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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Кількість кредитів: 4
Модулів: 1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 1-2
Семестр: 2-3
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Заочна
Лекції:

18
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
14
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
-

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет літературної компаративістики становить форми зовнішніх і
внутрішніх контактів; види і форми міжлітературної рецепції, зокрема
художній переклад як найдавніша форма літературного обміну. У коло
наукових зацікавлень дослідників-компаративістів потрапляють подібні
мотиви, сюжетні ситуації, художні образи тощо у письменників різних країн і
епох.
Мета порівняльних студій полягає у зіставленні еволюційних тенденцій
національних літератур, вивченні безпосередніх та опосередкованих взаємин
між ними, опис і аналіз схожих та відмінних рис. Основними завданнями
вивчення дисципліни “Літературна компаративістика” є: розкриття внутрішніх
закономірностей літературних явищ, опис і аналіз літературних феноменів;
вивчення генетико-контактних зв’язків і типологічних збігів у національних
літературах; з’ясування національної своєрідності окремих літератур.
Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими
компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін: «Теорія та
історії світової літератури», «Методика навчання літератури», «Філософія»,
«Психологія», «Історія релігії», «Етика», «Естетика».
Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з
дисциплінами «Історія літературознавчих вчень», «Історія літературних
напрямів і шкіл», «Інновації у викладанні світової літератури».

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Знання:
основні поняття та теоретичні засади порівняльного
літературознавства; завдання порівняльного літературознавства та його
взаємозв’язки з іншими науковими дисциплінами; етапи розвитку світової
компаративістики; принципи порівняльного вивчення літератур; класифікацію
форм міжлітературного процесу; сучасні методології порівняльного
літературознавства; критичну та теоретичну спадщину літературознавчої
компаративістики; інтердисциплінарні концепції методології гуманітарних і
суспільних наук та методи цих наук;
Уміння: правильно використовувати основні поняття і терміни
літературознавчої компаративістики; самостійно аналізувати і компетентно
оцінювати явища літературного процесу крізь призму контактно-генетичних
зв’язків і типологічних паралелей. застосовувати різні методологічні підходи
при компаративному аналізі художніх творів; використовувати набуті
теоретичні знання у педагогічній та науковій роботі.
Комунікація: володіти жанрами усного, публічного, монологічного
мовлення та культурою діалогічного професійного спілкування. Уміти вести
дискусію.
Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науководослідні завдання з відповідної проблематики,виявляти самостійність і
соціальну відповідальність при виконанні функціональних обов’язків.
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Теоретичні основи літературної компаративістики.
Предмет, об’єкт, мета і завдання літературної компаративістики. Міждисциплінарні
зв’язки з всесвітньою літературою; історією літератури; теорією літератури; літературною
критикою; теоріями філософії мови; культурологією; культурною антропологією.
Галузі сучасного порівняльного літературознавства: теорія і методологія; історія
літературної компаративістики; компаративна поетика; переклад; література в системі
мистецтв; міф і література; імагологія як наука про національні іміджі очима іноземців.
Становлення поняття «всесвітня література». Етапи розвитку літературної компаративістики.
Донауковий період: Аристофан, Плутарх, Данте, «Спір давніх і нових», Ж. де Сталь,
Стендаль. Активна (наукова) стадія розвитку літературної компаративістики. Зарубіжні
школи з літературної компаративістики: французька, американська, британська, німецька,
російська. Порівняльні студії в Україні. Наукова діяльність відділу компаративістики
Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.
Тема 2. Форми та механізми між літературного процесу.
Поняття міжлітературної взаємодії. Епічні шаблони і «подорожуючі» сюжети. Вічні образи.
Літературні контакти як види і форми переходу літературних явищ, що виникли в одних
народів до інших народів: засвоєння сюжетів, образів, прийомів, жанрів, віршування тощо;
переклади-переробки і точні переклади; наслідування іншомовних літературних творів,
полеміка з ними у художній формі, пародії на них; творчість письменників одного народу
мовами інших народів; критичні або історико-літературні судження одного народу про
літературу чи окремих письменників і твори іншого народу; проникнення імен літературних
персонажів або письменників одного народу в ономастичний репертуар іншого,
відображення явищ чужих літератур у творчій свідомості письменників. Загальні естетичні
домінанти у розвитку світового літературного процесу. Модель світу: архаїчна, антична,
середньовічна, ренесансна, новочасна, постмодерністська. Типологічні зв’язки як об’єктивні
зв’язки і подібності між літературними явищами (сюжетами, мотивами, стилями, напрямами
і течіями). Поняття типологічного ряду. Генетико-контактні літературні зв’язки як результат
фактично зафіксованого знайомства автора-реципієнта з творчістю того чи іншого
письменника. Опис літературних закономірностей – схожих ситуацій, закономірних
тенденцій, усіх явищ, які повторюються у процесі розвитку національних літератур.
Тема 3. Методологічна парадигма літературної компаративістики.
Методологічна школа, метод, методологія і методика в літературознавчих студіях.
Вимоги
ДАК
щодо
використання
методології
в
науковому
дослідженні.
Інтердисциплінарність літературної компаративістики і коло актуальних методологічних
питань. Провідні методологічні засади порівняльних студій: порівняльно-історичні методи,
літературознавча герменевтика, рецептивна естетика, культурна антропологія, теорія
інтертекстуальності. Методи історико-літературного аналізу тексту у порівняльних студіях.
Інтертекстуальний метод вивчення художнього тексту. Методи, орієнтовані на вивчення
авторського замислу та літературно-історичного контексту епохи. Методи, орієнтовані на
вивчення формальних особливостей тексту. Читач у процесі літературної комунікації.
Методи, орієнтовані на читача. Інтертекстуальність як поетикальне явище: компаративний
аспект. Категорія інтертекстуальності у сучасному літературознавстві. Сутність поняття,
спектр підходів, наукові дискусії. У науково-теоретичному дискурсі поняття
інтертекстуальності набуло поширення в ХХ ст. Концепція діалогічності, двоголосся,
поліфонічності художнього твору М. Бахтіна. Теорія інтертекстуальності Р. Барта, Ю.
Крістевої, Ю. Лотмана, К. Леві-Стросса, Ж. Деррида, Ж. Женетта, У. Еко. Концепція
«наднаціонального» характеру світової літератури американських літературознавців Р.

Уеллека та О. Уоррена. Історичні форми міжтекстової взаємодії. Цитата, алюзія,
ремінісценція в теорії інтертекстуальності. Образна аналогія. Інтертекстуальність як
текстотвірний засіб, що генерує нові смисли і конденсує в мовних знаках культурну пам’ять.
Поняття інтертекстуальний знак, інтерлексема, лінгвокультурний код, інтертекстема,
біблеїзм, стилістичний і семантичний параметри інтертекстуальності. Концепти як мовне
вираження інтертекстуальності. Інтертекстуальність як визначальна структурна ознака
текстів постмодерністського художнього дискурсу. Поняття гіпертексту. Практика
інтертекстуальних досліджень.
Тема 4. Переклад як форма літературних зв’язків.
Переклад як особливий вид духовної діяльності людства. Переклади Біблії та їх роль у
становленні новоєвропейського письменства. Септуагінта, Вульгата, готська Біблія.
Перекладна література у давньоукраїнському письменстві і освіті: пролог, мінеї, службові
мінеї, Четьї-Мінеї, патерики, апокрифи. Сприйняття перекладної богослужбової літератури
як власного, національного художнього надбання.
Переклади
світських
(грекоримських) художніх джерел. на землях Київської Русі. Роль перекладної богослужбової
літератури у становленні національних літератур. Перекладна література в системі
давньоукраїнської освіти. Теорія художнього перекладу у взаємодії з науковими
дисциплінами філологічного циклу. Художній образ і художня деталь в критеріях
майстерності перекладача. Класифікація варіантів художнього перекладу: вільний переклад;
“З …” ; “за мотивами”; запозичення; наслідування; пародія; переспів (перекладення);
стилізація; епігонство. Критика перекладу. Г. Сковорода як теоретик перекладу.
Перекладацькі вправи Г. Сковороди з Овідія, Вергілія. Сковородинівська гораціана.
Українські традиції художнього перекладу ХІХ ст. Гурток «Плеяда». Класична школа
українського художнього перекладу: Агатангел Кримський, Василь Щурат, Микола Зеров,
Григорій Кочур, Микола Лукаш, Ігор Качуровський, Анлрій Содомора.
Тема 5. Імагологія як галузь компаративістики.
Предмет і завдання імагології. Мультидисциплінарний аспект імагологічних студій.
Взаємні культурні уявлення різних народів, образи певного етносу в свідомості й літературі
іншої нації, значення образів (іміджів) інших країн (етнокультур) та іноземців, відтворених у
певній національній літературі. Поняття інонаціональне та інокультурне, етнообраз,
(етно)культурна ідентичність, міжнаціональне сприйняття, самовизначення, взаємне
сприйняття, етнонаціональний стереотип, автостереотип, національний образ, уявлення про
імідж (образ) “свого” та “іншого” культурного простору. Я – автообраз (чи автоімідж); образ
Іншого – гетерообраз (чи гетероімідж). Скерованість компаративного дослідження у сферу
вивчення міжкультурних взаємин. Сучасні методи дослідження літературних етнообразів,
що ґрунтуються на філософії взаємин між Я та Іншим у сфері міжкультурних процесів:
контактологічний, типологічний, рецептивно-естетичний, дискурсивний. Основні школи
європейської імагології (Д.-А.Пажо та Г.Дизеринк). Порівняльні досліди Даніель-Анрі Пажо,
концепція psychologie du peuple («національної психології»). Етнічні стереотипи масової
літератури. Відображення національної психології у компаративістиці («Перспектива
дослідження у порівняльному літературознавстві: культурні уявлення», 1981). Місце
імагологічної проблематики у сучасній теорії літературної компаративістики. Серійне
видання «Studia imagologica» (Амстердам). Мультидисциплінарний вектор досліджень.
Українські імагологічні студії. В. Січинський («Чужинці про Україну»), Д. Наливайко
(«Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХУШ ст.», 1998), В. Янів, В.
Орехов. Серія «Літературна компаративістика» (Київ). Випуск 4: «Імагологічний аспект
сучасної компаративістики» (2011).
Тема 6. Література і синтез мистецтв.
Види мистецтв і поняття міжвидової взаємодії мистецтва. Література в контексті
мистецтв. Дослідницькі надбання вчених у тлумаченні терміна «синтез мистецтв»,
починаючи з архаїчного періоду й до сьогодні. Теорія інтермедіальності в контексті

міждисциплінарних досліджень.
Парадигма інтермедіальних образів в літературі:
архітектурні та скульптурні образи; живопис і література; музика і слово; танець і
література. Студії з проблем інтермедіальності Шарля Баттьо, Івана Франка, Оскара
Вальцеля, Стівена Поля Шера, Освальда Шпенглера, Вернера Вольфа, Єнса Шрьотера та ін.
Українські студії з проблем інтермедіальності. Питання взаємодії різних видів мистецтва у
художньому творі. Сукупність інтермедіальних образів як художнього цілого. Типи
міжвидового інтеракціонізму. Поєднання зорово-просторових характеристик (Г. Е. Лессінг)
в окремо взятому виді мистецтва (театр, кіно, телебачення); Міжвидова інтерполяція
мистецьких кодів (театральність прози, емблематичність дискурсу, музичність поезії/прози
тощо); Репрезентація одного виду мистецтва («медіа») іншим із взаємодоповненням
знакових систем кожного з них (екфразис, живопис у кіно, архітектура на фотографіях,
явища синестезії тощо). Літературно-мистецькі взаємодії як тип міжвидового
інтеракціонізму: переведення на мову суміжних мистецтв окремих формотворчих засобів
певного виду мистецтва та взаємопереплетення медійних дискурсів. Міжвидова інтерполяція
мистецьких кодів як синтез словесного і зображального начал часових (література, музика) і
просторових (образотворче мистецтво, скульптура) видів художньої творчості.
Тема 7. Міф і література.
Міф як культурне явище. Основні національні варіанти міфопоетичних систем:
шумерська, єгипетська, антична (греко-римська), скандинавська, давньоруська. Особливості
міфологічного мислення та міфологічної символіки. Міфологічні моделі космосу.
Сакральний характер міфологічних систем та уявлень. Міфопоетична образність.
Міфологічні універсалії. Міфологізм як художній прийом у літературі. Основні аспекти міфу
як універсальної форми світовідчуття у зв’язку з художньою літературою. Роль міфу у
становленні художньої традиції. Міф і архетип. Міф і жанри казки, колядки, щедрівки,
замовляння, голосіння, билини, літописи. Універсальний характер сутності міфу. Проблема
неоміфологізму в постміфологічному мисленні. Поняття “міф” – “традиція” – “література” в
контексті сучасної естетичної думки. Наукові парадигми тлумачення міфу: компаративна
(Ж.Ф.Лафіто, Дж.Віко І.Г.Гердер, Ф.В.Й.Шеллінг, брати Гримм); лінгвістична (А.Кун,
В.Манхорд, М.Мюллер, В.Шварц); апологетична (Ф.Ніцше); антропологічна (Е.Ленг,
Г.Спенсер, Е.Тейлор); ритуалістична (Дж.Фрейзер, кембриджська школа міфології);
функціональна (Б.Малиновський); афективно-асоціативна (М.Еліаде, Дж.Кемпбелл, З.Фрейд,
К.Юнг); соціологічна (Е.Дюркгейм, Л.Леві-Брюль); символічна (Е.Кассірер, С.Лангер);
структуралістська (Р.Барт, К.Леві-Стросс); герменевтична (Г.Гадамер). Ритуальноміфологічна школа в літературознавстві (М.Бодкін, Р.Керпентьер, Г.Меррей, Н.Фрай,
Р.Чейз). Російські студії з проблем міфологізму (Е. Мелетинський, Д. С. Лихачов,
Ю.М.Лотман, А.М.Панченко, І.П.Смирнов, В.Н.Топоров, Б.А.Успенський. Українські
дослідження (І.М. Зварич, С. П. Стоян, Н. О. Ліхоманова й ін.).

5.2. Тематика семінарських занять
Тема 1. Теоретичні основи літературної компаративістики.
Тема 2. Форми та механізми між літературного процесу.
Тема 3. Методологічна парадигма літературної компаративістики.
Тема 4. Проблеми компаративного аналізу.
Тема 5. Імагологія як галузь компаративістики.
Тема 6. Література і синтез мистецтв.
Тема 7. Міф і література.

5.3. Організація самостійної роботи студентів
№
Кількість
Вид роботи
Форми звітності
з/п
годин
1. Підготовка до лекційних та семінарських
30
Конспект
занять
2. Підготовка до проміжного контролю
Модульна контрольна
28
(творче завдання)
робота
3. Виконання індивідуальних завдань:
- реферат
20
Реферат
- підготовка до презентації творчого
20
Презентація
завдання.
Разом
88
Тематика індивідуальних завдань
Види творчого завдання:
1. Письмовий аналіз запропонованих уривків із художніх творів з використанням
понятійно-категоріального апарату обраних методологій.
2. Письмовий аналіз якості перекладів запропонованих віршів (англійський,
український, російський варіанти).
3. Герої орфічного і прометеївського ряду в художній літературі.
4. Образ Нарциса і прояви нарцисизму у світовій літературі.
5. Образ СРСР в нарисі Андре Жида «Повернення з СРСР».
6. Музичний код лірики Вільяма Вордствордта.
7. «Вічні образи» у світовій літературі.
8. «Подорожуючі сюжети» в давній літературі.
9. Виявити інтертекстуальну основу в запропонованих уривках художніх текстів.
10. Біблійна герменевтика (на вибір): міф про творіння в Біблії та шумеро-аккадському
епосі «Гільгамеш»; біблійний бестіарій; «аврамічна» генеалогія іудеїв та мусульман;
апокрифічні біблійні сюжети в літературі та живописі (Ліліт в апокрифах; Книга
«Єноха» https://biblia.org.ua/apokrif/apocryph2/enoh1.shtml.htm й ін.);
Теми рефератів:
1. Компаративістика й історія світової літератури, їхній взаємозв’язок і взаємодія.
2. Теорія літератури й компаративістика. Концепція компаративної поетики.
3. Історія літературної компаративістики, основні етапи й закономірності її руху.
4. Літературна компаративістика на сучасному етапі, нові парадигми й інтенції.
5. Українське порівняльне літературознавство, історія і сучасний стан.
6. Основні типи і форми літературних взаємин.
7. Взаємопов’язаність і взаємодія генетико-контактних зв’язків і типологічних спільностей у
розвитку літератури.
8. Генетико-контактні зв’язки в літературі, діапазон і механізм їх дії.
9. Типи і форми генетико-контактних зв’язків у літературі.
10. Вплив і рецепція у розвитку літератур. Сучасне трактування проблеми.
11. “Вічні” образи, мотиви, сюжети як предмет порівняльного літературознавства.
12. Художній переклад як форма між літературних взаємин. Історичні види і форми
перекладів.
13. Типологічні спільності, їх виникнення і функціонування. Рівні порівняльнотипологічного вивчення літератури.
14. Тематологіний рівень типологічних спільнот і відповідностей. Методологія і методика їх
вивчення.

15. Порівняльне-типологічне вивчення літератури на рівні художніх напрямів і стилів. Їх
трансформації в національних літературах.
16. Генологічний рівень порівняльно-типологічного вивчення літератур.
17. Національні літератури та її міжнаціональні контексти. Множинність цих контекстів.
18. Системно-порівняльний аналіз літературних явищ, його аспекти й засадні принципи.
Поняття типологічного ряду.
19. Інтертекстуальність у порівняльному літературознавстві. Поняття претексту.
20. Імагологія як галузь порівняльного літературознавства.
21. Література в системі мистецтв, її взаємозв’язок і взаємодія з іншими мистецтвами в
історичному контексті.
22. Література й образотворче мистецтво, динаміка їх взаємодії, перекодування їх мов.
23. Література і музика, аспекти й форми взаємозв’язків і взаємодій.
24. Література і театр, специфіка їх взаємозв’язків і взаємодій.
25. Національні літератури й культурно-історичні спільноти. Їх роль у русі й
міжнаціональних спілкуваннях літератур.
26. Міфологія і література. Особливості зв’язків літератури з міфологією на різних етапах її
розвитку і в різних художніх системах.
27. Генетичні зв’язки новоєвропейських літератур з античною літературою, модифікації цих
зв’язків.
28. Проблеми періодизації і типології українсько-європейських літературних взаємин.
29. Давня українська література в системі європейських літератур.
30. Нова українська література в європейському контексті.
Результати власного індивідуального дослідження студенти
семінарському занятті і наукових конференціях університету.

презентують

на

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання.
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота (творче завдання).
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях,
зокрема результати самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами, а також
якість виконання студентом індивідуального творчого завдання та його презентації.
Презентація творчого завдання є формою проміжного контролю і дорівнює МКР.
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову
оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
Оцінка за традиційною шкалою
90-100
70-89
зараховано
51-69
26-50
не зараховано
1-25
Схема розподілу балів
70 балів (поточний контроль) –
30 балів (проміжний
середньозважений бал оцінок за відповіді на
контроль) – за
Максимальна
семінарських заняттях та виконання
результатами
кількість балів
індивідуальних завдань, який переводиться у виконання модульної
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 контрольної роботи

Мінімальний
пороговий
рівень

35 балів (поточний контроль)

16 балів (проміжний
контроль)

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Оцінка
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
5 балів
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує
4 бали
задачі
стандартним
способом, послуговується
науковою
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому
окремі неістотні неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень, записує основні формули,
3 бали
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною
літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання
2 бали
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на
1 бал
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту
0 балів
теоретичних питань та практичних завдань.

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань
Вид
Творче завдання
Конспект першоджерел
Реферат
Презентація

Максимальна кількість балів
5
5
5
5

Критеріями оцінювання творчого завдання (МКР) є якість проведеного
дослідження зокрема вміння студента стисло визначати ключові позиції
проблемного питання, здатність презентувати його аудиторії. Критеріями

оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за
матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення.
Критеріями оцінювання роботи з першоджерелами є здатність студента тезово
розкрити зміст запропонованого матеріалу.
Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та
оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність
здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та
відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Модульна контрольна робота оцінюється від 16 до 30 балів.
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного
контролю.
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор).
10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
10.1. Основні джерела
1. Будний В. В. Порівняльне літературознавство: підруч. / В. В. Будний, М. М. Ільницький.

– К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.
2. Возняк Т. С. Тексти та переклади: Семантичний простір мови. Одвічні запитання.
Мартін Гайдеггер. Ганс Георг Гадамер. Габріель Марсель / Тарас Степаноич Возняк. –
Харків : Фоліо, 1998. – 668 с.
3. Гадамер Г. Г. Герменевтика і поетика [Пер. з нім.] / Ганс Георг Гадамер. – К. : Юніаерс,
2001. – 280 с. (Філософська думка).
4. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики : [Пер.с нем.] / Общ.
ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.
5. Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. – М. : СП,
1980, – 256 с.
6. Грицик Л. В. Українська компаративістика: концептуальні проекції / Л. В. Грицик. –
Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 297 с.
7. Денисова Т. Н. Наука «компаративістика» в сучасному потрактуванні / Т. Н. Денисова //
Літературна компарати-вістика. – Вип. I. – К. : ПЦ «Фоліант», 2005. – С. 10–26.
8. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения / Александр Дима ; [пер. с рум.].
– М. : Прогресс, 1977. – 227 с.
9. Дэвидсон Д. Истина и интерпретация / Д. Дэвидсон. – М. : Праксис, 2003. – 448 с.
10. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Диониз Дюришин ; [пер. со
слов.]. – М. : Прогресс, 1979. – 318 с.
11. Зорівчак Р. Реалія і переклад / Роксолана Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті,
1989. – 216 с.
12. Коломієць Л. В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського
поетичного перекладу / Лада Володимирівна Коломієць. – К. : ВПЦ «Київський
університет», 2004. – 522 с.

13. Коломієць, Л. В. Перекладознавчі семінари : актуальні теоретичні концепції та моделі

аналізу поетичного перекладу : навчальний посібник / Л. В. Коломієць. - К. : Видавничополіграфічний центр "Київський університет", 2011. – 527 с.
14.Коптілов В. Теорія і практика перекладу / В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2002. – 280 с.
15.Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу: літературознавчі проекції /
Мар’яна Лановик. – Тернопіль : ТНПУ, 2006 – 470 с.
16. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [за ред. А. Волкова та ін.]. –
Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.
17. Літературознавча компаративістика : [навч. посібн. / ред. Р. Т. Гром’як, упорядкув. : Р. Т.
Гром’як, І. В. Папуша]. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 334 с.
18. Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс: монографія / [за ред. Р.
Гром’яка]. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 367 с.
19. Лотман Ю. М. Текст и полиглотизм культуры / Ю. М. Лотман // Избранные статьи в 3-х
т. – Таллин, 1996. – Т. 1. – С. 143-148.
20. Наливайко Д. С. Літературознавча імагологія: предмет і стратегії / Дмитро Сергійович
Наливайко // Літературна компаративістика. – Вип. 1. – К. : ПЦ «Фоліант», 2005. – С. 27 – 44.
21. Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті
європейського літературного процесу / Дмитро Сергійович Наливайко. – К. : Дніпро, 1988. –
395 с.
22. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства / Дмитро
Наливайко // Літературознавство : [матеріали 4 конгр. міжнар. асоціації україністів]. – К. :
Обереги, – Кн. 2. – 2000. – С. 42–50.
23. Наливайко Д. Сучасна літературна компаративістика: аспекти й тенденції / Д. С.
Наливайко // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 28-30.
24.Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика / Дмитро Наливайко. – К. : КиєвоМогилянська академія, 2006. – 347 с.
25. Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера [Пер. с франц. И. С. Вдовин] /
Поль Рикер. – М. : Искусство, 1996. – 270 с.
26. Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / Поль Рикер. – М. :
Akademia – Центр, Медиум, 1995. – 414 с.
27. Содомора А. Українське перекладознавство на межі XXI століття / А. Содомора // Слово
і час. – 1998. – № 8. – С. 16–18.
28. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи : [антологія / за заг. ред. Д. С.
Наливайка]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 474 с.
29. Хангельдиева И. Г. Взаимодействие и синтез искусств / И. Г. Хангельдиева. – М.: Знание,
1982. – 62 с.
30. Шайтанов И. Компаративистика и/или поэтика. Английские сюжеты глазами
исторической поэтики / Игорь Шайтанов. – М. : РГГУ, 2010. – 653 с.
31. Шевчук Т. Переклад як форма між літературної взаємодії / Тетяна Шевчук. – Ізмаїл :
СМИЛ, 2015. – 240 с.
32. Яусс Г. Р. Рецептивна естетика й літературна комунікація / Г. Р. Яусс // Слово і час. –
2007. – № 6. – С. 37-46.

10.2.

Допоміжні джерела

1.
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / Сергей Сергеевич
Аверинцев. – М. : Coda, 1997. – 343 с.
2. Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции / Сергей
Сергеевич Аверинцев. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 448 с. (Язык.
Семиотика. Культура).

3. Аверинцев С. Софія-Логос. Словник / Сергій Аверинцев. – 3-е видання. [У пер. з рос.,
упорядник К. Сігов, наук. ред. М. Ткачук]. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2007. – 650 с.
4. Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI –XVI вв. / Дмитрий
Михайлович Буланин. – Munhen : Verlag Otto Sagner, 1991. – 473 с.
5. Бычков В. В. Малая история Византийской естетики [Под ред. А. А. Маркова] / Виктор
Васильевич Бычков. – К. : Путь к истине, 1991. – 407 с.
6. Гаспаров М. Л. Античная поэтика : Риторическая теория и литературная практика [АН
СССР, Ин-т мировой лит-ры им. А. М. Горького; Отв. ред. М. Л. Гаспаров] / Михаил
Леонович Гаспаров. – М. : Наука, 1991. – 256 с.
7. Гаспаров М. Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти [Рос. гос.
гум. ун-т, Ин-т высших гум-х иссл-ний] / Михаил Леонович Гаспаров. – М. : РГГУ, 1999. –
297 с.
8. Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы: Статьи и исследования / Илья
Николаевич Голенищев-Кутузов. – М. : Наука, 1975. – 326 с.
9. Головащенко С. Біблієзнавство: Вступний курс / Сергій Головащенко. – К. : Либідь,
2001. – 495 с.
10. Гординський С. Французькі поети українською мовою: До перекладів М. Терещенка, М.
Рильського, Г. Кочура і М. Лукаша / С. Гординський // Гординський С. На переломі епох:
Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади. – Львів : Світ, 2004. – С. 419-427.
(Серія “Ad fontes – До джерел”).
11. Григорій Кочур і український переклад: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., КиївІрпінь, 27–29 жовтня 2003 р. [Редкол. : О. Чередниченко (голова) та ін.] – Київ; Ірпінь : ВТФ
“Перун”, 2004. – 280 с.
12. Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку:
Всеукраїнська наукова конференція (2005, Львів) [Ред. колегія Р. Зорівчак (голова)]. – Львів :
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 293 с.
13. Живов В. М. Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII –
XVIII вв. / В.М. Живов, Б. А. Успенский // Античность и культура и искусстве последующих
веков: Материалы научной конференции. – М., 1984. – С. 204 – 285.
14. Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов / Виктор Маркович
Живов. – М. : Гнозис, 1994. – 112 с.
15. История русской переводной художественной литературы [Коллективная монография
под общ. ред. Ю.Д. Левина]. – Т. 1: Древняя Русь. XVIII в. Проза. – СПб. : Издательский Дом
“Дмитрий Буланин”, 1995. – 315 с.
16. История русской переводной художественной литературы [Коллективная монография
под общ. ред. Ю.Д. Левина]. – Т. 2 : Древняя Русь. XVIII в. Драматургия. Поэзия. – СПб. :
Издательский Дом “Дмитрий Буланин”, 1995. – 256 с.
17. Історія української літератури : у 12-ти т. – Т. 1: Давня література (Х – перша половина
ХVI ст.) [ред.: Юрій Пелешенко, Микола Сулима та ін.]. – К.: Наукова думка, 2013. – 840 с.
18. Качуровський І. Вступний нарис. Франческо Петрарка в українській поезії / І.
Качуровський // Petrarca F. Poesie scelte = Петрарка Ф. Вибране / Пер. з італ. І. Качуровський.
– Мюнхен : Ін-т літератури ім. Михайла Ореста, 1982. – 160 с.
19. Клен Юрій. Вибрані твори. Поезія, спогади, статті [Відп. ред. і упоряд. Л. Кравченко] /
Юрій Клен. – Дрогобич: Наук.-вид. центр “Каменяр” Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І.
Франка, 2003. – 616 с.
20. Коломієць Л. В. Забуті перекладачі 1920-30-х років: Олекса Варавва, Микола Іванов,
Іван Кулик, Люціана Піонтек, Дмитро та Марія Лисиченки, Євген Касяненко, Ганна
Касьяненко, Ганна та Петро Чикаленки, Варвара Чередниченко / Л. В. Коломієць // Наукові
записки. – Випуск 104 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ
КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 482 с. – С. 48-61.
21. Коломієць Л. В. Масштаби перекладацької діяльності українських літераторів 1920-30-х
років (на матеріалі перекладів з англійської) / Л. В. Коломієць // Літературознавчі студії:
Збірник наукових праць. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 33. – 624 с.
(Бібліотека Інституту філології). – С. 224-232.

22. Коломієць Л. В. Мовно-cтильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі
українських перекладів Шекспірових сонетів / Л. В. Коломієць // Мовні і концептуальні
картини світу: Зб. наук. праць. – Київ: Логос. – 2000. – С. 192-202.
23. Кочур Г. Відлуння / Г. Кочур. – Київ : Дніпро, 1969. – 146 с.
24. Кочур Г. П. Друге відлуння / Г. П. Кочур [Авт. передм. М.О.Новикова; Худож. оформ.
В. Мітчинко]. – К. : Дніпро, 1991. – 558 с. (Майстри поет. перекладу).
25. Кочур Г. П. Третє відлуння / Г. П. Кочур [Ред. М.Н. Москаленко, Жолоб С.К.] – К. :
Рада, 2000. – 551 с.
26. Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах / А. Ю. Кримський [Ред. І. К. Білодід (голова) й
ін.]. – Т. 1 [Переклади]. – К. : Наукова думка, 1972. – 632 с.
27. Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах / А.Ю. Кримський [Ред. І.К. Білодід (голова) й ін.].
– Т. 3 [Літературно-критичні статті]. – К., 1973. – 512 с.
28. Лановик З. Б. Hermeneutica Sacra / Зоряна Богданівна Лановик. – Тернопіль : ТНПУ,
2006. – 586 с.
29. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X – XVII веков / Дмитрий Сергеевич
Лихачев. – СПб. : Наука, 1998. – 206 с. (Б-ка междунар. лит. Фонда).
30. Лімборський І. В. Європейське та українське Просвітництво: Незавершений проект.
Реінтерпретація канону і спроба компаративного аналізу літературних парадигми / Ігор
Валентинович Лімборський. – Черкаси : ЧДТУ, 2006. – 363 с.
31. Маслюк В. П. Латиномовнi поетики i риторики XVII – першої половини XVIII ст. та їх
роль у розвитку теорії літератури на Україні / Віктор Петрович Маслюк. – К. : Наукова
думка, 1983. – 235 с.
32. Матвіїшин В. Г. Зарубіжна література в перекладах українських письменників XIX–XX
ст. / В. Г. Матвіїшин // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 3. – С. 2–10.
33. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу / М. Москаленко // Всесвіт. –
2006. – № 1–2. – С. 172–190.
34. Наливайко Д. С. Українські поетики й риторики епохи Бароко: Типологія літературнокритичного мислення та художня практика / Дмитро Сергійович Наливайко // Наукові
записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки. –
2001. – Т. 19. – С. 3 – 17.
35. Пехник Г. В. Григорій Кочур: теоретичні погляди на переклад / Г. В. Пехник // Іноземна
філологія. – Вип. 113. – ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2004. – С. 235-243.
36. Райбедюк Г. Б., Томчук О. Ф. Вивчення творчості київських неокласиків / Галина
Богданівна Райбедюк, Олег Федорович Томчук. – Ізмаїл: СМИЛ, 2010. – 348 с.
37. Сивокінь Г. М. Давні українські поетики : Др. вид., з додатками / Григорій Матвійович
Сивокінь. – Харків : Акта. – 2001. – 166 с.
38. Содомора А. Студії одного вірша / А. Содомора. – Львів : Літопис ; Вид. центр ЛНУ
імені Івана Франка, 2006. – 364 с.
39. Содомора А. Українське перекладознавство на межі XXI століття / А. Содомора // Слово
і Час. – 1998. – № 8. – С. 16–18.
40. Содомора А. Лініями долі. Літературні портрети / А. Содомора. – Львів : Літопис,
2003. – 376 с.
41. Ушкалов Л. З історії української літератури XVIІ – XVIІI ст. / Леонід Ушкалов. – Х. :
Акта, 1999. – 216 с. (Харківська школа).
42. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник / Укл. О. І. Скопненко, Т. В.
Цимбалюк. – К. : Довіра, 735 с.
43.
Шикиринська О. Б. Парадигма інтермедіальних образів у художньому творі / Ольга
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