порівняльного літературознавства. Поясніть
назву цієї стадії.
2. Визначте й обґрунтуйте характер зв’язку чи іншого типу співвідношень „Слова о полку
Ігоревім” і „Пісні про Роланда”.
3. Проаналізуйте міфопоетичну систему повісті О.Кобилянської „Земля”.
ВАРІАНТ № 2
1.
Обґрунтуйте причини і наслідки періоду „першої кризи” в розвитку літературної
компаративістики.
2.
Проаналізуйте ключові різнорівневі подібності й відмінності в романах Пантелеймона
Куліша „Чорна рада” і Вальтера Скотта „Айвенго”.
3.
Проаналізуйте міфопоетичну систему новели В.Стефаника „Камінний хрест”.
ВАРІАНТ № 3
1. Обґрунтуйте причини періоду „другої кризи” в розвитку літературної компаративістики.
2. Визначте й обґрунтуйте характер зв’язку чи іншого типу співвідношень байок Л.Глібова та
І.Крилова „Вовк і Ягня”.
3. Проаналізуйте міфопоетичну систему роману І.Багряного „Сад Гетсиманський”.

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1
Тема: Становлення літературної компаративістики в Україні і світі. Проблеми сучасного
розвитку
1.
2.
3.
4.

План
Предмет, мета і завдання літературної компаративістики.
Структура літературної компаративістики та місце в системі інших наук.
Становлення літературної компаративістики як науки: етапи розвитку, “школи”,
постаті.
Компаративістика в Україні: вчора, сьогодні, завтра.

Завдання: Визначте основні чинники змін
компаративістиці. Поясніть свою думку.

наукових парадигм у літературній

Література
1. Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики / Б. Бакула // Слово і Час. –
2002. – № 3. – С. 50–58.
2. Веретюк О. Наука чи метанаука, або Компаративістика в епоху постмодернізму / О. Веретюк
// V конгрес Міжнар. асоціації україністів (Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.):
Літературознавство : кн.1 / упоряд. і відп. ред. О. Мишанич. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 113–
116.
3. Вирк Т. Сравнительное литературоведение сегодня – и завтра? / Т. Вирк // Вестник
Московского ун-та. Сер. 9. Филология. – 2003. – № 5. – С. 168–197.
4. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения : пер. с румын. / А. Дима. – М. :
Прогресс, 1977. – 229 с.
5. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы : пер. со словац. / Д. Дюришин. –
М. : Прогресс, 1979. – 320 с.
6. Конрад Н.И. Запад и Восток : статьи / Н. И. Конрад ; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Изд.
2-е, испр. и доп. – М. : Наука, 1972. – 496 с.
7. Літературознавча компаративістика : навч. посібник / Тернопіл. держ. пед. ун-т
ім. В.Гнатюка ; ред. Р. Т. Гром΄як ; упоряд. : Р. Т. Гром’як, І. В. Папуша. – Тернопіль, 2002. –
334 с.
8. Літературознавча компаративістика: стан, проблеми : (Чи потребує оновлення порівняльне
літературознавство в Україні?) // Слово і Час. – 2002. – № 2. – С. 24–26.
9. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства /
Д. Наливайко // Слово і Час. – 2003. – № 5. – С. 10–18 ; № 6. – С. 7–19.
10. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства / Д. Наливайко
// Літературознавство : [Матеріали 4 конгр. Міжнар. асоціації україністів] : доп. та повідомл. –
К.: Обереги, 2000. – Кн. 2. – С. 42–50.
11. Наливайко Д. Сучасна літературна компаративістика: аспекти і тенденції / Д. Наливайко //
Слово і Час. – 2007. – № 5. – С. 28–30.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 (ч. 2)
Тема: Трактування проблеми й дискусії навколо літературних систем
План
5. Поняття літературної системи. Типи літературних систем.
6. Співвідношення концепцій І. Нєупокоєвої і Д. Дюришина.
7. Загальна характеристика літературного регіону, зони та національної літературної
системи.

Завдання:
Визначте спільне й відмінне у трактуванні літературних систем І.Нєупокоєвою і
Д. Дюришиним.
2.
Поясніть відмінність особливих міжлітературних спільностей і міжлітературних
спільностей (за Д. Дюришиним).
3.
Схарактеризуйте (на вибір) конкретні літературні регіон, зону й національну
систему.
Література
1.

1. Азаров Ю.А. Новые исследования в области сравнительного литературоведения /
Ю. А. Азаров, В. В. Сорокіна // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 9, Филология. – 1995. –
№ 1. – С. 89-96.
2. Дюришин Д. Межлитературные общности как конкретизация закономерностей
мировой литературы / Д. Дюришин // Проблемы особых межлитературных общностей
/ под ред. Д. Дюришина. – М. : Наука : Восточная лит., 1993. – С. 9-63.
3. Дюришин Д. О европейских межлитературных центризмах / Д. Дюришин // Россия,
Запад, Восток: Встречные течения : К 100-летию со дня рожд. акад. М. П. Алексеева. –
СПб. : Наука, 1996. – С. 269-276.
4. Кузнецова Р.Р. Концепция мировой литературы Диониза Дюришина / Р. Р. Кузнецова
// Вестник Моск. ун-та. – Сер. 9, Филология. – 1995. – № 1. – С. 82-89.
5. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / Буковин. центр гуманіт.
дослідж. ; за ред. А. Волкова та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.
6. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и
сравнительного анализа / И. Г. Неупокоева. – М. : Наука, 1976. – 359 с.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2
Тема: Форми та механізми міжлітературного процесу
План
1. Класифікація форм міжлітературного процесу.
2. Генетико-контактні зв’язки: їх понятійний апарат та механізми функціонування.
3. Проблеми типології. Типологічні сходження.
4. Поняття традиційних образів та сюжетів у світлі літературної компаративістики.
Специфіка їх художнього існування в літературі та культурі.
Завдання:
Поясніть специфічну позицію перекладу.
З΄ясуйте також значення рівновидів генетико-контактних зв΄язків у літературі:
зовнішніх і внутрішніх, прямих та опосередкованих. Зверніть увагу на такі форми
міжлітературних зв΄язків: а) за участю сторін: однобічні, двобічні, багатобічні; б) за
участю посередників: прямі (безпосередні) та непрямі (опосередковані); в) за складом:
однорідні, змішані; г) за тенденцією розвитку: зближення, розходження,
взаємодоповнювання.
Поясніть сутність суспільно-історичних, літературних і психологічних передумов
типологічних сходжень. Які з них найбільш вагомі і чому?
Література
1. Гурдуз А. „Друге ім’я” автора, твору та героя : (До питання про взаємопроникнення
літератур і культур) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях,
ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 4. – С. 201-203.
2. Генералюк Л. Алгоритми і варіанти концепту „картина”: вплив образотворчого
мистецтва на літературний стиль Шевченка / Леся Генералюк // Українська мова й
література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 1-2. –
С. 112-123.
3. Клименко Ж. Проблема взаємодії літератур у компаративістиці // Зарубіжна

література. – 1999. – № 33-34. – С.с3.
4. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. – М., 1985.
5. Нямцу А. Основы теории традиционных сюжетов. – Черновцы: Рута, 2003. – 80 с.
6. Ойцевич Г. Тайные записки 1836-1837 годов А.Пушкина как постмодернистская
мистификация / Гжегож Ойцевич // Зарубіжна література в школах України. – 2008. –
№ 6. – С. 26-30.
7. Попович А. Проблемы художественного перевода / под ред. П. М. Топера ; пер. со
словац. И.А.Бернштейн, И.С.Чернявской. – М. : Высш. школа, 1980. – 199 с.
8. Радчук В. Глобалізація і переклад // Всесвіт. – 2002. – № 5-6. – С. 127-136.
9. Стріха М. Переклад як націєтворення // Зарубіжна література – 2003. – № 14. – С. 1314.
10. Тетеріна О. Переклад як чинник розвитку нової української літератури (поч. ХІХ ст.) //
Слово і Час. – 2002. – № 11. – С. 14-19.
11. Традиційні сюжети та образи : моногр. / авт. проекту й упоряд. : А. Р. Волков. –
Чернівці : Місто, 2004. – 442 с.
12. Художественный перевод и взаимодействие литератур // Вопросы литературы. – 1979.
– № 5. – С. 3-82.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 (ч. 2)
Тема: Міфологічний фактор у літературі. Проблеми міфопоетики
План
1. Проблеми міфу в сучасній культурології. Міфологія і література.
2. Міфологічний фактор у літературі: загальнотеоретичні проблеми студіювання.
2.1. Структурно-змістова характеристика міфологічного фактора в літературі
(загальне поняття про його атрибути й модуси виявлення).
2.2. Літературна міфотворчість та її типологія.
3. Міфологічний фактор у літературі різних епох та художніх систем: особливості
симбіозу (доповіді; апарат прикладів-ілюстрацій дібрати з української та зарубіжної
літератур):
3.1. Античність.
3.2. Середні віки і Ренесанс.
3.3. ХVІІ-ХVІІІ ст.: класицизм, Просвітництво.
3.4. І пол. ХІХ ст.: романтизм.
3.5. ІІ пол. ХІХ ст.: реалізм.
3.6. Кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
3.7. ХХ – поч. ХХІ століття.
4. Поняття міфопоетики літературного твору.
5. Міфопоетична система твору (різновиди структури, зміст, складники) та міфопоетична
парадигма.
Завдання
1.
Здійсніть міфопоетичний аналіз одного-двох прозових творів (на вибір).
Термінологічний словник до заняття:
міфологічний фактор у літературі; міфотворчість; міфологема; міфема; міфопоетика;
міфопоетичний мотив; міфопоетична парадигма; міфологізація, реміфологізація,
деміфологізація та власне авторський міф; модус міфологічного фактора в літературі;
„неоміф”, „вторинна міфологія”.
Література
1. Ґадамер Г.-Ґ. Міф в епоху науки // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори :
пер. з нім. – К.: Юніверс, 2001. – С. 110-118.

2. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – М. : Наука, 1987. – 217 с.
3. Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / пер.
з англ. С. Павличко. – 2-ге вид., випр. й авториз. – К. : Критика, 1998. – 207 с.
4. Забужко О.С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – 2-ге вид., випр. –
К. : Факт, 2001. – 160 с.
5. Зборовська Н. Літературний процес і завдання критики // Слово і Час. – 2004. – № 4. –
С. 3-7.
6. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. – М. : Мысль, 1994. –
С. 5-216.
7. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – 2-е изд. – М. : Восточная лит., 1995. – 408 с.
8. Мишанич М., Мишанич С. Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика: Історія
інтерпретації і розмежування понять : доп. на 5 Міжнар. конгр. україністів (м. Чернівці,
26-29 серпня 2002 р.). – Донецьк : Норд-Прес, 2002. – 60 с.
9. Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих
студій : моногр. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка ; за ред. Р. Т. Гром’яка. –
Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2005. – 320 с.
10. Моклиця М.В. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика : моногр. – 2-ге
вид., доп. і перероб. – Луцьк : Вежа, 2002. – 390 с.
11. Наливайко Д.С. Міфологія і сучасна література // Всесвіт. – 1980. – № 2. – С. 170-182; № 3.
– С. 166-175.
12. Нямцу А.Є. Традиція у слов΄янських та західноєвропейських літературах : (проблеми
теорії). – Чернівці : Рута, 2001. – 152 с.
13. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму : моногр. – 2-ге вид., доп. і
перероб. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 392 с.
14. Frye Northrop. Anatomy of Criticism: Four essays. – London : Penguin Books, 1990. – 383 p.
15. Tolkien
J.R.R.
On
Fairy-Stories
/
J. R. R. Tolkien.
–
URL :
http://bjorn.kiev.ua/librae/Tolkien/Tolkien_On_Fairy_Stories.htm.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 (ч. 3)
Тема: Література в системі інших видів мистецтв: характер і динаміка розвитку досліджень
План
1. Історія становлення галузі й сучасний стан.
2. Проблема перекодування різних видів мистецтв.
3. Література й живопис і музика.
4. Література й скульптура та архітектура.
Завдання
1. Визначте пріоритетні напрямки досліджень галузі компаративістики „література в
системі інших видів мистецтв” у сучасній Україні.
2. Прокоментуйте явище синестезії в літературі.
3. Схарактеризуйте взаємовплив літератури й інших видів мистецтв на прикладах
конкретних художніх стилів, творчості митців.
Література
1. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва / Леся
Генералюк. – К. : Наукова думка, 2008. – 544 с.
2. Наливайко Д. Взаємозв”язки та взаємодії літератури й інших мистецтв в аспекті
компаративістики // На пошану пам΄яті Віктора Китастого : зб. наук. пр. / НаУКМА ;
упоряд. Моренець В. П. – К. : Вид. дім. „КМАкадемія”, 2004. – С. 115-145.
3. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства
// Слово і Час. – 2003. – № 5. – С. 10-18; № 6. – С. 7-19.

4. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства //
Літературознавство : [Матеріали 4 конгр. Міжнар. асоціації україністів] : доп. та
повідомл. – К. : Обереги, 2000. – Кн. 2. – С. 42-50.
5. Папуша І. До методології літературознавчої компаративістики // Слово і Час. – 2002. –
№ 3. – С. 58-67.
6. Літературознавча компаративістика : навч. посібник / Терноп. держ. пед. ун-т
ім. В.Гнатюка ; упоряд. : Р. Т. Гром’як, І. В. Папуша. – Тернопіль, 2002. – 334 с.
7. Силантьєва В.І. Художнє мислення перехідного часу (література та живопис): А.Чехов,
І.Левітан, В.Сєров, К.Коровін. – Одеса : Астропринт, 2000. – 352 с.
8. Тишунина Н.В. Взаимодействие искусств в литературном произведении как проблема
сравнительного литературоведения // Филологические науки. – 2003. – № 1. – С. 19-26.
9. Фока М. Синестезія як генератор музично-живописних ефектів у поетичній творчості
Павла Тичини // Дивослово. – 2010. – № 1. – С. 55-57.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3
Тема: Проблеми моделювання компаративного дослідження
Зміст заняття:
Проведення експериментального моделювання компаративних студій / занять за
орієнтовними типами („герой – герой”; „твір – твір”; „художній образ твору одного автора у
творчості іншого митця”; „творчість автора – творчість автора”; „творчість (творчий метод)
автора (-ів) в інонаціональному літературному контексті”; „літературний напрям (течія) –
літературний напрям (течія)” тощо).
Завдання: Мікрогрупи або кожний студент окремо готують і репрезентують на занятті свою
оригінальну модель компаративного вивчення літературних явищ (-а) (на вибір), за
можливістю вказуючи при цьому повний комплекс відповідних параметрів дослідження
(актуальність, об’єкт і предмет вивчення, мета і завдання роботи, методи дослідження та
його структура, перспективність результатів розвідки та їх практичне й теоретичне
значення тощо).
Ці моделі-проекти захищаються в аудиторії. Захист являє собою тезовий виклад сутності
передбачуваної моделі з наступною дискусією.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Література
Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській „прозі про
землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. : моногр. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім.
П. Могили, 2008. – 216 с.
Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект?
Реінтерпретація канону: спроба компаративного аналізу літературних парадигм. –
Черкаси, 2006. – 364 с.
Матвіїшин В.Г. Україно-французькі літературні зв’язки ХІХ – поч. ХХ ст. – Львів, 1989. –
168 с.
Наливайко Д.С. Типологія української реалістичної літератури на європейському тлі //
Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська
академія”, 2006. – С. 277-312.
Нямцу А. Миф. Легенда. Литература: (теоретические аспекты функционирования) :
моногр. – Черновцы : Рута, 2007.
Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США : (Типологія та національні
особливості). – К. : Нора-принт, 1998. – 311 с.
Современные зарубежные литературоведческие концепции: герменевтика, рецептивная
эстетика : реф. сб. / Цурканова. – М., 1983. – 184 с.
Турган О.Д. Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. і античність : (Шляхи
сприйняття і засвоєння) / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1995. – 175 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4
Тема: Інтертекстуальність і гіпертекст: проблеми теорії і практики
План
1. Сутність поняття “інтертекстуальність” (спектр підходів, дискусії).
2. Інтертекстуальність у компаративістиці. Види інтертекстуальності.
3. Практика інтертекстуальних досліджень.
4. Гіперлітература: поняття, художня практика, дискусії навколо.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Література
Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – 2-е вид.,
допов. – Львів : Літопис, 2002. – 832 с.
Астаф’єв О. Інтертекстуальність як літературна стратегія // Дивослово. – 2000. – № 2. –
С. 5-7.
Бульвінська О.І. Інформаційне суспільство і література: перспективи співіснування //
Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 6. – С. 7-10.
Ильин И.П. Интертекстуальность // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл.
ред. и сост. А. Н. Николюкин. – М. : Интелвак, 2001. – С. 307-309.
Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Вестник Моск. ун-та. Сер.9, Филология. –
1995. – № 1. – С. 97-125.
Лексикон загального та порівняльного літературознавства / Буковин. центр гуманіт.
дослідж. ; за ред. А. Волкова та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.
Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка.
– К. : ВЦ „Академія”, 1997. – 752 с.
Літературознавчий словник-довідник / уклад. : Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко.
– 2-е вид., випр., допов. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – 752 с.
Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту : (Основи лінгвопоетики) : Навч. посібник для
студ. вищих навч. закладів. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 416 с.
Одаренко О. Простір розгалужених шляхів: знайомство з гіперлітературою // Всесвіт. –
2003. – № 9-10. – С.161-168.
Рихло П.В. Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст : моногр. – Чернівці :
Рута, 2005. – 584 с.
Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. – М. : Аграф, 1997. – 384 с.
Слащёва М.А. Мифопоэтическая модель мира в постмодернистской прозе Милорада
Павича // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. – 1997. – № 3. – С. 43-53.
Современное зарубежное литературоведение: Страны Западной Европы и США:
Концепции. Школы. Термины / Рос. Акад. наук. ИНИОН ; сост. И. П. Ильин,
Е. Л. Цурганова. – М. : Интрада, 1996. – 520 с.
Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. – М. :
Агар, 2002. – 280 с.
Хализев В.Е. Интертекстуальность // Хализев В.Е. Теория литературы : Учебник для студ.
высших учебных заведений. – М. : Высшая школа, 1999. – С. 259-293.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 (ч. 2)
Тема: Панорама сучасних компаративних досліджень в Україні
План
1.
Стан і тенденції порівняльних студій у сучасній Україні. Наукові центри.
2.
Профіль досліджень „Україна і слов’янський світ”.
3.
Профіль досліджень „Україна і Західна Європа та Америка”.
4.
Профіль досліджень „Україна та країни інших регіонів”.
5.
Профіль „Теоретико-методологічні студії”.

Завдання
1.
Проаналізуйте наукову діяльність окремого українського дослідницького центру,
вченого або групи вчених (можлива доповідь).
2.
Висвітліть стан дослідження одного чи кількох названих вище компаративних профілів
в Україні.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Література
Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва / Леся
Генералюк. – К. : Наукова думка, 2008. – 544 с.
Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих
студій : моногр. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; за ред. Р. Т. Гром’яка. –
Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2005. – 320 с.
Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і
Польща. – К.: Основи, 2002. – 328 с.
Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики /. Львів. відня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Львів, 2003.– 568 с.
Овчаренко Н.Ф. Міфологема землі в канадській і українській прозі. – К., 1996. – 199 с.
Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США : (Типологія та національні
особливості). – К. : Нора-принт, 1998. – 311 с.
Силантьєва В.І. Художнє мислення перехідного часу : (література та живопис): А.Чехов,
І.Левітан, В.Сєров, К.Коровін. – Одеса : Астропринт, 2000. – 352 с.
Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті : в
5 т. Т. 1-5 / АН УкрРСР. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 1987–1991.

Контрольні завдання до практичних занять, завдання для заліків
Тематика КР
Контрольна робота
І. Ознайомчо-орієнтаційний рівень
1. Науковий етап розвитку літературної компаративістики розпочинається...
а) в античний час;
в) у середині ХХ ст.;
б) у ХVІІІ ст.;
г) у ІІ пол. ХІХ ст.
2. Імагологія розглядає...
а) національні образи;
б) образи одної культури крізь призму сприйняття іншої національної культури;
в) культурологічні міфи окремих націй;
г) національні іміджі країн світу.
3. Класичною в літературній компаративістиці вважається школа...
а) англійська;
в) німецька;
б) американська;
г) французька.
ІІ. Понятійно-аналітичний рівень.
 Визначте характер зв’язку чи іншого типу співвідношень „Слова о полку
Ігоревім” і „Пісні про Роланда”.
 Який характер зв’язку чи іншого типу співвідношень байок Л.Глібова та
І.Крилова „Вовк і Ягня”.
ІІІ. Продуктивно-синтетичний рівень
1. Дайте оцінку явищу байронізму в світовій літературі з погляду порівняльного
літературознавства.

ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ
Літературна компаративістика: її предмет, мета і завдання.
Структура літературної компаративістики. Міжпредметні зв΄язки.
Етапи розвитку світової літературної компаративістики.
Компаративістика кінця ХІХ - І пол. ХХ ст.: її основний предмет і методологія.
Компаративістика ІІ пол. ХХ ст.: основний предмет вивчення і методологія.
Етапи “кризи” в розвитку порівняльного літературознавства: причини, пошук шляхів
вирішення.
7. Розвиток компаративістики в Україні.
8. “Школи” порівняльного літературознавства.
9. Найвизначніші представники вітчизняної й зарубіжної компаративістики:
характеристика наукової діяльності.
10. Компаративістика і світова література. Концепції світової літератури.
11. Компаративістика і теорія літератури, їх взаємопов΄язаність і взаємодія.
12. Компаративістика та історія літератури.
13. Літературна компаративістика як “порівняльна поетика”.
14. Контактно-генетичні зв΄язки в літературі: природа, функціонування, значення,
різновиди.
15. Виникнення й функціонування типологічних сходжень у літературі.
16. Синкретизм контактно-генетичних зв΄язків і типологічних сходжень у літературі.
17. Література в системі інших видів мистецтв: становлення, сучасний стан і перспективи
галузі компаративістики.
18. Проблеми імагології.
19. Тематологічний рівень порівняльно-типологічного дослідження літератури.
20. Генологічний рівень порівняльно-типологічного вивчення літератури.
21. Жанри та їх системи в національних літературах: специфіка, трансформації.
22. Теорія інтертекстуальності в сучасній компаративістиці. Претекст. Гіпертекст.
23. Особливості компаративного дослідження художніх систем і стилів у літературі.
24. Проблема літературних систем.
25. Національна літературна система: закономірності розвитку.
26. Специфіка існування і розвитку зональної літературної системи.
27. Особливості розвитку літературного регіону.
28. Поняття міжлітературного процесу. Його структура.
29. Вплив і рецепція у літературному процесі.
30. Місце і роль перекладу в системі міжлітературного процесу. Еволюція художнього
перекладу та його різновиди.
31. Історія й сьогодення українського перекладознавства. Найвизначніші представники.
32. Міфологія і література. Міфологічний фактор у літературі. Проблеми літературної
міфотворчості.
33. Міфопоетика літературного твору: система і складники.
34. Функціонування й трансформація традиційних структур у літературі. Античний.
біблійний та інші складники в літературних творах.
35. Своєрідність художніх систем і стилів української літератури.
36. Давня українська література в європейському контексті.
37. Нова українська література і світовий контекст.
38. Сучасна українська література в контексті світового літературного процесу.
39. Сучасна літературна компаративістика: стан, проблеми, тенденції, перспективи.
40. Діяльність відділу порівняльного літературознавства Інституту літератури
ім. Т.Г.Шевченка.
41. Викладання літературної компаративістики в середній і вищій школі: стан і проблеми.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів
(зокрема, банк тестів, теми рефератів, глосарій)
Самостійна робота студентів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1
Тема: Проблеми системного підходу в літературознавстві. Світова література
План
1.Поняття системного підходу в літературознавстві.
2.„Світова література”: історія поняття.
3.Концепції світової літератури: переваги, недоліки, пошук оптимального визначення.
Завдання:
1. Дайте оцінку найвідомішим концепціям світової літератури, прокоментуйте їх.
2. Подайте визначення світової літератури, яке, на Вашу думку, є оптимальним / близьким
до оптимального. Обґрунтуйте відповідь.
3. Які перспективи вивчення світової літератури Ви бачите в майбутньому? Якою при
цьому залишається роль національних літератур?
Література
1. Дюришин Д. Межлитературные общности как конкретизация закономерностей мировой
литературы // Проблемы особых межлитературных общностей / под ред. Д.Дюришина. –
М. : Наука : Восточная лит., 1993. – С. 9-63.
2. Дюришин Д. О европейских межлитературных центризмах // Россия, Запад, Восток:
Встречные течения : К 100-летию со дня рожд. акад. М. П. Алексеева. – СПб. : Наука,
1996. – С.269-276.
3. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы : пер. со словац. – М. :
Прогресс, 1979. – 320 с.
4. Конрад Н.И. Запад и Восток : статьи / АН СССР. Ин-т востоковедения. – 2-е изд., испр. и
доп. – М. : Наука, 1972. – 496 с.
5. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и
сравнительного анализа. – М. : Наука, 1976. – 359 с.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2
Тема: Передумови „другої кризи” в розвиту літературної компараритвістики: пошуки виходу.
Контекстуалісти і неконтекстуалісти
План
1. Характер розвитку літературної компаративістики другої половини ХХ ст.
2. „Друга криза”: дискусії навколо.
3. Перспективи розвитку компаративістики в Україні і світі.
Завдання:
1.
Проаналізуйте наукову працю, що за характером наближається до
контекстуалістської. У чому особливості її акцентів?
Література
1. Вирк Т. Сравнительное литературоведение сегодня – и завтра? // Вестник Моск.
гос. ун-та. Сер. 9, Филология. – 2003. – № 5. – С. 168-197.
2. Гурдуз А. Світова літературна компаративістика: етапи розвитку // Українська мова
й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 2. –
С. 114-120.
3. Дюришин Д. О европейских межлитературных центризмах // Россия, Запад,
Восток: Встречные течения : К 100-летию со дня рожд. акад. М. П. Алексеева. –

4.

5.

СПб. : Наука, 1996. – С. 269-276.
Лексикон загального та порівняльного літературознавства / Буковин. центр
гуманіт. дослідж. ; за ред. А.Волкова та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636
с.
Жост Ф. Порівняльне літературознавство як філософія літератури. Нариси з
порівняльного літературознавства // Слово і Час. – 2007. – № 5. – С. 30-44.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3
Тема: Специфіка імагології як галузі літературної компаративістики
План
1. Специфіка предмета, мети і завдань імагології як складової компаративістики.
2. Історія світової імагології. Сучасний стан.
3. Українська імагологія: характер досліджень, проблеми, перспективи.
Завдання:
1. Назвіть можливі напрями досліджень з імагології.
2. Оберіть конкретно-національний ракурс імагологічних студій
характеристику (на певний історичний період).
3. Доведіть важливість імагологічних досліджень у сучасному світі.
4. Розкрийте зміст поняття “етноімагологія”.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

і

дайте

його

Література
Будний В. Розгадка чарів Цирцеї: національні образи та стереотипи в освітленні
літературної етноімагології // Слово і Час. – 2007. – № 3. – С. 52-63.
Современное зарубежное литературоведение: Страны Западной Европы и США:
Концепции. Школы. Термины / Рос. Акад. наук. ИНИОН ; сост. И. П. Ильин,
Е. Л. Цурганова. – М. : Интрада, 1996. – 520 с.
Літературознавча компаративістика : навч. посібник / Терноп. держ. пед. ун-т
ім. В.Гнатюка ; упоряд. : Р. Т. Гром’як, І. В. Папуша. – Тернопіль, 2002. – 334 с.
Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс : моногр. / за ред. Р. Гром’яка. –
Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 367 с.
Наливайко Д. Літературна імагологія: предмет і стратегії // Наливайко Д. Теорія
літератури й компаративістика. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. –
С. 91-103.
Наливайко Д.С. Очима Заходу: Рецепція України в Західні Європі ХІ-ХVІІІ ст. – К. :
Основи, 1998. – 578 с.
Наливайко Д. Україна очима Заходу / Дмитро Наливайко. – 2 вид., доп. – К. : Грамота,
2009. – 782 с. : порт. – (Б-ка Шевченк. ком.).
Орехов В.В. „Ответная” литературная рецепция как объект имагологии // Літературна
компаративістика / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : Наливайко Д.С.
(відп. ред.) та ін. – К. : ПЦ „Фоліант”, 2005. – Вип. 1. – С. 98-110.
Петрова О. „Комедія” Данте Аліг’єрі. Мистецький коментар ХIV-ХХ століть / Ольга
Петрова ; Італійський інститут культури в Україні ; Товариство Данте Аліг’єрі у Києві. –
К. : Факт, 2009. – 424 с. : іл.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4
Тема: Парадигма сучасного порівняльного літературознавства: полеміки, перспективи,
національні особливості й міжнародні константи
План
1.
Еволюція поглядів на статус, предмет і завдання літературної компаративістики та
відбиття цих змін у дослідженнях відповідних періодів.

2.
Методологічні пріоритети порівняльного літературознавства початку ХХІ ст.
3.
Специфіка українських компаративістичних праць кінця ХХ – початку ХХІ ст.
4.
Характеристика новітніх компаративістичних студій (зокрема, вітчизняних).
Завдання:
1.
Як на початку ХХІ ст. трактують компаративне дослідження (оптимальне
методологічно)?
2.
Покажіть на прикладах характер різночитань компаративної методології в різних
країнах середини / ІІ половини ХХ ст. / кінця ХХ ст. / початку ХХІ ст.
3.
Прокоментуйте логіку змін розуміння предмета й завдань літературної
компаративістики протягом її історії як науки.
Література
1. Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики // Слово і Час. – 2002.
– №3. – С. 50-58.
2. Гром’як Р. Літературознавча компаративістика та перекладознавство: дотичність,
перетини, колізії // Слово і Час. – 2002. – № 8. – С. 49-58.
3. Гурдуз А. Світова літературна компаративістика: етапи розвитку // Укр. мова й літ. в
серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 2. – С. 114-120.
4. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства // Урок
української. – 2000. – № 11-12. – С. 55-58.
5. Наливайко Д. Сучасна літературна компаративістика: аспекти і тенденції // Слово і Час. –
2007. – № 5. – С. 28-30.
6. Папуша І. До методології літературознавчої компаративістики // Слово і Час. – 2002. –
№ 3. – С. 58-67.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 5
Тема: Типологічні сходження: різновиди та їх особливості
План
1. Суспільно-типологічні сходження.
2. Літературно-типологічні сходження.
3. Психологічно-типологічні сходження.
Завдання:
1. Прокоментуйте кожен з різновидів типологічних сходжень. Наведіть відповідні
приклади.
2. Обґрунтуйте пріоритетність у сучасній українській компаративістиці
порівняльно-типологічних досліджень.
Література
1. Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській „прозі про
землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. : моногр. – Миколаїв : Вид-во МДГУ
ім. П. Могили, 2008. – 216 с.
2. Дюришин Д. Межлитературные общности как конкретизация закономерностей
мировой литературы // Проблемы особых межлитературных общностей / под ред.
Д. Дюришина. – М. : Наука : Восточная лит., 1993. – С. 9-63.
3. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы : пер. со словац. – М. :
Прогресс, 1979. – 320 с.
4. Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.:
Україна і Польща. – К. : Основи, 2002. – 328 с.
5. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства //
Літературознавство : [Матеріали 4 конгр. Міжнар. асоціації україністів] : доп. та
повідомл. – К. : Обереги, 2000. – Кн. 2. – С. 42-50.
6. Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики / Львів.

Вид-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Львів, 2003. – 568 с.
7. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и
сравнительного анализа. – М. : Наука, 1976. – 359 с.
8. Нямцу А. Миф. Легенда. Литература : (теоретические аспекты функционирования) :
моногр. – Черновцы : Рута, 2007.

1.
2.
3.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 6
Тема: Закономірності генологічних і тематологічних трансформацій у сучасній літературі.
Українська варіація і погляд
План
Динаміка традиційних образів і мотивів у сучасній літературі.
Проблеми літературної міфотворчості. Український акцент.
Тенденції розвитку сучасної прози, поезії та драматургії (генологія).
Література
Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / пер. з
англ. С. Павличко. – Вид. 2-ге, випр. й авториз.– К. : Критика, 1998. – 207 с.
Гурдуз А. Міф і міфологічний фактор у літературі: (Загальнотеоретичні проблеми
студіювання) // Укр. мова й літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – №
3. – С. 120-126.
Гурдуз А.І. Міфопоетика роману Еміля Золя „Земля” // Зарубіжна література в школах
України. – 2005. – № 9. – С. 11-13.
Гурдуз А.І. Міфопоетична парадигма в романі Томаса Гарді „Тесс із роду д’Ербервіллів”:
контури біблійних моделей // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 8. –
С. 10-14.
Гурдуз А.І. Постійність рухливого: ізоморфізм ключових традиційних образів і мотивів у
літературі // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 12. – С. 63-64.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. – М. : Мысль, 1994. –
С. 5-216.
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – 2-е изд. – М. : Изд. фирма „Восточная литература” РАН,
школа „Языки русской культуры”, 1995. – 408 с.
Моклиця М.В. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика : моногр. – Вид. 2е, доповн. і переробл. – Луцьк: Ред.-вид. відд. „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки,
2002. – 390 с.
Нямцу А. Миф. Легенда. Литература: (теоретические аспекты функционирования) : моногр.
– Черновцы: Рута, 2007.
Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму : моногр. – Вид. 2-ге, доп. і
переробл. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 392 с.
Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Антологія світової літературно-критичної думки
ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 2002. – С. 142-172.
Нямцу А.Е. Легендарно-мифологические структуры в славянских и западноевропейских
літературах : Учеб. пособие / Черновиц. нац. ун-т им. Ю. Федьковича. – Черновцы : Рута,
2001. – 208 с.
Турган О. Д. Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. і античність: (Шляхи
сприйняття і засвоєння) / НАН України. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1995. – 175 с.
Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. – М. :
Агар, 2000. – 280 с.
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САМОСТІЙНА РОБОТА № 7
Тема: Наукові (національні) „школи” в літературній компаративістиці
План
Поняття наукової „школи” в науці.
Французька „школа” в літературній компаративістиці (загальна характеристика).
Американська „школа” в компаративістиці (загальна характеристика).
Російське порівняльне літературознавство (загальна характеристика).
Українська „школа” компаративістики (загальна характеристика).
Польська компаративістична “школа” (загальна характеристика).
Інші „школи” в компаративістиці.
Завдання
Поясніть зміну впливу у світі французької „школи” компаративістики
американською.
Визначте особливості розвитку української й російської компаративістики.
Назвіть найголовніші риси сучасних польської і словацької компаративістики.
Підготуйте доповідь про не вказану у плані самостійної роботи національну “школу”
компаративістики.

Література
1. Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики // Слово і Час. –
2002. – № 3. – С. 50-58.
2. Балакян А. Літературна теорія та компаративна література // Слово і Час. – 2007. – № 5.
– С. 44-48.
3. Гнатюк М. До проблеми теорії порівняльно-історичного літературознавства в Україні:
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.: М. Драгоманов, І. Франко, О. Колесса) // V
Конгрес Міжнар. асоціації україністів : Літературознавство : кн. 1 / упоряд.
О. Мишанич. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 117-121.
4. Горский И.К. Об отличии литературной компаративистики от сравнительноисторического
литературоведения
//
Контекст :
Литературно-теоретические
исследования. – М. : Наука, 1990. – С. 141-160.
5. Гром’як Р. Літературна рецепція в компаративістичних студіях // Слово і Час. – 2002. –
№ 2. – С. 26-30.
6. Гром’як Р. Літературознавча компаративістика та перекладознавство: дотичність,
перетини, колізії // Слово і Час. – 2002. – № 8. – С. 49-58.
7. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения : пер. с рум. – М. : Прогресс,
1977. – 229 с.
8. Дюришин Д. Межлитературные общности как конкретизация закономерностей
мировой литературы // Проблемы особых межлитературных общностей / под ред.
Д. Дюришина. – М. : Наука: Восточная лит., 1993. – С. 9-63.
9. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы : пер. со словац. – М. :
Прогресс, 1979. – 320 с.
10. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западная література : избр. труды. –
Л., 1978.
11. Жост Ф. Порівняльне літературознавство як філософія літератури. Нариси з
порівняльного літературознавства // Слово і Час. – 2007. – № 5. – С. 30-44.
12. Ласло-Куцюк М. Велика традиція. Українська класична література в порівняльному
висвітленні. – Бухарест : Критерион, 1979. – 287 с.
13. Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих
студій : моногр. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка ; за ред. Р. Т. Гром’яка. –
Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2005. – 320 с.
14. Сиваченко Г. Модель історичного та сучасного розвитку теоретико-методологічного
мислення у словацькій компаративістиці // Слово і Час. – 2002. – № 9. – С. 18-27.

15. Тиме Г.А. О некоторых тенденциях современной компаративистики: (Теоретические и
практические аспекты) // Россия, Запад, Восток: Встречные течения: К 100-летию со
дня рожд. акад. М. П. Алексеева. – СПб. : Наука, 1996. – С. 387-395.
16. Corstius Jan Brandt. Introduction to the Comparative Study of Literature. – New York :
Randon House, 1968. – 212 p.
17. Guillen Claudio. The Challenge of Comparative Literature / translated by C. Franzen. –
Cambridge ; Massachusetts ; London : Harward University Press, 1993. – 452 p.
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САМОСТІЙНА РОБОТА № 8
Тема: Здобутки українських наукових шкіл і напрямів порівняльного
літературознавства: київська „школа”
План
Провідні компаративісти України сьогодні.
Масштабність наукових студій Д. Наливайка, роль у становленні вітчизняної
компаративістики.
Спектр досліджень Т. Денисової.
Г. Сиваченко, Е. Соловей, П. Михед і вітчизняна славістика.
Вчення про традиційні структури А. Нямцу.
І. Лімборський: пошуки нових шляхів у розбудові українського порівняльного
літературознавства.
Огляд наукового доробку вченого (на вибір студента).
Завдання:
Підготувати повідомлення з одної з указаних тем.
Література
1. Арендаренко І. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтична поезії:
порівняльна типологія і поетика). – К. : ПЦ „Формат”, 2004. – 216 с.
2. Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі
про землю” кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. : моногр. – Миколаїв : Вид-во
МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 216 с.
3. Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект?
Реінтерпретація канону: спроба компаративного аналізу літературних парадигм. –
Черкаси, 2006. – 364 с.
4. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного
літературознавства // Слово і Час. – 2003. – № 5. – С. 10-18; № 6. – С. 7-19.
5. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства //
Урок української. – 2000. – № 11-12. – С. 55-58.
6. Наливайко Д.С. Очима Заходу: Рецепція Українив Західні Європі
ХІ-ХУІІІ ст. – К.: Основи, 1998. – 578 с.
7. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К. : Вид. дім „КиєвоМогилянська академія”, 2006.
8. Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ-ХХ ст.) / відп.
ред. Д. С. Наливайко. – К. : Заповіт, 1997.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 9
Тема: Здобутки українських наукових шкіл і напрямів порівняльного літературознавства:
чернівецька „школа”
План
1. Наукові пошуки проф. Ольги Червінської.
2. Проф. Петро Рихло і його праці (німецькомовні літератури і українська література).
3. Теорії й полеміки навколо традиційних структур (проф. Анатолій Нямцу й Анатолій

Волков).
Завдання:
1. Прокоментуйте базові різночитання теорій традиційних структур.
2. Скласти тези до вказаних положень плану.

1.
2.
3.
4.
5.

Література
Лексикон загального та порівняльного літературознавства / Буковин. центр гуманіт.
дослідж. ; за ред. А. Волкова та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.
Нямцу А. Иуда Искариот и другие… : Учеб. пособие. – Черновцы: Рута, 2004. – 88 с.
Нямцу А.Е. Мир Нового Завета в литературе. – Черновцы : Рута, 1998. – 108 с.
Нямцу А. Основы теории традиционных сюжетов. – Черновцы : Рута, 2003. – 79 с.
Традиційні сюжети та образи : моногр. / авт. проекту й упоряд. : А. Р. Волков. – Чернівці :
Місто, 2004. – 442 с.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
Тема: Порівняльне літературознавство в українській середній і вищій школі
План
1.Методика компаративного викладання літератури як проблема.
2.Літературна компаративістика у ВНЗ. Шляхи впровадження: досвід і проблеми.
3.Елементи компаративістики у викладанні шкільного курсу літератури.
Завдання:
1. Складіть анотацію на два-три вітчизняні порівняльно-типологічні
дослідження останніх років.
2. Вкажіть проблеми методики компаративного викладання літератури у ВНЗ і
середній школі. Які можливі шляхи їх розв΄язання?
3. Підготуйте доповідь „Особливості викладання літературної компаративістики
у ВНЗ України та інших країн світу”.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Література
Галич О. Теорія літератури : підруч. / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв ; за наук.
ред. О. Галича. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.
Градовський А. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури:
методологія та методика. – Черкаси : Брама, 2003. – 292 с.
Гром’як Р. Літературознавча компаративістика та перекладознавство: дотичність,
перетини, колізії // Слово і Час. – 2002. – № 8. – С. 49-58.
Клименко Ж. Заради пізнання світу і себе у цьому світі... : (Компаративний підхід
до викладання літератури в школі) / Жанна Клименко // Українська мова й
література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-12. –
С. 47-52.
Наєнко М.К. Історія українського літературознавства: підручник. – К. : ВЦ
„Академія”, 2001. – 360 с.
Наливайко Д.С. Компаративний аспект вивчення літератури у вищій і середній
школі // Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київ. держ. лінгвіст. ун-ту (ЛІЕГВАПАКСVІІІ). Філологія, педагогіка і психологія в антропоцентричних парадигмах. – К.,
2000. – Вип. 3В.
Нямцу А. Основы теории традиционных сюжетов. – Черновцы : Рута, 2003.– 80 с.
Росовецький С. Якого оновлення потребує українська компаративістика: нотатки
традиціоналіста // Слово і Час. – 2003. – № 5. – С. 19-30.
Чинні шкільні та вузівські програми з української та зарубіжної літератури.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
Тема: Переклад у системі міжлітературних зв’язків
План
1. Різновиди перекладу.
2. Історія перекладу.
3. Особливості художнього перекладу.
4. Проблема статусу перекладу в системі міжлітературних зв’язків.
5. Перекладацтво в сучасній Україні: постаті, „школи”.
Завдання:
1. Визначте місце перекладу в системі міжлітературних зв΄язків. Доведіть свою думку
на прикладах.
2. Проаналізуйте ряд українських (за можливістю також російських, польських,
англійських та ін.) перекладів поезії зарубіжного автора. Зіставте переклади
з оригіналом та між собою.
3. Прокоментуйте нинішній стан українського перекладознавства. Які його проблеми і
перспективи?
4. Підготуйте доповідь про творчу діяльність видатного українського чи зарубіжного
перекладача.
Література
1. Зорівчак Р. Концепція підготовки перекладачів в Україні у ХХІ ст. // Освіта і
управління. – 2002. – № 2. – С. 175-182.
2. Коломієць Л. Езра Паунд – ключова постать у теорії та практиці перекладу
ХХ століття // Всесвіт. – 2000. – № 5-6. – С. 146.
3. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. – К. : Юніверс, 2002. – 280 с.
4. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. – М., 1985.
5. Лімборський І. (Ре)презентація і (ре)інтерпретація „чужого” слова при художньому
перекладі за доби глобалізації (з погляду літературознавчої компаративістики) / Ігор
Лімборський // Слово і Час. – 2010. – № 9. – С. 59-66.
6. Микола Олексійович Лукаш: Коротка хроніка життя і творчості / Б.Черняков
(уклад.). – К., 2004. – 79 с.
7. Матвіїшин В.Г. Зарубіжна література в перекладах українських письменників ХІХХХ ст. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 3. – С. 2-10.
8. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу // Всесвіт. – 2006. – № 1-2. –
С. 172-190; № 3-4. – С. 154-171; № 5-6.
9. Попович А. Проблемы художественного перевода / Под ред. П.М.Топера. Пер. со
словац. И.А.Бернштейн, И.С.Чернявской. – М. : Высш. школа, 1980. – 199 с.
10. Снігур С. Стан сучасного перекладознавства на Заході // Всесвіт. – 2003. – № 3-4. –
С. 117-123.
11. Содомора А. Українське перекладознавство на рубежі ХХІ віку // Слово і Час. –
1998. – № 8. – С. 16-18.
12. Ткаченко А.О. Художній переклад як мистецтво слова // Всесвітня література в
середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 11. – С. 87-89.
13. Чередниченко О. Українське перекладознавство у контексті світової науки // Другий
міжнародний конгрес україністів: Мовознавство. – Львів, 1993. – С. 277-281.
14. The Translation Studies Reader. – L. Venuti, ed. – L. & N.-Y. : Routledge, 2000.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 12
Тема: Комп’ютерна література
План
1. Поняття комп’ютерної літератури.
2. Принципи побудови й інтерпретації комп’ютерних текстів.
3. Засади аналізу гіпертексту.
Завдання
1.
Прочитайте два-три комп΄ютерні художні тексти (на вибір) та проаналізуйте їх
структуру.
2.
Спробуйте сформувати (через гіперпосилання) схему логічної будови обраного Вами
тексту, відобразити взаємозв΄язки його складників.
3.
Яке, на Вашу думку, майбутнє комп΄ютерної літератури?

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Література
Бульвінська О.І. Інформаційне суспільство і література: перспективи співіснування //
Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 6. – С. 7-10.
Герасименко Н. Мережева література: нова форма чи зміст? / Ніна Герасименко // Слово
і Час. – 2010. – № 10. – С. 64-71.
Завадський Ю. Автор і читач гіпертекстового „story” і поетичного „concretism” // Studia
methogologica. – Вип. 17. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2006. – С. 164-168.
Завадський Ю. Кібертекст і ерґодична література: типологічна модель мережевої
літератури Еспена Дж. Аарсета // Studia methogologica. – Вип. 16. – Тернопіль : РВВ
ТНПУ, 2005. – С. 54-59.
Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту : (Основи лінгвопоетики) : Навч. посібник
для студ. вищих навч. закладів. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 416 с.
Одаренко О. Простір розгалужених шляхів: знайомство з гіперлітературою // Всесвіт. –
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Теми рефератів
Літературна компаративістика: її предмет, мета і завдання.
Структура літературної компаративістики. Міжпредметні зв΄язки.
Етапи розвитку світової літературної компаративістики.
Компаративістика кінця ХІХ - І пол. ХХ ст.: її основний предмет і методологія.
Компаративістика ІІ пол. ХХ ст.: основний предмет вивчення і методологія.
Етапи “кризи” в розвитку порівняльного літературознавства: причини, пошук шляхів
вирішення.
7. Розвиток компаративістики в Україні.
8. “Школи” порівняльного літературознавства.
9. Найвизначніші представники вітчизняної й зарубіжної компаративістики:
характеристика наукової діяльності.
10. Компаративістика і світова література. Концепції світової літератури.
11. Компаративістика і теорія літератури, їх взаємопов΄язаність і взаємодія.
12. Компаративістика та історія літератури.
13. Літературна компаративістика як “порівняльна поетика”.
14. Контактно-генетичні зв΄язки в літературі: природа, функціонування, значення,
різновиди.
15. Виникнення й функціонування типологічних сходжень у літературі.
16. Синкретизм контактно-генетичних зв΄язків і типологічних сходжень у літературі.
17. Література в системі інших видів мистецтв: становлення, сучасний стан і перспективи
галузі компаративістики.
18. Проблеми імагології.
19. Тематологічний рівень порівняльно-типологічного дослідження літератури.
20. Генологічний рівень порівняльно-типологічного вивчення літератури.
21. Жанри та їх системи в національних літературах: специфіка, трансформації.
22. Теорія інтертекстуальності в сучасній компаративістиці. Претекст. Гіпертекст.
23. Особливості компаративного дослідження художніх систем і стилів у літературі.
24. Проблема літературних систем.
25. Національна літературна система: закономірності розвитку.
26. Специфіка існування і розвитку зональної літературної системи.
27. Особливості розвитку літературного регіону.
28. Поняття міжлітературного процесу. Його структура.
29. Вплив і рецепція у літературному процесі.
30. Місце і роль перекладу в системі міжлітературного процесу. Еволюція художнього
перекладу та його різновиди.
31. Історія й сьогодення українського перекладознавства. Найвизначніші представники.
32. Міфологія і література. Міфологічний фактор у літературі. Проблеми літературної
міфотворчості.
33. Міфопоетика літературного твору: система і складники.
34. Функціонування й трансформація традиційних структур у літературі. Античний.
біблійний та інші складники в літературних творах.
35. Своєрідність художніх систем і стилів української літератури.
36. Давня українська література в європейському контексті.
37. Нова українська література і світовий контекст.
38. Сучасна українська література в контексті світового літературного процесу.
39. Сучасна літературна компаративістика: стан, проблеми, тенденції, перспективи.
40. Діяльність відділу порівняльного літературознавства Інституту літератури
ім. Т.Г.Шевченка.
41. Викладання літературної компаративістики в середній і вищій школі: стан і проблеми.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Глосарій
Алегорія (грецьк. аllegorіа, від аllos – інший і аgoreno – говорю) – інакомовлення, в якому
конкретний образ є формою розкриття абстрактного уявлення, судження, поняття. Суть алегорії
становить внутрішнє порівняння певного явища з іншим. Вона постала на межі понятійного
образно-художнього мислення з розкладом культової міфології, звідки взято багато
алегоричних образів. Складніший вид алегорії – наділення істот, предметів рисами людського
характеру.
Бароко (від італ. ваrocco – дивний, химерний) – напрям у мистецтві та літературі ХVIIХVIII cт., який посідає важливе місце у розвитку європейської культури. Його художня система
надзвичайно складна: їй властиві мінливість, поліфонічність, ускладнена форма. Література
бароко поєднує религійні та світські мотиви й образи, тяжіє до різних контрастів, складної
метафоричності, алегорій, прагне вразити читача пишним, барвистим стилем та риторичним
оздобленням твору. Видатними ліриками бароко були італійський поет Джамбаттіста Маріно
(1569-1625) та іспанський поет Луіс де Гонгора-і-Арготе (1561-16270), виразником
філософських і художніх принципів бароко у жанрі драми – іспанський драматург Педро
Кальдерон де ла Барка (1600-1681).
Драма (грецьк. drаmа – дія) – один з літературних родів, який змальовує світ у формі дії.
Здебільшого призначений для сценічного втілення. Для драматичних творів притаманна
фабульна побудова з необхідними для цього атрибутами: зав’язкою, розвитком дії,
кульмінацією та розв’язкою. Започаткували цей вид літератури античні письменники (Есхіл,
Софокл, Еврипід), подальшого розвитку він набув за доби класицизму (П.Корнель, Ж.Расін), в
епоху Просвітництва (Ф.Шиллер, Г.Е.Лессінг), в літературі ХIХст.( В.Гюго, Дж.Байрон та ін.) і
ХХст. (Б.Шоу, Б.Брехт та ін.). Відповідно до змісту і форми, характеру конфлікту драматичні
твори поділяються на окремі види і жанри (трагедія, комедія, драма, фарс, водевіль, мелодрама,
трагікомедія). У минулому існували також містерії, міраклі, мораліте, шкільні драми,
інтермедії. Драма як жанр драматичних творів – п’єса соціального або побутового характеру з
гострим конфліктом, який розвивається у постійній напрузі. Дійові особи драми – переважно
звичайні, рядові люди, і автор прагне розкрити їх психологію, дослідити еволюцію характерів,
мотивацію вчинків і дій.

1.

2.

3.

4.

КОНЦЕПЦІЯ КУРСУ
Мета вивчення дисципліни – системно ознайомити студентів з теорією і практикою
компаративних досліджень, навчити самостійно проводити порівняльні студії різних
рівнів.
Завдання курсу: вдосконалювати вміння студентів аналізувати й зіставляти художні
твори та явища всього жанро-видового спектру; забезпечити максимально повне
володіння студентами фактичним матеріалом з курсу, а також їх термінологічну
грамотність; спрямовувати увагу на ознайомлення з творчістю кращих вітчизняних
майстрів художнього перекладу; формувати вміння та навички практики наукової
роботи студентів під час виконання ними рефератів і доповідей з питань, відведених на
самостійне опрацювання, тощо; розвивати художній смак і творчу уяву студентів.
Компаративний, фундаментальний, комбінований, пояснювально-ілюстративний,
проблемного викладу навчального матеріалу, репродуктивний, інтертекстуальний,
міфопоетичний, культурно-історичний, описовий, герменевтичний методи навчання.
Дидактичні засоби навчання: слово викладача, підручники і посібники, наочні
матеріали (таблиці, схеми, мультимедіапрезентації), веб-сайт викладача.

Список рекомендованої літератури до дисципліни
Методичне забезпечення
1. Гурдуз А. Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика : навч.-метод.
посіб. для студ. вищих навч. закладів / А. Гурдуз. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 154 с.
(5 прим. у бібл.).
2. Гурдуз А. Компаративістика і літературний процес : навч.-метод. посіб. для студ.
вищих навч. закладів / А. Гурдуз. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 244 с. (5 прим. у
бібл.).
3. Гурдуз А. Літературна компаративістика: навч.-метод. посібник для студентів
вищих навч. закладів. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 72 с.
(15 прим. у бібл.).
4. Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: навч.-метод. рекомендації до
вивчення курсу “Літературна компаративістика”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ
ім. П.Могили, 2008. – 68 с. (10 прим. у бібл.).
5. Гурдуз А. Українська література в контексті світового літературного процесу:
наук.-метод. рекомендації до вивчення курсу “Історія української літератури кінця
ХІХ - початку ХХ ст.”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 60 с.
(10 прим. у бібл.).
6. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Сучасна літературна
компаративістика:
теорія
і
практика».
–
URL :
https://mnu.mk.ua/course/index.php?categoryid=257
Рекомендована література
Базова
1. Вервес Г. Як література самоутверджується у світі: Дослідження. – К.: Дніпро,
1990. – 452с.
2. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва / Леся
Генералюк. – К. : Наукова думка, 2008. – 544 с.
3. Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській
“прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.: моногр. – Миколаїв:
Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 216 с.
4. Дюришин Д. Межлитературные общности как конкретизация закономерностей
мировой литературы // Проблемы особых межлитературных общностей / под
ред. Д.Дюришина. – М.: Наука: Восточная лит., 1993. – С.9-63.
5. Дюришин Д. О европейских межлитературных центризмах // Россия, Запад,
Восток: Встречные течения: К 100-летию со дня рожд. акад. М.П.Алексеева. –
СПб.: Наука, 1996. – С.269-276.
6. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы: пер. со словац. –
М.: Прогресс, 1979. – 320 с.
7. Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений
проект? Реінтерпретація канону: спроба компаративного аналізу літературних
парадигм. – Черкаси, 2006. – 364 с.
8. Літературознавча компаративістика: навч. посібник / Терноп. держ. пед. ун-т
ім. В.Гнатюка; Упоряд.: Р.Т.Гром΄як, І.В.Папуша.– Тернопіль, 2002.– 334 с.
9. Матвіїшин В.Г. Україно-французькі літературні зв’язки ХІХ - поч. ХХст. –
Львів, 1989. – 168 с.
10. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Вид. дім „КиєвоМогилянська академія”, 2006. – 348 с.
11. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и
сравнительного анализа. – М.: Наука, 1976. – 359 с.
12. Нямцу А. Основы теории традиционных сюжетов. – Черновцы: Рута, 2003. – 80
с.

13. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному
контексті: В 5 т. / АН УкрРСР. Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Наук. думка,
1987–1991.
14. Попович А. Проблемы художественного перевода / под ред. П.М.Топера. Пер.
со словац. И.А.Бернштейн, И.С.Чернявской. – М.: Высш. школа, 1980. – 199 с.
15. Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США: (Типологія та
національні особливості). – К.: Нора-принт, 1998. – 311 с.
16. Традиційні сюжети та образи : моногр. / авт. проекту й упоряд. : А.Р.Волков. –
Чернівці : Місто, 2004. – 442 с.
17. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире
текстов. – М.: Агар, 2002. – 280 с.
Допоміжна
Наукова та методична література
1. Азаров Ю.А., Сорокина В.В. Новые исследования в области сравнительного
литературоведения // Вестник Моск. ун-та. – Сер.9, Филология. – 1995. – № 1. –
С.89-96.
2. Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики // Слово і Час. –
2002. – № 3. – С.50-58.
3. Гурдуз А.І. Амплітуда переосмислення образу єдинорога в літературі ХХ першого десятиліття ХХІ ст. // Новітня філологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ
ім. П.Могили, 2010. – № 37. – С. 99-115.
4. Гурдуз А.І. Античний міф очима Кортасара і Борхеса (на матеріалі творів “Царі” і
“Дім Астеріона”) // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 8. – С.4143.
5. Гурдуз А. Інтертекстуальність і гіпертекст: проблеми теорії і практики //
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. –
2007. – № 4. – С.67-72.
6. Гурдуз А.І. Літературна мінотавріана ХХ - початку ХХІ ст. // Зарубіжна література
в школах України. – 2009. – № 1 – С.13-17; № 6. – С.51-56.
7. Гурдуз А.І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини ХХ - першого
десятиліття ХХІ століть: інтрига переосмислення // Науковий вісник
Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук.
праць. Сер. Філологічні науки / за ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. — Миколаїв :
МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013. — Вип. 4.12 (96). — С. 64-72.
8. Гурдуз А.І. Мешап-проза: історія гри з історією // Науковий вісник
Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук.
праць. Серія „Філологічні науки” / за ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. —
Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013. – Вип. 4.11 (90). – С. 44-48.
9. Гурдуз А. Міф і міфологічний фактор у літературі: (Загальнотеоретичні проблеми
студіювання) // Укр. мова й літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. –
2004. – № 3. – С.120-126.
10. Гурдуз А.І. Міфопоетика літературного твору та міфопоетична парадигма:
теоретичний аспект // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 6. –
С.57-59
11. Гурдуз А.І. Міфопоетика роману Еміля Золя “Земля” // Зарубіжна література в
школах України. – 2005. – № 9. – С.11-13.
12. Гурдуз А.І. Міфопоетична парадигма в романі Томаса Гарді “Тесс із роду
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Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 3. – С. 12-13.
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2-ге, доп. і переробл. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 392 с.
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Довідкова література
1. Енциклопедія постмодернізму / [ред. Ч. Енквіста, В. Е. Тейлора]. — пер. з англ. — К. :
Основи, 2003. — 504 с.
2. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці : Золоті
литаври, 2001. — 636 с.
3. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І .Ковалів]. — Т.1. — К. :
Академія, 2007. — 608 с.
4. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І .Ковалів]. — Т. 2. — К. :
Академія, 2007. — 624 с.
5. Літературознавчий словник-довідник / [ред. колегія Р. Т.Гром’як, Ю. І.Ковалів та ін.].
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7. Філософський енциклопедичний словник / [голова редкол. В. І. Шинкарук]. — К. :
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Електронні ресурси
Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae-lib.narod.ru
Електронна бібліотека «Джерело»: http://ukrlib.com
Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com
Національна бібліотека України з віртуальною бібліографічною довідкою:
http://chl.kiev.ua
Сайт http://philolog.in.ua
Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae-lib.narod.ru

Інформаційні ресурси
1. Посилання на сайт викладача: https://mnu.mk.ua/course/index.php?categoryid=257 .
2. Підручники:
2.1. Будний В. Порівняльне літературознавство / Василь Будний, Микола Ільницький.
– К. : ВД „Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с. (2 прим. у бібл.).
2.2. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному
контексті : у 5 т. – К. : Наукова думка, 1987-1994 (2 прим. у бібл.).
2.3. Гурдуз А. Літературна компаративістика: навч.-метод. посібник для студентів
вищих навч. закладів. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 72 с.
(5 прим. у бібл.).
2.4. Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: навч.-метод. рекомендації до
вивчення курсу “Літературна компаративістика”. – Миколаїв: вид-во МДГУ
ім. П.Могили, 2008. – 68 с. (3 прим. у бібл.).
2.5. Гурдуз А. Українська література в контексті світового літературного процесу:
наук.-метод. рекомендації до вивчення курсу “Історія української літератури
кінця ХІХ - початку ХХ ст.”. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. –
60 с. (4 прим. у бібл.).
2.6. Традиційні сюжети та образи : моногр. / авт. проекту й упоряд. : А.Р.Волков. –
Чернівці : Місто, 2004. – 442 с. (2 прим. у бібл.).
2.7. Літературознавча компаративістика: навч. посібник / Терноп. держ. пед. ун-т
ім. В.Гнатюка; Упоряд.: Р.Т.Гром΄як, І.В.Папуша.– Тернопіль, 2002.– 334 с.
(2 прим. у бібл.).
2.8. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Вид. дім „КиєвоМогилянська академія”, 2006. – 348 с. (1 прим. у бібл.).
2.9. Вервес Г. Як література самоутверджується у світі: Дослідження. – К.: Дніпро,
1990. – 452с. (1 прим. у бібл.).
2.10. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту: (Основи лінгвопоетики) : навч.
посібник для студ. вищих навч. закладів / А.М.Науменко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. –
416 с. (2 прим. у бібл.).
3. Електронні підручники, статті:
 Гурдуз А. Літературна компаративістика: навч.-метод. посібник для студентів вищих
навч. закладів. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 72 с. . – URL :
http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=2&b=266.
 Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: навч.-метод. рекомендації до вивчення
курсу “Літературна компаративістика”. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили,
2008. – 68 с. . – URL : http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=2&b=265.
 Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про
землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили,
2008. – 216 с. . – URL : http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=9&b=20.
 Гурдуз А.І., Чорна О.Б. Нава Володимира Арєнєва: своєрідність інтерпретації в
повісті „Бісова душа, або Заклятий скарб” // Науковий вісник Миколаївського
державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. Сер.
Філологічні науки / за ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Миколаїв, 2012. – Т. 4.

Вип. 4.9. –
С. 48-54. –
URL :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_9/11.htm.
 Гурдуз А.І. Образ і комплекс Франкенштейна в романах Брайана Олдісса і Юрія
Смолича
/
А.І.Гурдуз,
К.І.Здоренко.
URL:
http://www.bdpu.org/scientific_published/ukr_lit_2008/Gurduz_Zdorenko/document_vie
w.
 Гурдуз А.І., Федорова О.А. Перегляд літературознавчих стереотипів: поетика
„уессекських романів” Томаса Гарді // Науковий вісник Миколаївського державного
університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць / за ред. М.І.Майстренко. –
Миколаїв : МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2010. – Вип. 6. Філологічні науки. –
С. 4-7. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2010_6/1.htm.
 Гурдуз А. Під знаком Ф.Шиллера: доля однієї української драми
// Матеріали
Третьої міжнар. наук.-практ. Iнтернет-конфер. “Діалог мов – діалог культур. Україна
і
світ”
(Ludwig-Maximilians-Universität,
Fakultät
für
Sprachund
Literaturwissenschaften Department II Slavische Philologie, München, 1-4 листопада
2012 р.). –
URL :
http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/wpcontent/uploads/Andrij-Gurduz.pdf.
 Гурдуз А.І., Сорокіна М.О. Поема Вікторії Шуліко „Атлантида”: традиція і
новаторство у звертанні до легендарно-міфологічної структури // Науковий вісник
Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук.
праць. Серія „Філологічні науки” / за ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Миколаїв :
МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. Т. 4. Вип. 4.10. С. 59-62. URL:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_10/13.htm.
 Гурдуз А.И., Крученюк Е.А. Путь Минотавра в русской литературе II половины ХХ
- начала ХХІ веков // Новітня філологія.– Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили,
2009.
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№ 13.
–
С. 72-81
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URL:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nevfil/2010_13/13-9.pdf.
 Гурдуз А. Роман Дари Корній “Гонихмарник”: місце в мистецькому контексті з
погляду традиції й новаторста // Українознавчий альманах. – Київ–Мелітополь. –
2012. –
Вип. 9. –
С. 229-235
.–
URL:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukralm/2012_9/hurduz_a.pdf.
 Гурдуз А.І. Типологія міфопоетичних технік в українській та західноєвропейській
“прозі про землю” кінця ХІХ - І третини ХХ ст.: аспект рецепції біблійного
матеріалу // Наукові праці / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. – Т. 59.
Вип. 46. Філологія. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2006. – С. 126-129 . –
URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2006_46/46-25.pdf.

