
ПЕРЕДМОВА 

Найбільш перспективними у світовому літературознавстві нині 
визнані компаративістичні студії. Про їх пріоритетність у розвитку 
національної науково-освітньої галузі вже заявили США, Франція, 
Англія, Японія, Росія. Польща та інші країни, серед яких - і Україна 
(член-кореспондент НАН України, професор Д.Наливайко, 
професори Т.Денисова, А.Нямцу, Р.Гром'як та інші провідні 
вітчизняні вчені). Серед причин цього - об'єктивні вимоги сучасної 
світової культурно-мистецької, науково-технічної та політико-
економічної інтеграції, коли зростає питома вага як типологічних рис 
і чинників, так і специфічно-національних особливостей, зокрема в 
літературі. Широта охоплюваних компаративістикою питань (від 
власне літературного матеріалу різних рівнів до проблем 
комплексного розвитку всіх видів духовно-практичної діяльності 
людини, питань національних образів, взаємодії зональних та 
регіональних спільнот у глобальному вимірі) робить її 
універсальним, потужним і водночас "тонким" інструментом 
пізнання і дослідження національної та світової гуманітаристики, у 
першу чергу - літератури. 

Порівняльне літературознавство в Україні вже стало 
невід' ємною складовою всіх ланок освітньої й наукової сфери: 
елементи компаративістики введені як принципово обов'язкові у 
новітні програми зі шкільного вивчення української та зарубіжної 
літератур; визнано переважно неспроможним виконуване у вищій 
школі літературознавче дослідження або інша творча робота, де 
відсутнє звертання до теорії і практики компаративного аналізу. У 
ряді ВНЗ країни створено кафедри відповідного профілю й 
читаються курси порівняльного літературознавства (Київ, Чернівці, 
Тернопіль, Одеса, Бердянськ, Миколаїв та ін.), при Бердянському 
державному педагогічному університеті в 2007 р. відкрито Науково-
дослідний інститут слов'янознавства та компаративістики; при 
Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України діє відділ 
компаративістики; за спеціальністю 10.01.05 захищаються 
кандидатські і докторські дисертації. У західноєвропейських, 
американських університетах та у ВНЗ інших регіонів порівняльне 
літературознавство викладається протягом десятиліть як одна з 
провідних літературознавчих навчальних дисциплін. 
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Викладання літературної компаративістики у ВНЗ є доцільним і 
необхідним, адже володіння студентами теорією і практикою 
порівняльного літературознавства нині є обов'язовою умовою 
світових стандартів фахової грамотності філолога-професіонала. 
Водночас викладання цієї дисципліни на сьогодні ускладнене 
фактичною відсутністю спеціальних підручників і посібників з неї, 
невистачанням новітніх наукових розробок (переважно це статті у 
фаховій періодиці) і потребою перегляду застарілих тощо. 
Переживаючи стан відродження після штучного гальмування і 
заборони в радянський час, українська компаративістика нині 
успішно долає ці труднощі, і з часом науково-методичне 
забезпечення цього предмета буде повним. 

Пропонований посібник є одним з перших у своєму роді в 
Україні. З урахуванням новітніх тенденцій розвитку світової 
компаративістики він репрезентує вузівський курс дисципліни, 
охоплюючи всі основні її галузі, а саме: теорію і методологію 
вивчення генетико-контактних зв'язків, порівняльну типологію 
різних рівнів, літературу у зв'язках з іншими мистецтвами й 
гуманітарними науками, імагологію. Матеріал викладено відповідно 
до чинної в Україні кредитно-модульної системи оцінювання 
навчальних досягнень студентів ВНЗ. Важливою специфічною 
рисою курсу є й вихід його на практикологію порівняльного 
літературознавства. 

Предмет літературної компаративістики - генетичні, 
генетико-контактні зв'язки й типологічні сходження в національних, 
зональних і регіональних літературних системах у масштабі світової 
літератури - визначає мету курсу: системно ознайомити студентів з 
теорією і практикою компаративних досліджень, навчити самостійно 
проводити порівняльні студії різних рівнів; удосконалювати 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. 

Крім лекційних, практичних та індивідуальних занять, протягом 
вивчення курсу передбачаються ряд загальних та спеціальних 
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вузькотематичних консультацій, робота студентів з першо-
джерелами, написання рефератів і творчих робіт. Відповідно до 
очікуваних результатів проводяться модульні контрольні роботи 
(завдання усні / письмові, відкриті / закриті, комбіновані тести й ін.). 

Максимальна кільність отримуваних балів за курс - 100. 
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