
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

ЛІТЕРАТУРНА КОМПАРАТИВІСТИКА 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: варіативна   Форма навчання: денна / заочна 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: для всіх галузей знань 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Освітня програма: для всіх освітніх програм 

Рік навчання: 1  Семестр: 2 

Кількість кредитів (годин):  

денна форма навчання: 4 (120 год.: 14 – лекції; 18 – семінарські / 88 – самостійна робота) 

заочна форма навчання: 4 (120 год.: 4 – лекції; 4 – семінарські / 112 – самостійна робота) 

Мова викладання: українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=431 

 

2. Інформація про викладача  

ПІБ: Шевчук Тетяна Станіславівна  

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор філологічних наук, професор, декан 

факультету іноземних мов ІДГУ 

Кафедра: англійської філології та  світової літератури 

Робочій e-mail: shevchuktat2@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: понеділок, 15.00-16.30  

 

3. Опис та 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. 

 

4. Результати навчання 

 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі ОС «Магістр» будуть  

знати: 

- 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;  

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=431
mailto:shevchuktat2@gmail.com
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- 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; 

вміти: 

- 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. 

 

5. Структура дисципліни 

 

Денна форма навчання 
 

Тема № 1. Теоретичні основи літературної компаративістики 

         

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 1  (2 год.): 

Вступ до порівняльного 

літературознавства 

1. Предмет, об’єкт, мета і завдання 

літературної компаративістики. 

2. Міждисциплінарні зв’язки. 

3. Галузі літературної 

компаративістики. 

4. Етапи розвитку літературної 

компаративістики. 

 

 

 

1. Будний В. В. Порівняльне 

літературознавство: підруч. / В. В. Будний, 

М. М. Ільницький.  К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008.  430 с. 

2.  Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика / Дмитро Наливайко. – 

К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 

347 с. 

3. Грицик Л. В. Українська 

компаративістика: концептуальні проекції / 

Л. В. Грицик. – Донецьк: Юго-Восток, 

2010. – 297 с. 

4.  

Завдання для с/р (8 год.): 

Підготувати презентацію на тему: 

«Художня картина світу: від античності до 

постмодернізму». 

1. Літературознавчий словник-довідник: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/

Literaturoznavchyi_slovnyk-

dovidnyk.pdf?PHPSESSID=4b55bb4a82935ef

002eb9215aa0accb5 

2. Гайдеггер М. Епоха картини світу / 

Heidegger, Martin, Tauber, Alfred I. Main 

Trends of the Modern World (en). London, Ел. 

ресурс: 

https://uadoc.zavantag.com/text/24033/index-

1.html 

3. 3. Геник-Березовська З. Грані культур. 

Бароко. Романтизм. Модернізм. К. : Гелікон, 

2000. 368 с. 

 

http://megalib.com.ua/book/3_Porivnyalne_literatyroznavstvo.html
http://megalib.com.ua/book/3_Porivnyalne_literatyroznavstvo.html
https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovnyk-dovidnyk.pdf?PHPSESSID=4b55bb4a82935ef002eb9215aa0accb5
https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovnyk-dovidnyk.pdf?PHPSESSID=4b55bb4a82935ef002eb9215aa0accb5
https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovnyk-dovidnyk.pdf?PHPSESSID=4b55bb4a82935ef002eb9215aa0accb5
https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovnyk-dovidnyk.pdf?PHPSESSID=4b55bb4a82935ef002eb9215aa0accb5
https://uadoc.zavantag.com/text/24033/index-1.html
https://uadoc.zavantag.com/text/24033/index-1.html
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Лекція 2 (2 год.): 

Форми та механізми міжлітературного 

процесу 

1. Поняття «міжлітературної взаємодії» у 

літературній компаративістиці. 

2. Літературні контакти в діахронії та 

синхронії. 

3. Вічні образи в літературі. 

4. Генетико-контакті та типологічні 

літературні зв'язки. 

1. Бровко О.О. Основи компаративістики. 

Луганськ, 2012. 

2. Літературознавча компаративістика : 

[навч. посібн. / ред. Р. Т. Гром’як, 

упорядкув. : Р. Т. Гром’як, І. В. Папуша]. 

– Тернопіль : ТДПУ, 2002. –   334 с. 

3. Літературознавча рецепція і 

компаративістичний дискурс: 

монографія / [за ред. Р. Гром’яка]. – 

Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 367 с. 

Завдання для с/р (10 год.): 

Підготувати презентацію на тему: 

«Сучасні компаративістичні часописи». 

1. Методології сучасної літературної 

компаративістики. К., 2020. 

 

Лекція 3 (2 год.): 

Методологічна парадигма літературної 

компаративістики 

1.Методи порівняльно-історичного аналізу 

тексту. 

2. Літературна компаративістика в 

контексті інтертекстуальності та 

трансмедіальності. 

3.Читач у процесі літературної комунікації. 

 

2. Методології сучасної літературної 

компаративістики. К., 2020. 

3. Сучасна літературна компаративістика: 

стратегії і методи : [антологія / за заг. 

ред. Д. С. Наливайка]. – К. : Києво-

Могилянська академія, 2009. – 474 с. 

 

Семінар 1 (2 год.): 

Історія та теорія літературної 

компаративістики 

1.    Предмет, мета та завдання літературної 

компаративістики. 

2.    Структура літературної 

компаративістики та місце в системі інших 

наук. 

3.     Три етапи розвитку компаративістики. 

4.    Методологія літературної 

компаративістики. 

5.    Процес становлення порівняльних 

студій в Україні. Сучасна база вітчизняної 

компаративістики. Перспективи розвитку. 

 

1.              Будний В. В. Порівняльне 

літературознавство: підруч. / В. В. Будний, 

М. М. Ільницький. – К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. – 430 с. 

2. Грицик Л. В. Українська 

компаративістика: концептуальні проекції / 

Л. В. Грицик. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. 

– 297 с. 

5.    Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика / Дмитро Наливайко. – 

К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 

347 с. 

6.    Сучасна літературна компаративістика: 

стратегії і методи : [антологія / за заг. ред. 

Д. С. Наливайка]. – К. : Києво-Могилянська 

академія, 2009. – 474 с. 

 

Семінар 2 (2 год.): 

Сучасні національні школи літературної 

компаративістики 

1. Французька літературна 

компаративістика. 

2. Англо-американські компаративні 

студії 

3. Німецькомовна компаративістична 

школа. 

4. Порівняльне літературознавство в 

1. Національні варіанти літературної 

компаративістики. К., 2009. 

2. Методології сучасної літературної 

компаративістики. К., 2020. 

3. Сучасна літературна компаративістика: 

стратегії і методи : [антологія / за заг. 

ред. Д. С. Наливайка]. – К. : Києво-

Могилянська академія, 2009. – 474 с. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5523/1/O_Brovko_POSIBNYK_GI.pdf
http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf?fbclid=IwAR0xYzEMP8RWXDY0WoL5bRTNcoGXR39R6AJ93PKCqM67sbeO5uZjKQuqN88
http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf?fbclid=IwAR0xYzEMP8RWXDY0WoL5bRTNcoGXR39R6AJ93PKCqM67sbeO5uZjKQuqN88
http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf?fbclid=IwAR0xYzEMP8RWXDY0WoL5bRTNcoGXR39R6AJ93PKCqM67sbeO5uZjKQuqN88
http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf?fbclid=IwAR0xYzEMP8RWXDY0WoL5bRTNcoGXR39R6AJ93PKCqM67sbeO5uZjKQuqN88
http://shron1.chtyvo.org.ua/Nalyvaiko_Dmytro_Serhiiovych/Natsionalni_varianty_literaturnoi_komparatyvistyky.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Nalyvaiko_Dmytro_Serhiiovych/Natsionalni_varianty_literaturnoi_komparatyvistyky.pdf
http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf?fbclid=IwAR0xYzEMP8RWXDY0WoL5bRTNcoGXR39R6AJ93PKCqM67sbeO5uZjKQuqN88
http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf?fbclid=IwAR0xYzEMP8RWXDY0WoL5bRTNcoGXR39R6AJ93PKCqM67sbeO5uZjKQuqN88
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Україні. 

Завдання для с/р (10 год.): 

Підготувати презентацію на тему: 

«Всесвітня література як концепт». 

1.    Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика / Дмитро Наливайко. – 

К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 

347 с. 

 

 

 

Тема № 2. Галузі літературної компаративістики 

         

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 4 (2 год.): Інтермедіальна 

парадигма художнього простору 

1. Типи міжвидового інтеракціонізму 

2. Архітектурні та скульптурні образи в 

літературі. 

3.  Живопис і література. 

4.  Музика і слово. 

5.  Танець та література. 

 

1. Література на полі медій: колективна 

монографія. 

2. Циховська Е. Д. Теоретичні дилеми 

поняття інтермедіальності // Слово і час. – 

2014. – № 11. – С. 49-59.  

3. Шикиринська О. Б. Напрями 

міждисциплінарних студій в історичному 

розвої // Наукові записки. Серія 

«Філологічна». Острог, 2012. – Вип. 23. С. 

210-214.  

 

Завдання для с/р (10 год.): 

Підготувати презентацію на тему: 

«Артцентрична парадигма сучасної 

літературної компаративістики». 

1. Література на полі медій: колективна 

монографія. 

2. Шикиринська О. Б. Інтермедіальна 

парадигма філософської прози Джона 

Беньяна і Григорія Сковороди: Автор.дис.: 

10.01.05 – порівняльне літературознавство. 

Бердянськ, 2016. 

 

Лекція 5 (2 год.): Імагологічні стратегії 

порівняльного літературознавства 

1. Передісторія, процес становлення і 

формування літературної імагології. 

2. Специфіка предмета, мети і завдань 

імагології як складової літературної 

компаративістики. 

3. Актуальні проблеми сучасної 

імагології. 

 

1. Будний В. Розгадка чарів Цірцеї: 

Національні образи і стереотипи в 

освітленні літературної етноімагології // 

Слово і час, № 3, 2007. – С. 52-63. 

2. Наливайко Д. Літературна імагологія: 

предмет і стратегії // Теорія літератури й 

компаративістика. К. : Києво-Могилянська 

академія, 2006. – С. 91–103. 

3. Наливайко Д. С. Очима Заходу: 

Рецепція України в Західній Європі XI – 

XVIII ст. Ел.ресурс.  

  

 

Завдання для с/р (10 год.): 

Написати есе за роботою Володимира 

Січинський В. Ел.ресурс: Чужинці про 

Україну.  

https://www.academia.edu/37581655/%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86_%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%99_pdf
https://www.academia.edu/37581655/%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86_%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%99_pdf
https://docplayer.net/90329659-Ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-berdyanskiy-derzhavniy-pedagogichniy-universitet-shikirinska-olga-borisivna.html
https://docplayer.net/90329659-Ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-berdyanskiy-derzhavniy-pedagogichniy-universitet-shikirinska-olga-borisivna.html
https://docplayer.net/90329659-Ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-berdyanskiy-derzhavniy-pedagogichniy-universitet-shikirinska-olga-borisivna.html
http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm
http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm
http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm
https://chtyvo.org.ua/authors/Sichynskyi_Volodymyr/Chuzhyntsi_pro__Ukrainu_vyd_1991/
https://chtyvo.org.ua/authors/Sichynskyi_Volodymyr/Chuzhyntsi_pro__Ukrainu_vyd_1991/
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Січинського «Чужинці про Україну», 

присвяченій огляду відгуків чужоземців про 

Україну та українців від найдавніших часів 

до середини XIX ст.  

 

Лекція 6 (2 год.): Міф і література 

1. Міф як культурне явище. 

2. Особливості міфологічного мислення та 

міфологічної символіки. 

3. Міфопоетична образність. Міфологічні 

універсалії. Міф і архетип. 

3. Міфологізм як художній прийом у 

літературі.  

4. Проблема неоміфологізму в 

постміфологічному мисленні. 

 

1. Зварич І. М. Міфологічна парадигма 

художнього мислення : Автореф. дис. 

01.01.06 // Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. К., 2003. 36 с. 

2. Мегела І. У світлі вічних образів. К., 

2008. 392 с. 

3. Босунівська Т. Морфологічна схема 

жанрів за В. Проппом 

4. Гадамер Г.-Г. Міф в епоху науки // 

Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. – К., 

2001. – С. 106 – 118. 

 

 

Завдання для с/р (10 год.): 

Підготувати презентацію на тему: «Роль 

міфу у становленні художньої традиції». 

 

1. Зварич І. М. Міфологічна парадигма 

художнього мислення : Автореф. дис. 

01.01.06 // Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. К., 2003. 36 с. 

2. Мегела І. У світлі вічних образів. К., 

2008. 392 с. 

3. Босунівська Т. Морфологічна схема 

жанрів за В. Проппом 

4. Гадамер Г.-Г. Міф в епоху науки // 

Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. – К., 

2001. – С. 106 – 118. 

 

Лекція 7 (2 год.): 

Художній переклад як галузь 

порівняльного літературознавства 

1.   Художній переклад як форма 

міжкультурної комунікації. 

2.   Класифікація варіантів художнього 

перекладу 

5. Художній переклад у системі 

міжлітературних зв’язків.  

 

 

1. Шевчук Т. С. Переклад як форма 

міжлітературної взаємодії. Ізмаїл, 2015. 

1. Лановик М. Теорія відносності 

художнього перекладу: літературознавчі 

проекції . Тернопіль : ТНПУ, 2006 470 с. 

2. Коломієць Л.В., Москаленко  М.Н. Хист 

і глузд: теорія і практика перекладу.  

Харків: Акта, 2011. 390 с. 

3. Коптілов В. Теорія і практика 

перекладу. К. : Юніверс, 2002. 280 с. 

 

 

Семінар 3 (2 год.): 

Література в системі мистецтв 

1. Парадигма інтермедіальних образів у 

художньому творі. 

2. Екфразис як вербальний образ 

мистецтва. 

3. Архітектурні та скульптурні образи в 

літературі.  

1. Гребенюк Т. Візуальний екфразис як 

засіб організації сприйняття літературного 

твору // Екфразис: Вербальні образи 

мистецтва: монографія. К., 2013. С. 80–108. 

2. Франко І. Я. Із секретів поетичної 

творчості. Ел ресурс. 

3. Фока М. В. Синтез мистецтв у поетичній 

творчості Павла Тичини. Кіровоград, 2012. 

https://ukrlit.net/info/genres/25.html
https://ukrlit.net/info/genres/25.html
https://ukrlit.net/info/genres/25.html
https://ukrlit.net/info/genres/25.html
http://ukrlit.org/faily/avtor/franko_ivan_yakovych/franko-iz_sekretiv_poetychnoii_tvorchosti.pdf
http://ukrlit.org/faily/avtor/franko_ivan_yakovych/franko-iz_sekretiv_poetychnoii_tvorchosti.pdf
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4. Музичний код художнього твору. 

5. Література і образотворче 

мистецтво. 

6. Мотив вітальності художнього 

шедевру у світовій літературі. 

 

 

    

334 с. 

4. Генералюк Л. С. Універсалізм Шевченка 

: взаємодія літератури і мистецтва. К. 2008. 

544 с.  

5. Шикиринська О. Б. Парадигма 

інтермедіальних образів у художньому 

творі // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди. Літературознавство. Вип. 4 

(72). Харків , 2012. С. 167-177. 

Семінар 4 (2 год.): 

Імагологія як галузь компаративістики 

1. Предмет, мета і завдання імагології 

2. Україна в орбіті імагологічних 

студій. «Опис України» Гійома де 

Боплана. «Літопис Малоросії…» 

Жана-Бенуа Шерера. 

3. Образ України у праці «Чужинці про 

Україну» В. Січинського. 

4. Образ Росії в подорожніх нарисах 

А. де Кюстіна «Миколаївська Росія». 

 

1. Будний В. Розгадка чарів Цірцеї: 

Національні образи і стереотипи в 

освітленні літературної етноімагології // 

Слово і час, № 3, 2007. – С. 52-63. 

3. Наливайко Д. Літературна 

імагологія: предмет і стратегії // Теорія 

літератури й компаративістика. К. : Києво-

Могилянська академія, 2006. – С. 91–103. 

4. Наливайко Д. С. Очима Заходу: 

Рецепція України в Західній Європі XI – 

XVIII ст. Ел.ресурс.  

 

Семінар 5 (2 год.): 

Інтертекстуальністьяк поетикальне 

явище 

1.      Категорія інтертекстуальності у 

сучасному літературознавстві. 

2.      Історичні форми міжтекстової 

взаємодії. 

3.      Типи міжтекстуальних відносин. 

4.      Практика інтертекстуальних 

досліджень. 

 

 

1. Астаф’єв О. Інтертекстуальність як 

літературна стратегія  // Дивослово. – 2000. 

– № 2. – С. 5–7. 

2. Шаповал М. Інтертекстуальність: 

історія, теорія, поетика: Навчальний 

посібник, 2013. 

3. Фока М. Поетика підтексту в 

літературно-художніх системахСходуі 

Заходу. Кропівницький, 2018. 544 с. 

Семінар 6 (2 год.): 

Шедеври світової літератури у творах 

живопису 

1.     Художній образ в аспекті взаємодії 

літератури і живопису. Природа 

художнього образу. 

2.     Станковий живопис як вид мистецтва. 

Види живописних технік. Книжкова 

ілюстрація як вид образотворчого 

мистецтва. 

3.     Інтегрований урок літератури як 

ефективна форма поглиблення образу-

персонажу. 

4.     Образ Нарциса в живописі та світовій 

гуманістиці. 

5.     Шекспірівські герої у живописі. 

1. Література в системі мистецтв як галузь 

порівняльного літературознавства  // Слово 

і Час. — 2003. — № 6. — С. 7-19. 

2. Література на полі медій: колективна 

монографія. 

3. Шевчук Т.С. Метаморфоза образу 

Нарциса та метаморфози його інтерпретації 

в європейській гуманістиці // Сучасні 

дослідження з іноземної філології. – 

Ужгород: ПП «Графіка», 2011. – Вип. 9. – 

С. 503-514. 

4. Гальчук О.В. Літературна історія ранніх 

епох: практикум. К., 2022. 522 с. 

 

http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm
http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm
http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm
https://www.academia.edu/41231435/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.academia.edu/41231435/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
file:///D:/User/Downloads/Sdzif_2011_9_79.pdf
file:///D:/User/Downloads/Sdzif_2011_9_79.pdf
file:///D:/User/Downloads/Sdzif_2011_9_79.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41691/4/Halchuk_2022_Practicum.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41691/4/Halchuk_2022_Practicum.pdf
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6.     Герої і сюжети українського фольклору 

та літератури в живописі. 

 

Семінар 7 (2 год.): 

Інтермедіальна парадигма творчості 

Григорія Сковороди 

 

1. Г. Сковорода – український філософ, 

поет, педагог. Нарис 

Г. Ковалинського «Життя Григорія 

Сковороди».  

2. Музичний код творчості Григорія 

Сковороди: симфонії, псальми, 

збірка «Сад Божественних пісень». 

3. Міжвидова інтерполяція 

часопросторових мистецьких кодів у 

прозі Г. Сковороди: театр – музика – 

танок. 

4. Просторово-зорові літературно-

мистецькі взаємодії у творчості 

Г. Сковороди: архітектура – живопис 

– емблема. 

 

1. Шикиринська О. Б. Інтермедіальна 

парадигма філософської прози Джона 

Беньяна і Григорія Сковороди: Автор.дис.: 

10.01.05 – порівняльне літературознавство. 

Бердянськ, 2016.  

2.  Шевчук Т. С. Емблематичні збірки XVII 

– XVIII ст.ст.  в художній рецепції 

Г. Сковороди // Слово і час, 2010.  № 7. С. 

71 – 84. 

3. Шевчук Т. С. Сакральні географічні 

топоси античності у творчості Григорія 

Сковороди // Науковий вісник 

Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету (Філологія). Вип. 42. – Ізмаїл: 

РВЦ ІДГУ, 2019.  

4. Шевчук Т. С. Музичний код творчості 

Григорія Сковороди // Слово і час. – № 5, 

2011. – С. 24 – 35.   

Семінар 8 (2 год.): 

Міфопоетична складова художнього 

мислення 

1. Міф та чарівна казка як джерело 

сюжетів. 

2. Міфологічні мотиви у світовій 

літературі. 

3. Авторські міфи у літературі: 

- усесвіт Джона Толкіена (Володар 

кілець); 

- космогонія Джона Мартіна (Пісня 

Льоду та Вогню/в екранізації - Гра 

престолів). 

 

1. Мегела І. У світлі вічних образів. К., 

2008. 392 с. 

2. Юнг К. Г. Архетип і символ. Ел. ресурс 

3. Босунівська Т. Морфологічна схема 

жанрів за В. Проппом 

4. Гадамер Г.-Г. Міф в епоху науки // 

Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. – К., 

2001. – С. 106 – 118. 

5. Головей В. Міф та міфологічні нарації в 

сучасній медіакультурі: семіотичний аспект 

// Науковий вісник Східноєвропейського 

національного ун-ту імені Лесі Українки. 

Філософські науки. – 2018. – № 10 (383). – 

С. 23-28. 

.6. Леві-Строс К. Структурна антропологія / 

К. Леви-Стросс. – К. : Основи, 1997. – 387 с. 

Семінар 9 (2 год.): 

Художній переклад у системі 

міжлітературних зв’язків.  

 

1. Художній переклад в системі галузей 

порівняльного літературознавства.  

2. Принципи еквівалентності оригіналу і 

перекладу художнього тексту. 

Опосередковані види художнього 

перекладу. 

1. Кияк Т.Р. Теорія і практика перекладу. – 

Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с. 

1. Коломієць Л. В. Концептуально-

методологічні засади сучасного 

українського поетичного перекладу. – К., 

2004. 522 с. 

2. Лановик М. Теорія відносності 

художнього перекладу: літературознавчі 

проекції. Тернопіль, 2006. 470 с. 

3. Коломієць, Л. В.  Перекладознавчі 

https://bookmood.com.ua/ua/elektronnaya-kniga-arkhetip-i-simvol-karl-gustav-ung/
https://ukrlit.net/info/genres/25.html
https://ukrlit.net/info/genres/25.html
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3.  Роль перекладу в розвитку світової 

культури, взаємозбагаченні культур та 

зміцненні міжнародних зв'язків. 

4. Переклади Біблії та їх роль у 

становленні новоєвропейського 

письменства. 

5. Українські традиції художнього 

перекладу ХІХ ст. 

6. Класична школа українського 

художнього перекладу. 

 

семінари : актуальні теоретичні концепції 

та моделі аналізу поетичного перекладу : 

навчальний посібник.  К., 2011. 527 с. 

4. Шевчук Т. С. Переклад як форма 

міжлітературної взаємодії. Ізмаїл, 2015. 

5. Некряч Т., Чала Ю. Переклад 

художніх творів. Вінниця, 2008. 200 с. 

6. Переклад у наукових дослідженнях 

представників харківської школи: 

колективна монографія. Вінниця, 2013. 568 

с. 

Завдання для с/р (10 год.): 

Підготувати аналіз україномовних 

перекладів поеми Т.С. Еліота 

«Пустопорожні люди». 

1. Лановик М. Теорія відносності 

художнього перекладу: літературознавчі 

проекції. Тернопіль, 2006. 470 с. 

2. Коломієць, Л. В.  Перекладознавчі 

семінари : актуальні теоретичні концепції 

та моделі аналізу поетичного перекладу : 

навчальний посібник.  К., 2011. 527 с. 

Завдання для с/р (10 год.): 

Підготувати презентацію на тему: 

«Класична школа українського художнього 

перекладу». 

 

 

1. Шевчук Т. С. Переклад як форма 

міжлітературної взаємодії. Ізмаїл, 2015. 

2. Переклад у наукових дослідженнях 

представників харківської школи: 

колективна монографія. Вінниця, 2013. 568 

с. 

Завдання для с/р (10 год.): 

Підготувати есе на тему: «Спільний 

концепт та особливості його інтерпретації в 

повісті «Портрет» Миколи Гоголя та романі 

«Портрет Доріана Грея» Оскара Вайльда». 

1. Гоголь М. Портрет: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?ti

d=8400 

2. Вайльд О. Портрет Доріана Грея: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?ti

d=21 

 

 

 

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА 

 

 

Тема № 1. Теоретичні основи літературної компаративістики 

         

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 1  (2 год.): 

Вступ до порівняльного 

літературознавства 

5. Предмет, об’єкт, мета і завдання 

літературної компаративістики. 

6. Міждисциплінарні зв’язки. 

7. Галузі літературної 

компаративістики. 

 

5. Будний В. В. Порівняльне 

літературознавство: підруч. / В. В. Будний, 

М. М. Ільницький.  К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008.  430 с. 

6.  Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика / Дмитро Наливайко. – 

К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8400
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8400
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=21
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=21
http://megalib.com.ua/book/3_Porivnyalne_literatyroznavstvo.html
http://megalib.com.ua/book/3_Porivnyalne_literatyroznavstvo.html
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8. Етапи розвитку літературної 

компаративістики. 

9. Вічні образи в літературі. 

10. Генетико-контакті та типологічні 

літературні зв'язки. 

11. Методи літературної 

компаративістики. 

 

 

347 с. 

7. Грицик Л. В. Українська 

компаративістика: концептуальні проекції / 

Л. В. Грицик. – Донецьк: Юго-Восток, 

2010. – 297 с. 

8. Бровко О.О. Основи компаративістики. 

Луганськ, 2012. 

9. Літературознавча компаративістика : 

[навч. посібн. / ред. Р. Т. Гром’як, 

упорядкув. : Р. Т. Гром’як, І. В. Папуша]. 

– Тернопіль : ТДПУ, 2002. –   334 с. 

10. Літературознавча рецепція і 

компаративістичний дискурс: монографія / 

[за ред. Р. Гром’яка]. – Тернопіль : ТДПУ, 

2004. – 367 с. 

11. Методології сучасної літературної 

компаративістики. К., 2020. 

12. Сучасна літературна 

компаративістика: стратегії і методи : 

[антологія / за заг. ред. Д. С. Наливайка]. – 

К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 

474 с. 

Семінар 1 (2 год.): 

Сучасні національні школи літературної 

компаративістики 

5. Французька літературна 

компаративістика. 

6. Англо-американські компаративні 

студії 

7. Німецькомовна компаративістична 

школа. 

8. Порівняльне літературознавство в 

Україні. 

4. Національні варіанти літературної 

компаративістики. К., 2009. 

5. Методології сучасної літературної 

компаративістики. К., 2020. 

6. Шайтанов И. Компаративистика и/или 

поэтика. Английские сюжеты глазами 

исторической поэтики / Игорь 

Шайтанов. – М., 2010. – 653 с. 

Завдання для с/р (10 год.): 

Підготувати презентацію на тему: 

«Художня картина світу: від античності до 

постмодернізму». 

1. Літературознавчий словник-довідник: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/

Literaturoznavchyi_slovnyk-

dovidnyk.pdf?PHPSESSID=4b55bb4a82935ef

002eb9215aa0accb5 

2. Гайдеггер М. Епоха картини світу / 

Heidegger, Martin, Tauber, Alfred I. Main 

Trends of the Modern World (en). London, Ел. 

ресурс. 

4. 3. Гальчук О.В. Літературна історія ранніх 

епох: практикум. К., 2022. 522 с. 

5. 4. Геник-Березовська З. Грані культур. 

Бароко. Романтизм. Модернізм. К. : Гелікон, 

2000. 368 с. 

 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5523/1/O_Brovko_POSIBNYK_GI.pdf
http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf?fbclid=IwAR0xYzEMP8RWXDY0WoL5bRTNcoGXR39R6AJ93PKCqM67sbeO5uZjKQuqN88
http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf?fbclid=IwAR0xYzEMP8RWXDY0WoL5bRTNcoGXR39R6AJ93PKCqM67sbeO5uZjKQuqN88
http://shron1.chtyvo.org.ua/Nalyvaiko_Dmytro_Serhiiovych/Natsionalni_varianty_literaturnoi_komparatyvistyky.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Nalyvaiko_Dmytro_Serhiiovych/Natsionalni_varianty_literaturnoi_komparatyvistyky.pdf
http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf?fbclid=IwAR0xYzEMP8RWXDY0WoL5bRTNcoGXR39R6AJ93PKCqM67sbeO5uZjKQuqN88
http://ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf?fbclid=IwAR0xYzEMP8RWXDY0WoL5bRTNcoGXR39R6AJ93PKCqM67sbeO5uZjKQuqN88
https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovnyk-dovidnyk.pdf?PHPSESSID=4b55bb4a82935ef002eb9215aa0accb5
https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovnyk-dovidnyk.pdf?PHPSESSID=4b55bb4a82935ef002eb9215aa0accb5
https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovnyk-dovidnyk.pdf?PHPSESSID=4b55bb4a82935ef002eb9215aa0accb5
https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovnyk-dovidnyk.pdf?PHPSESSID=4b55bb4a82935ef002eb9215aa0accb5
https://uadoc.zavantag.com/text/24033/index-1.html
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41691/4/Halchuk_2022_Practicum.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41691/4/Halchuk_2022_Practicum.pdf
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Завдання для с/р (10 год.): 

Підготувати презентацію на тему: 

«Всесвітня література як концепт». 

1.    Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика / Дмитро Наливайко. – 

К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 

347 с. 

 

 

 

Тема № 2. Галузі літературної компаративістики 

         

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 2 (2 год.): 

Художній переклад як галузь 

порівняльного літературознавства 

1.   Художній переклад як форма 

міжкультурної комунікації. 

2.   Класифікація варіантів художнього 

перекладу 

6. Художній переклад у системі 

міжлітературних зв’язків.  

 

 

2. Шевчук Т. С. Переклад як форма 

міжлітературної взаємодії. Ізмаїл, 2015. 

4. Лановик М. Теорія відносності 

художнього перекладу: літературознавчі 

проекції . Тернопіль : ТНПУ, 2006 470 с. 

5. Коломієць Л.В., Москаленко  М.Н. Хист 

і глузд: теорія і практика перекладу.  

Харків: Акта, 2011. 390 с. 

6. Коптілов В. Теорія і практика 

перекладу. К. : Юніверс, 2002. 280 с. 

 

 

Семінар 2 (2 год.): 

Література в системі мистецтв 

7. Парадигма інтермедіальних образів у 

художньому творі. 

8. Екфразис як вербальний образ 

мистецтва. 

9. Архітектурні та скульптурні образи в 

літературі.  

10. Музичний код художнього твору. 

11. Література і образотворче 

мистецтво. 

12. Мотив вітальності художнього 

шедевру у світовій літературі. 

 

 

    

6. Гребенюк Т. Візуальний екфразис як 

засіб організації сприйняття літературного 

твору // Екфразис: Вербальні образи 

мистецтва: монографія. К., 2013. С. 80–108. 

7. Франко І. Я. Із секретів поетичної 

творчості. Ел ресурс. 

8. Фока М. В. Синтез мистецтв у поетичній 

творчості Павла Тичини. Кіровоград, 2012. 

334 с. 

9. Генералюк Л. С. Універсалізм Шевченка 

: взаємодія літератури і мистецтва. К. 2008. 

544 с.  

10. Шикиринська О. Б. Парадигма 

інтермедіальних образів у художньому 

творі // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди. Літературознавство. Вип. 4 

(72). Харків , 2012. С. 167-177. 

Завдання для с/р: підготувати 

презентацію «Інтермедіальна парадигма 

художнього простору» за планом  

(10 год.): 

1. Типи міжвидового інтеракціонізму 

2. Архітектурні та скульптурні образи в 

літературі. 

3.  Живопис і література. 

4.  Музика і слово. 

5.  Танець та література. 

4. Література на полі медій: колективна 

монографія. 

5. Циховська Е. Д. Теоретичні дилеми 

поняття інтермедіальності // Слово і час. – 

2014. – № 11. – С. 49-59.  

6. Шикиринська О. Б. Напрями 

міждисциплінарних студій в історичному 

розвої // Наукові записки. Серія 

«Філологічна». Острог, 2012. – Вип. 23. С. 

210-214.  

http://ukrlit.org/faily/avtor/franko_ivan_yakovych/franko-iz_sekretiv_poetychnoii_tvorchosti.pdf
http://ukrlit.org/faily/avtor/franko_ivan_yakovych/franko-iz_sekretiv_poetychnoii_tvorchosti.pdf
https://www.academia.edu/37581655/%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86_%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%99_pdf
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Завдання для с/р (4 год.): 

Підготувати есе на тему: «Артцентрична 

парадигма сучасної літературної 

компаративістики». 

3. Література на полі медій: колективна 

монографія. 

4. Шикиринська О. Б. Інтермедіальна 

парадигма філософської прози Джона 

Беньяна і Григорія Сковороди: Автор.дис.: 

10.01.05 – порівняльне літературознавство. 

Бердянськ, 2016. 

 

Завдання для с/р (10 год.): 

Підготувати есе на тему: «Спільний 

концепт та особливості його інтерпретації в 

повісті «Портрет» Миколи Гоголя та романі 

«Портрет Доріана Грея» Оскара Вайльда». 

3. Гоголь М. Портрет: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?ti

d=8400 

4. Вайльд О. Портрет Доріана Грея: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?ti

d=21 

 

Завдання для с/р: підготувати 

презентацію «Імагологічні стратегії 

порівняльного літературознавства» за 

планом (10 год.): 

4. Передісторія, процес становлення і 

формування літературної імагології. 

5. Специфіка предмета, мети і завдань 

імагології як складової літературної 

компаративістики. 

6. Актуальні проблеми сучасної 

імагології. 

 

4. Будний В. Розгадка чарів Цірцеї: 

Національні образи і стереотипи в 

освітленні літературної етноімагології // 

Слово і час, № 3, 2007. – С. 52-63. 

5. Наливайко Д. Літературна імагологія: 

предмет і стратегії // Теорія літератури й 

компаративістика. К. : Києво-Могилянська 

академія, 2006. – С. 91–103. 

6. Наливайко Д. С. Очима Заходу: 

Рецепція України в Західній Європі XI – 

XVIII ст. Ел.ресурс.  

  

 

Завдання для с/р (4 год.): 

Написати есе за роботою Володимира 

Січинського «Чужинці про Україну», 

присвяченій огляду відгуків чужоземців про 

Україну та українців від найдавніших часів 

до середини XIX ст.  

 

Січинський В. Ел.ресурс: Чужинці про 

Україну.  

Завдання для с/р: підготувати 

презентацію «Міф і література» за 

планом (10 год.): 

1. Міф як культурне явище. 

2. Особливості міфологічного мислення та 

міфологічної символіки. 

3. Міфопоетична образність. Міфологічні 

універсалії. Міф і архетип. 

3. Міфологізм як художній прийом у 

літературі.  

4. Проблема неоміфологізму в 

постміфологічному мисленні. 

 

7. Зварич І. М. Міфологічна парадигма 

художнього мислення : Автореф. дис. 

01.01.06 // Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. К., 2003. 36 с. 

8. Мегела І. У світлі вічних образів. К., 

2008. 392 с. 

 

Завдання для с/р (6 год.): 1. Мегела І. У світлі вічних образів. К., 

https://www.academia.edu/37581655/%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86_%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%99_pdf
https://docplayer.net/90329659-Ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-berdyanskiy-derzhavniy-pedagogichniy-universitet-shikirinska-olga-borisivna.html
https://docplayer.net/90329659-Ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-berdyanskiy-derzhavniy-pedagogichniy-universitet-shikirinska-olga-borisivna.html
https://docplayer.net/90329659-Ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-berdyanskiy-derzhavniy-pedagogichniy-universitet-shikirinska-olga-borisivna.html
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8400
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8400
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=21
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=21
http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm
http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm
http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm
https://chtyvo.org.ua/authors/Sichynskyi_Volodymyr/Chuzhyntsi_pro__Ukrainu_vyd_1991/
https://chtyvo.org.ua/authors/Sichynskyi_Volodymyr/Chuzhyntsi_pro__Ukrainu_vyd_1991/
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Підготувати есе на тему: «Роль міфу у 

становленні художньої традиції». 

 

2008. 392 с. 

2. Юнг К. Г. Архетип і символ. Ел. 

ресурс 

3. Босунівська Т. Морфологічна схема 

жанрів за В. Проппом 

4. Гадамер Г.-Г. Міф в епоху науки // 

Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. – К., 

2001. – С. 106 – 118. 

5. Головей В. Міф та міфологічні 

нарації в сучасній медіакультурі: 

семіотичний аспект // Науковий вісник 

Східноєвропейського національного ун-ту 

імені Лесі Українки. Філософські науки. – 

2018. – № 10 (383). – С. 23-28. 

.6. Леві-Строс К. Структурна антропологія / 

К. Леви-Стросс. – К. : Основи, 1997. – 387 с. 

Завдання для с/р: підготувати 

презентацію «Інтертекстуальністьяк 

поетикальне явище» за планом (10 год.): 

1.      Категорія інтертекстуальності у 

сучасному літературознавстві. 

2.      Історичні форми міжтекстової 

взаємодії. 

3.      Типи міжтекстуальних відносин. 

4.      Практика інтертекстуальних 

досліджень. 

 

1. Астаф’єв О. Інтертекстуальність як 

літературна стратегія  // Дивослово. – 2000. 

– № 2. – С. 5–7. 

2. Шаповал М. Інтертекстуальність: 

історія, теорія, поетика: Навчальний 

посібник, 2013. 

Фока М. Поетика підтексту в літературно-

художніх системах Сходу і Заходу. 

Кропівницький, 2018. 544 с. 

Завдання для с/р: підготувати 

презентацію «Шедеври світової 

літератури у творах живопису» за планом 

(10 год.): 

1.     Художній образ в аспекті взаємодії 

літератури і живопису. Природа 

художнього образу. 

2.     Станковий живопис як вид мистецтва. 

Види живописних технік. Книжкова 

ілюстрація як вид образотворчого 

мистецтва. 

3.     Інтегрований урок літератури як 

ефективна форма поглиблення образу-

персонажу. 

4.     Образ Нарциса в живописі та світовій 

гуманістиці. 

5.     Шекспірівські герої у живописі. 

6.     Герої і сюжети українського фольклору 

та літератури в живописі. 

1. Література в системі мистецтв як галузь 

порівняльного літературознавства  // Слово 

і Час. — 2003. — № 6. — С. 7-19. 

2. Література на полі медій: колективна 

монографія. 

3. Шевчук Т.С. Метаморфоза образу 

Нарциса та метаморфози його інтерпретації 

в європейській гуманістиці // Сучасні 

дослідження з іноземної філології. – 

Ужгород: ПП «Графіка», 2011. – Вип. 9. – 

С. 503-514. 

4. Гальчук О.В. Літературна історія ранніх 

епох: практикум. К., 2022. 522 с. 

 

 

 

 

 

file:///D:/User/Downloads/Sdzif_2011_9_79.pdf
file:///D:/User/Downloads/Sdzif_2011_9_79.pdf
file:///D:/User/Downloads/Sdzif_2011_9_79.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41691/4/Halchuk_2022_Practicum.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41691/4/Halchuk_2022_Practicum.pdf
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6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студент має бути присутнім на заняттях і отримати не менш ніж 70  

відсотків оцінок від загальної кількості семінарів для допуску до заліку чи екзамену. 

Студенти, що навчаються за індивідуальним планом, мають ознайомитися з тезами лекцій, 

викладеними на платформі Мудл та завантажити письмово виконані завдання для 

оцінювання. Модульна контрольна робота завантажується в систему Мудл усіма 

студентами. 

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватися правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності в ІДГУ». 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 
Студенти виконують у письмовій формі модульну контрольну роботу та завантажують у 

систему Мудл. 

 

Термінологічний мінімум: 

 

літературна компаративістика, генологія, генетико-контактні зв’язки, міф, символ, 

архетип, імагологія, рецептивно-комунікативний підхід, герменевтика, рецептивна 

естетика, культурна антропологія, інтертекстуальність. 

 

Модульна контрольна робота готується у вигляді презентації. 

 

Зразки тем: 

Підготувати презентацію на вибір: 

1. Інтегрований урок літератури як ефективна форма поглиблення образу-персонажу. 

2. Герої і сюжети українського фольклору та літератури в живописі. 

3. Шекспірівські герої у живописі. 

4. Україна в орбіті імагологічних студій. 

 

 

Форма підсумкового контролю: залік 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 не зараховано 
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1-25 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

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 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. 

4 бали  

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 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. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 
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