
ОРІЄНТОВНІ ЗРАЗКИ ТЕМ РЕФЕРАТІВ 

Типи компаративного моделювання 

1."Герой (персонаж) - герой (персонаж) " (зокрема художній 
образ твору одного автора у творчості іншого митця чи в 
широкому літературному контексті) 
• Два як рідні брати? Тартюф Ж.Б.Мольєра і "другий" Тартюф 

П.О.К. де Бомарше. 
• Типологія образу Сатани у творах Дж.Мільтона "Втрачений 

рай" та Дж.Байрона "Каїн". 

2. "Твір - твір " 
• "Слово о полку Ігоревім" та "Пісня про Роланда" в 

порівняльно-типологічному висвітленні. 
• Драматичні твори Лопе де Веги "Фуенте Овехуна" і 

Ф.Шиллера "Вільгельм Телль": типологічні паралелі. 
• "Уроки королям" у "Зірці Севілії" Лопе де Веги та "Андромасі" 

Ж. Расіна (тема монархічної сваволі у творах). 
• "Приватна війна" у творах "Розбійники" Ф. Шиллера та 

""Міхаель Кольхаас" Г. фон Клейста. 
• Національні панорами життя Польщі і Росії у творах 

А. Міцкевича "Пан Тадеуш" та О. Пушкіна "Євгеній Онегін". 
• Компаративне дослідження романів О. де Бальзака "Шагренева 

шкіра" та О.Вальда "Портрет Доріана Грея" 
• Компаративне прочитання романів Панаса Мирного "Повія" та 

Еміля Золя "Пастка". 
• Компаративний аспект вивчення творів Лесі Українки 

"Одержима" та Г.Ібсена "Бранд". 
• Повість М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" і роман 

К.Гамсуна "Пан" у порівняльно-типологічному висвітленні. 
• Проблема "влади землі" у творах О.Кобилянської, 

М.Коцюбинського та Е.Золя ("Земля" - "Раїа шогдапа" -
"Земля"). 

• "Жіноче питання" у творах О.Кобилянської "Людина" та 
Ш. Бронте "Джен Ейр". 

• Проблеми формування особистості в романах М.Горького 
"Фома Гордеєв" і Ч.Діккенса "Домбі і син". 
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• Ідейно-естетичні й філософські паралелі у творах 
В.Винниченка "Чесність з собою" та Г.Ібсена "Пер Гюнт". 

• Кохання і місто в романах В.Підмогильного "Місто" та Гі де 
Мопассана "Любий Друг". 

• Романи В.Барки "Жовтий князь" та К.Гамсуна "Голод" у 
порівняльно-типологічному висвітленні. 

• Антиутопії Дж.Оруелла "1984" та Є.Замятіна "Ми" у 
порівняльно-типологічному висвітленні. 

3. "Образи історичних / легендарно-міфологічних постатей у 
літературі" 
• "Дияволіада" у світовій літературі. 
• Античні образи у творчості Лесі Українки. 
• Образ Роксолани в українській і світовій літературі. 
• Жанна д'Арк як історична постать і літературна героїня. 
• Образ Дон Жуана у світовій літературі. 
• Образ Івана Мазепи очима європейських романтиків 

(на матеріалі творів Дж.Г.Байрона, Ю.Словацького, О.Пушкіна 
та ін.). 

• Образ Івана Мазепи очима вітчизняних та зарубіжних 
письменників. 

• Роман В.Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" в 
контексті світової "дияволіади". 

• Пенелопіада у світовій літературі. 
• Мінотавріана ХХ ст. 

4. "Специфічно-тематичні комплекси й мотиви " у 
національних літературах і світовій літературі" 
• Рай і Пекло у світовій поезії. 
• Інтерпретація біблійних образів та мотивів в епопеї 

Дж.Мільтона "Втрачений рай". 
• Біблійні мотиви у творчості Т. Шевченка. 
• Пісня кохання у світовій літературі / поезії. 

5. "Творчість автора - творчість автора" (філософія 
художнього світу, стиль, манера письма ...) 
• Компаративний аспект дослідження прози Вальтера Скотта і 

Дж.Ф.Купера. 
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• Пантеїстична філософія художнього світу М.Коцюбинського і 
К.Гамсуна. 

• Типологія антивоєнного роману: О.Гончар - Е.-М. Ремарк -
Е. Гемінгвей. 

6. "Творчість (творчий метод) автора (-ів) в інонаціональному 
літературному контексті" 
• Дж.Г.Байрон і байронізм у світовій літературі. 
• Адам Міцкевич та українська література. 
• Специфіка творчого стилю М.Коцюбинського в контексті 

західноєвропейського літературного процесу: норвезька 
паралель. 

• Кнут Гамсун та українська література. 

7. "Літературний напрям (течія) - літературний напрям 
(течія)" 
• Романтизм в Україні та Західній Європі: типологічні сходження 

й національні особливості. 
• Типологічні сходження й національна своєрідність 

українського та російського імпресіонізму (на матеріалі 
творчості М.Коцюбинського й А.Чехова). 

• Український модернізм на тлі європейського модернізму. 

8. "Національна літературна система у форматі зональної та 
регіональної літературних систем (і світової літератури)" 
• Українсько-російські літературні взаємини кін. ХІХ -

поч. ХХ ст. 
• Українська література та західноєвропейський літературний 

процес. 
• Українська література в інонаціональних перекладах. 
• Зарубіжна література в перекладах українських письменників. 
• Перекладацька діяльність Івана Франка. 
• Український перекладач на ниві світової літератури (творча 

діяльність Бориса Тена, А.Содомори, Г.Кочура, М.Лукаша...). 

9. Теоретичний аспект 
• Міф і міфологічний фактор у літературі: специфіка зв'язків 

літератури з міфологією на різних етапах розвитку першої. 
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Літературна міфотворчість як культурно-філософський 
феномен кін. ХІХ - ХХ ст. та її типологія. 
Традиційні образи, мотиви та сюжети в літературі і культурі: 
особливості функціонування і трансформації. 
Літературна компаративістика в Україні: історія, сучасний 
стан, перспективи розвитку. 
Тенденції розвитку сучасного українського літературознавства: 
наукова діяльність чл.-кор. Д.С.Наливайка та інших 
вітчизняних вчених. 
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