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Кредит № 1. 

Тема: „Системність 

розвитку літературної 

компаративістики: 

напрями і рівні”. 

Аналітичний огляд із теми „Проблеми системного підходу в 

літературознавстві. Світова література”. 

15 30 30.09-

04.10 

 

Електронний каталог наукових праць із проблеми 

«Передумови „другої кризи” в розвиту літературної 

компараритвістики: пошуки виходу. Контекстуалісти і 

неконтекстуалісти» 

15 30.09-

04.10 

 

Кредит № 2. 

Тема: „Питання 
розвитку й 

функціювання 

міжлітературних і 

міжмистецьких 

зв’язків”. 

Аналітичний огляд і мультимедіапрезентація із теми 

„Специфіка імагології як галузі літературної 
компаративістики ”. 

15 55 07.10-

11.10 

 

Реферат / творча робота з електронним каталогом із теми 

„Парадигма сучасного порівняльного літературознавства: 

полеміки, перспективи, національні особливості й 

міжнародні константи”. 

15 07.10-

11.10 

 

Аналітичний огляд із теми «Типологічні сходження: 

різновиди та їх особливості» 

10 14.10-

18.10 

 

Аналітичний огляд із теми «Закономірності генологічних і 

тематологічних трансформацій у сучасній літературі. 

Українська варіація і погляд» 

10 14.10-

18.10 

 

Кредит № 3. 

Тема: „Легендарно-

міфологічна структура 
та її функціонування. 

Міфопоетика”. 

Аналітичний огляд із теми „Наукові (національні) „школи” в 

літературній компаративістиці”. 

12 25 14.10-

18.10 

 

Аналітичний огляд і мультимедіапрезентація із теми 

„Здобутки українських наукових шкіл і напрямів 

порівняльного літературознавства: київська „школа” ” 

13 21.10-

25.10 

 

Кредит № 4. 

Тема: «Прикладна 

компаративістика: 

підходи, проблеми, 

перспективи» 

Аналітичний огляд і мультимедіапрезентація із теми 

„Переклад у системі міжлітературних зв’язків”. 

27 

55 

21.10-

25.10 

 

Реферат / творча робота з електронним каталогом із теми 

„Порівняльне літературознавство в українській середній і 

вищій школі”. 

28 21.10-

25.10 

 

Кредит № 5. 

Тема: «Українська 

література в системі 

світової: історична й 

сучасна перспективи» 

Аналітичний огляд і мультимедіапрезентація із теми 

„Здобутки українських наукових шкіл і напрямів 

порівняльного літературознавства: чернівецька „школа””. 

10 

30 

21.10-

25.10 

 

Реферат / творча робота з електронним каталогом із теми 

„Комп’ютерна література”. 

20 21.10-

25.10 
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