
 

Екзаменаційні питання 
 

1. Літературна компаративістика: її предмет, мета і завдання. 

2. Структура літературної компаративістики. Міжпредметні зв΄язки. 

3. Етапи розвитку світової літературної компаративістики. 

4. Компаративістика кінця ХІХ - І пол. ХХ ст.: її основний предмет і методологія. 

5. Компаративістика ІІ пол. ХХ ст.: основний предмет вивчення і методологія. 

6. 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. 
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