
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТ  
«Історична поетика української літератури» 

Ідея проекту: виявлення літературних архетипів, «першоформ» у літературі 
(теми, жанри, сюжети, мотиви, образи) та вивчення їх історичної еволюції 
в українській літературі впродовж її тисячолітнього розвитку. 

Основні напрями дослідження: 

 еволюція художніх засобів та їх систем;
 національна специфіка художніх засобів;
 типологія художніх засобів;
 психологія літературної творчості;
 виникнення і розвиток традиційних мотивів, сюжетів, образів

у літературі;
 герменевтика художніх образів, реалізованих у конкретних

літературних творах;
 типологія художніх форм в українській літературі.

Мета й основні завдання проекту. Мета проекту — вивчення художності, 
естетичної природи української літератури в її діахронному вимірі. Завдання: 
а) з’ясувати специфіку художніх форм літератури в історичній динаміці; б) 
виявити й охарактеризувати взаємодію традицій і новаторства у розвитку 
літератури; в) оприявнити дослідницький матеріал у наукових публікаціях. 

НАВЧАЛЬНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ «СЛОВО-ОБРАЗ» 
Проект започатковано у рамках наукової роботи кафедри 
українського літературознавства та компаративістики 

«Історична поетика української літератури» 

«Мистецька галерея» пропонує: 

1. Тематичні  виставки художніх полотен:
зосереджено увагу на розкритті літературних образів через власну манеру 
творчості художників: 

 «Лісова пісня» Лесі Українки  в образотворчому
мистецтві (Караффа-Корбут, Олексій Макаренко) 



                   .  .  .  
 

 Народні картини «Мамаї» 
 Живописна спадщина Тараса Шевченка 
 Іван Франко в образотворчому мистецтві (Караффа-

Корбут.  – ілюстрації до поеми  «Іван Вишенський») 
   

2. Візуалізація на заняттях з української літератури  
 Імпресіонізм в українській літературі 

(Відеоряд: французькі імпресіоністи) 
 Народні думи та історичні пісні 

 (Відеоряд:  Герої дум та пісень у творчості Караффи-
Корбут) 

 Кобзар Тараса Шевченка 
(Відеоряд: виставка різних видань Кобзарів. Оформлення 
Кобзарів 

 Пам’ятники Т.Шевченку. 

          . . . 
 

 Леся Українка: історія пам’ятників, портретів 
 



    . . . 

3. Явище мистецького синтезу в українській літературі
Протягом останніх років у рамках наукового напряму роботи 

кафедри «Історична поетика української літератури» викладачами було 
проведено такі мистецькі заходи: 
 «Доля поліського фарфору» – науково-практична конференція,

виставка виробів із фарфору (на базі приватного навчального
закладу «Європейський університет);

 Організація художньої виставки житомирського художника
О.Слудковського. Знайомство з поняттям пастелі, акварелі (ауд.
№ 302)

 Лісова пісня» Лесі Українки та «Балладина» Ю.Словацького в
асоціативному розписі житомирського художника  заслуженого
майстра народної творчості лауреата премії ім. І.Огієнка Олексія
Макаренка.

 Виставка творів Олексія Макаренка. Зустріч студентів із
художниками та близькими  митця:
o Урок спогадів.
o Знайомство з поняттями декоративно-прикладне мистецтво,
розпис, асоціативний   живопис, пелюстковізм. 

 Організація виставки і поетичного вечора  художника із
Червоноармійська, учителя школи мистецтв Віталія
Правдицького (графіка).

 Поняття художньої графіки.


