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Назва курсу Українсько-французькомовні літературні контакти ХХ ст. 

Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, вул. Університетська, 1 

 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов. Кафедра світової літератури 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
0203 Гуманітарні науки, 035 Філологія “Французька мова та 

література” 

Викладачі курсу Кравець Ярема Іванович кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри світової літератури 

Контактна інформація 

викладачів 
yaremakravets@gmail.com 

 

Консультації по курсу Щосереди, 15.00-16.00 год. вул. Університетська,1, каб. 431. 

Також можливі онлайн-консультації. Для цього слід писати 

на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблений таким чином, щоб студент опанував 

найцікавіші явища з історії українсько-французькомовних 

літературних контактів за період з XVIII cт. до першого 

двадцятиріччя ХХІ ст., виявив зацікавлення до пошукової 

роботи у цій галузі, а також проводив літературознавчі 

дослідження важливих явищ літературних контактів України 

та французькомовних країн. 

Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна “Українсько-французькомовні літературні 

контакти” є дисципліною за вибором для спеціальності 035. 

Філологія “Французька мова та література” для освітньо-

професійної програми 0203 Гуманітарні науки, рівня освіти  

бакалавр, маґістр, яка викладається у V семестрі в обсязі 

1 кредиту (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із 

важливішими фактами українсько-французькомовних 

літературних контактів, у докладному вивченні творчості 

провідних письменників обидвох літератур – української та 

французькомовної, їхніх новацій та внеску у світовий 

літературний процес, у розумінні національних особливостей 

згаданих літератур. 

Практичне ознайомлення із пропонованим матеріалом 

покликане дати студентам необхідні знання і навички 

порівняльного аналізу художніх текстів  різних родів і жанрів 

літератури, розуміння різних методологій літературознавчого  

дослідження, творчого методу провідних французькомовних 

письменників.  

Література для 

дисципліни 
       Основна література: 

1. Асєєва Н. Ю. Українсько-французькі художні зв’язки 20-

mailto:yaremakravets@gmail.com


30-х років ХХ ст. – К., 1984, 126 с. (С. 90-100). 

2. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. 

– К., 2008. – С. 34-35; 46-50; 81-93; 374-384. 

3. Наливайко Д. С. Домінант систем національних культур і 

міжнаціональні літературні зносини (на матеріалі 

реалістичної літератури ХІХ ст.) – в: Д. С. Наливайко. Теорія 

літератури й компаративістика. – К., 2006, С. 65-90. 

4. Наливайко Дм. Запорозька Січ у західноєвропейських 

літературних зв’язках. – Київ, “Дніпро”, 1992. 

5. Наливайко Д. М. Шевченко у французькій критиці та 

перекладах. – в: “Шевченко і світ”. – К., 1929, С. 226-253. 

6. Матвіїшин В. Г. Українсько-французькі літературні зв’язки 

ХІХ- початку ХХ ст. – Львів, 1989, 166 с. 

7. Нудьга Гр. Українська дума і пісня в світі, т. 1-2. – Львів, 

1998, т. 2, С. 133-142; 203-264. 

8. Панчук Ігор. Історія України очима іноземців. Довідник-

хрестоматія. – Тернопіль, 2009. – С. 182-187; С. 189-192. 

9. Дюран Е. Національний поет України – Шевченко // 

Сільські обрії. 1990, № 2-3. 

10. Кравець Я. Пантелеймон Куліш (бібліографічний 

покажчик) (матеріали до бібліографії). Пантелеймон Куліш. 

Матеріали і дослідження НАН України, Інститут літератури 

ім. Т. Г. Шевченка (Львівське відділення), в-во М. П. Коць. – 

Львів-Нью-Йорк, 2000. – С. 403-410. 

11. Кравець Я. Творчість Тараса Шевченка у франкомовних 

енциклопедичних виданнях останніх десятиліть ХХ ст. – Іф., 

вип. 112, 2001. – С. 382-390. 

12. Кравець Я. Бельгійський письменник Франц Елленс і 

українська культура // Вісник Львівського університету. 

Серія філологічна, вип. 31. Львів, С. 377-385. 

13. Кравець Я. Україна і франкомовний світ – в: Львівщина-

96. Регіональний річник. Тернопіль-Львів, 1996, С. 127-132. 

14. Іван Франко і світова культура. Е. Монік виступ на 

урочистому засіданні, присвяченому відкриттю 

Міжнародного симпозіуму “Іван Франко і світова культура”; 

виступ Е. Моніка на заключному пленарному засіданні. – 

“Каменяр”, № 5, грудень 2005, С. 3. 

15. Кравець Я. Французька письменниця Тереза Бенцон про 

історію, культуру та фольклор України. – Всесвіт, 2003, № 

11-12. – С. 178-182. 

 

        Додаткова література: 

1. Skovoroda, philosophe ukrainien (préface de Pierre Pascal) 

Paris, 1976. 

2. Кравець Я. От де, люде, наша слава… у кн.: Г. Л. де 

Боплан. Опис України… – Львів, Каменяр, 1990. 



3. Г. Л. де Боплан. Опис України. Меріме, Проспер. 

Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан 

Хмельницький. –Львів, 1990, “Каменяр”. 

4. Kravets Y. La littérature ukrainienne et la francophonie: deux 

siècles de dialogue // Revue luxembourgeoise de littérature 

générale et comparée 1998-1999 (Société luxembourgeoise de 

littérature, générale et comparée. Centre universitaire 

Luxembourg). P. 72-80. 

5. Actes de la journeé Ivan Franko (Sorbonne, le 12 novembre 

1977), Paris-Munich, 1977. 

6. Lessia Oukraïnka, actes du colleque, (Sorbonne, les 23 et 24 

avril 1982) Paris-Munich, 1983. 

7. Гресько М. Т. Г.Шевченко французькою мовою. 1847-1967. 

Бібліографічний покажчик. – Львів, 1967. 

8. Kravets Y. Shevchenko and Romance Literatures, in. 

Shevchenko and the world. K., Ukraine Society, 1988. – С. 52-

64. 

9. Кравець Я. Іван Франко у франкомовних перекладах і 

критиці. // Українське літературознавство, Іван Франко. Вип. 

68, Львів, 2006. – С. 194-207.   

10. “Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1970-2008”. 

Бібліографічний покажчик. – Київ-Львів, 2010. – 246 с. 

11. Пащенко В., Рягузова Г. “Українсько-французькі 

літературні взаємини” – в: “Українська література в 

загальнослов’янському і світовому літературному контексті. 

т. 3. У взаєминах з літературами Заходу і Сходу”. – вид-во 

Наукова думка, 1988. – С.155-184. 

12. Кравець Я. “Українсько-бельгійські літературні 

взаємини” – в: там само. – С. 185-219. 

13. Кравець Я. “Quae scripsi, scripsi”: романські літератури у 

рецепції Івана Франка. – Львів, 2014 р. – 230 с. 

14. Кравець Я. “Український Еміль Вергарн (критика, 

перегуки, переклади)”. – Львів, 2016 р. – 344 с. 

15. Кравець Я. “Французькомовне прочитання Лесі Українки: 

критика, переклади”. – “Універсум Лесі Українки”. Випуск 

22, 2016 р., С. 288-313. 

Тривалість курсу 32 години 

Обсяг курсу 16 лекцій 

Очікувані результати 

навчання 
Після завершення курсу студент буде: 

- знати найважливіші періоди з історії українсько-

французькомовних літературних контактів, особливості 

кожного періоду, головні події з життя видатних 

національних письменників, їхні естетичні і літературні 

погляди; програмні твори письменників, а також основні 

етапи творчості; переклади українською мовою кращих 

творів французької літератури. 



- вміти аналізувати художні тексти різних родів і 

жанрів національної літератури із застосуванням різних 

підходів та методологій аналізу тексту; пояснювати вияви 

загальних особливостей і художніх рис, характерних для 

літературного напряму чи течії в окремому тексті; 

визначити жанр, художні особливості твору, його 

новаторство.  

Ключові слова Українська література, французькомовні літератури, 

французькомовний світ, історія України, слов’янські і 

козакофільські мотиви, Проспер Меріме, Микола Гоголь, 

Тарас Шевченко, наукові колоквіуми, Григорій Сковорода, 

Іван Франко, Леся Українка, бельгійська французькомовна 

література, люксембурзьке прочитання української 

літератури, французькомовна Канада і українська література, 

ювілейні дати в історії українсько-французькомовних 

літературних взаємин, антологічні видання, сучасний стан 

досліджуваного питання: досягнення і перспективи. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій та консультацій для кращого опанування 

тем 

Теми Тема 1. Україна і франкомовний світ. 

Тема 2. Французькомовні наукові дослідження про історію 

України. 

Тема 3. Слов’янські та козакофільські мотиви у творчій 

спадщині Проспера Меріме. 

Тема 4. До витоків українсько-французьких літературних 

взаємин (XVIII-XIX ст.). 

Тема 5. Французькомовний Тарас Шевченко (продовження). 

Тема 6. Паризький Колоквіум “Іван Франко” (1977). 

Тема7. І. Франко як критик і перекладач французької поезії і  

прози. 

Тема 8. Семінар “Леся Українка” у Сорбонні (1983). 

Тема 9.  Українсько-бельгійські літературні взаємини 1870-

2008 рр. 

Тема 10. Українська література в Люксембурзі та 

французькомовній Канаді. 

Тема 11. Ювілейні дати в українсько-французькомовних 

літературних взаєминах. 

Тема 12. Сучасний стан українсько-французькомовних 

контактів: досягнення і перспективи. 

Підсумковий 

контроль, форма 
1. Залік у кінці VІІ семестру. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату. 

Навчальні методи та Презентація, лекції, колаборативне навчання (прийом 



техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

“Подумайте в парах”, прийом “Взаємне навчання”, прийом 

“Письмовий круглий стіл”), дискусія. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних 

програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: 

лекції, модулі – 50 балів 

заліки, реферативні роботи – 50 балів 

Максимальна кількість балів – 50.  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

 

Письмові роботи: модулі, есеї, тестові питання, розгорнуті 

відповіді. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями та міркуваннями. Відвідання 

занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 

У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 

студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем винятково в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані 

на поточному тестуванні, самостійні роботи та бали 

підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність 

студента; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях, не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін.  

Питання до заліку оформлені у вигляді тестових, поточних 

питань, пропонованих для виконання як реферативні роботи, 

есеї, повідомлення тощо. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до іспиту  

Опитування Анкета-оцінка якості курсу надається по завершенню курсу. 

 

Лектор – доцент Я. Кравець. 


