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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна  «Література англійськомовних і німецькомовних 

країн» належить до циклу навчальних дисциплін професійної підготовки  

бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Германські мови та літератури 

(переклад включно)». 

Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення системних знань 

студентів з літератури англійськомовних та німецькомовних країн, формування 

навичок теоретико-літературного та історико-літературного мислення з 

наданням уявлення про основні літературні процеси тієї чи іншої історичної 

епохи та особливості творчого спадку найвидатніших представників зазначених 

країн; вироблення у студентів навичок самостійного аналізування художнього 

твору, його основної ідеї, сюжету та композиції, визначення стилістичних засобів 

створення художнього образу. 

Основними завданнями вивчення навчаьної дисципліни  є:  

− виявлення світового значення та особливостей розвитку літератури на всіх 

етапах розвитку світового літературного процесу; 

− розкриття специфіки естетичних систем на кожному етапі; 

− характеристика художніх напрямів; 

− аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвідоміших 

письменників окресленого періоду; 

− вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій національного і 

особистого в літературному процесі; 
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− засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування 

літературних жанрів та еволюції художньої форми. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

       знати: 

− основні етапи розвитку літературного процесу англійськомовних та 

німецькомовних країн в контексті світового літературного процесу; 

− специфіку естетичних систем на кожному з цих етапів; 

− творчість найвідоміших письменників кожного з окреслених періодів; 

− теоретичні основи формування літературних жанрів та еволюції художньої 

форми; 

          уміти:  

− вирізняти основні методологічні підходи до змісту та характеру цінностей 

художніх творів того чи іншого періоду; 

− користуватися категоріальним апаратом кожного з періодів; 

− орієнтуватися в основних філософських концепціях світового 

літературного процесу вцілому на кожному етапі його розвитку та його 

особливостях в англійськомовних та німецькомовних країнах; 

− усвідомлювати світобачення і світорозуміння кожної епохи; 

− розрізняти різні жанри художньої творчості та види мистецтва; 

− володіти творчим підходом до аналізу творів художньої літератури в 

контексті кожної доби. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор. 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Давня англійська література 5  

2 Англійське передвідродження 5  

3 Давня німецька література 5  

4 Німецька література високого та пізнього Середньовіччя 

(XII - середина XV століття 

5  

5 Характерні ознаки Ренесансу в літературі Німеччини  5  

6 Сатирична літературна спадщина гуманістів 5  

7 Відродження в Англії 5  

8 Життєвий і творчий шлях В.Шекспіра 5  

9 Література бароко. Англійське бароко 5  

10 Німецька література часів бароко  5  

11 Література Англії ХVІІІ століття: епоха Просвітництва.  5  

12 Література Німеччини ХVІІІ століття: Класицизм і 

Просвітництво 

5  

13 Романтизм: літературний напрямок і універсальний 

світогляд. Романтизм у Німеччині  

5  

14 Загальні ознаки романтичного типу творчості. Романтизм 

в Англії  

5  
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15 Видатне місце американської романтичної літератури у 

світовій культурі 

5  

16 Доба Бідермейер (міщанський романтизм) у німецькій 

літературі 

5  

17 Реалізм як художній напрям 3  

18 Початок доби імперіалізму в Німеччині 3  

19 Американська поезія трансцеденталізму  2  

20 Особливості літературного процесу в США на межі ХІХ-

ХХ ст.: проблема становлення національної 

американської літератури і культурні традиції Західної 

Європи в літературі США 

3  

21 Неоромантизм як художньо-естетичне явище літератури 

ХІХ ст.  

3  

22 Особливості розвитку літературного процесу в літературі 

Великобританії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Література 

раннього модернізму в англійській літературі (кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст.) 

3  

23 Особливості розвитку літературного процесу межі ХІХ-

ХХ ст. в США. Американський модернізм 

3  

24 Основні тенденції та напрями в німецькомовній 

літературі ХХ століття (символізм, експресіонізм, реалізм 

тощо) 

4  

25 Література «втраченого покоління» в американській та 

німецькій літературах 

4  

26 Англійська антиутопія як художнє явище світового 

масштабу 

4  
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27 Драматургія I половини ХХ ст. у німецькомовних та 

англомовних країнах 

4  

28 Література модернізму в Німеччині 4  

29 Сучасна проза (II пол. ХХ- поч. ХХI ст у німецькомовних 

та англомовних країнах 

3  

30 Новітня німецькомовна література  3  

31 Філософсько-інтелектуальна література Великобританії 3  

32 Нон-конформізм у американській літературі середини 

ХХ ст.  

4  

33 Драматургія II половини ХХ ст. у німецькомовних та 

англомовних країнах 

3  

34 Англомовна та німецькомовна література у ХХІ столітті 4  

 Усього 140  
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

      Тема 1 Давня англійська література 

Завдання до теми 

Давня англійська література: героїчна поема «Беовульф». Англо-норманська 

література: Томас Мелорі. Особливості давньої англійської мови у пам’ятках 

давньої англійської літератури. Структура феодального суспільства Англії, її 

відображення у мові та літературі. Балада як літературний жанр. Лицарська і 

клерикальна література епохи розвинутого феодалізму. 

Питання для самоперевірки 

1.  Періодизація англосаксонської літератури. Естетика Середньовіччя, її 

зв’язок з етикою і релігією. Принципи алегорики, емблематики і символіки в 

поетиці середньовіччя. Карнавальна основа народної творчості.  

2. Культурно-історичні передумови формування англо-саксонської 

писемності. Значення християнізації. 

3. Пам’ятки англо-саксонської літератури V–ХІ ст., поєднання в них 

християнських та язичницьких елементів. Англосаксонська епічна поезія. 

4. Джерела кельтських легенд про короля Артура. Час їх створення.  

5. «Історія бриттів» Гальфрида Монмутського. «Життя Мерліна» (вірші 735-

1135).  

6. Поетика і художній світ анонімної поеми XIV ст. «Сер Гавейн і Зелений 

Лицар». Анонімні романи циклу: «Артур», «Артур і Мерлін», «Ланселот 

Озерний». 
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7. Загальна характеристика англо–норманської літератури ХІ– ХІІІ ст. 

8. Жанри середньовічної лірики. Англійські і шотландські балади.  

9. Лицарський роман. Джерела сюжетів. Роман Т. Мелорі «Смерть Артура». 

10. Клерикальна, міська і народна література. Провідні жанри міської 

літератури. Проблематика фабліо, ле.  

11. Тваринний алегоричний епос. «Роман про Лиса».  

12. Алегоричний дидактичний епос. «Роман про Розу».  

13. Походження й основні види середньовічної драматургії. Містерія, міракль, 

фарс. 

14. Особливості давньої англійської мови у пам’ятках давньої англійської 

літератури. Характерні риси англо-саксонського діалекту та вплив 

нормандського діалекту французької мови на розвиток англійської культури. 

Література: [3, c. 19 – 33; 7, c. 5 – 18; 15, c. 16 – 19; c. 61 – 100; 25; 26; 27; 34]. 

 

Тема 2 Англійське передвідродження 

Завдання до теми 

Англійське передвідродження: Уільям Ленгленд, Джефрі Чосер. Дж. Чосер як 

основоположник англійської національної літератури. Розвиток балади. Форми 

середньовічного театру. Відображення соціальних та місцевих діалектів у 

художніх текстах епохи. 

Питання для самоперевірки 

1. ХІV століття – період формування англійської нації та мови. Як 

відображаються соціальні та місцеві діалекти у художніх текстах епохи? 

2. Алегорична поема Ленгленда «Видіння про Петра Орача». Проблема 

жанру. Вираження настроїв англійського селянства, його уявлень про правду і 

справедливість, оспівування селянина – працівника. 

3. Англійські балади, їх жанрове різноманіття. Цикл балад про Робіна Гуда. 
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4. Панорамна картина тогочасної Англії у «Кентерберійських оповіданнях» 

Дж. Чосера. Внесок Дж. Чосера у розвиток англійської мови та англійського 

віршування. 

5. Середньовічний театр в Англії: містерія, міракль, мораліте, шкільна драма. 

Література: [3, c. 144 -160; 7, c. 98 – 102; 15, c. 225 – 228]. 

 

Тема 3 Давня німецька література 

Завдання до теми 

Німецька література раннього середньовіччя. Історичне підґрунтя розвитку 

літератури. Світогляд давніх германців. Найстаріші писемні памятки. «Пісня про 

Хільдебранда». «Муспілі». Каролінгське та Оттонівське Відродження. 

Клерикальна література. Література латинською мовою у період з 900 по 1050 

роки. Лірика вагантів. 

Питання для самоперевірки 

1. Формування усної літератури в умовах великого переселення народів. 

2. Поезія давніх германців. Міфологічні вірування давніх германців. Культ 

Водана, пантеон германських богів. Прославлення героїв: чесноти давніх 

германців. 

3. Хвалебні та героїчні пісні. Поняття «героїчна пісня», основні жанрові 

ознаки. 

4. «Пісня про Хільдебранта» як зразок героїчної пісні. «Мезербурзькі 

заклинання» як зразок ритуальної поезії. 

5. Франкське королівство. Християнізація та освіта в епоху Каролінгів. 

Становлення німецькомовної писемності. Перші переклади. Віршовані та прозові 

переклади Біблії. «Хеліанд». «Життя Ісуса» Отфріда.  

6. Література періоду Оттонівського відродження. Творчість Гротсвіти 

Гандергаймської та Ноткера. Занепад німецькомовної літератури.  
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7. Лірика вагантів. «Карміна бурана». 

Література: [3, c. 34 – 65; 7, c. 5 – 18; 15, c. 16 – 19; c. 49 – 54; c. 61 – 100; 25; 26; 

27]. 

 

Тема 4 Німецька література високого та пізнього Середньовіччя (XII - 

середина XV століття) 

Завдання до теми 

Німецька література високого та пізнього Середньовіччя (XII - середина XV 

століття): передумови і розквіт придворно-лицарської літератури. Міннезанг та 

придворний віршований роман. Класична куртуазна епічна поезія.  Героїчний 

епос. «Пісня про Нібелунгів». Дидактична поезія. Зародження бюргерської 

літератури. Література пізнього середньовіччя. 

Питання для самоперевірки 

1. Суспільно-історичні умови формування куртуазної культури. Поезія 

благочестя. Світська культура знаті: героїка, вірність, виховання. Основні 

лицарські чесноти.  

2. Куртуазна любов. Лицарська лірика – міннезанг: поняття високої та 

низької мінне. Жанрові ознаки та типологія міннезангу (форма, тематика). 

Основні представники. Творчість Вальтера фон дер Фогельвайде.  

3. Лицарський роман. Поетика лицарського роману, жанрові 

особливості. Представники та твори. Гартман фон Ауе «Бідний Генріх», 

Вольфрам фон Ешенбах «Парцифаль», Готфрід Стразбурзький «Трістан та 

Ізольда». 

4. Народно-героїчний епос. Жанрові особливості, історичне підґрунтя. 

«Пісня про Нібелунгів». «Пісня про Кудруну».  

5. Виникнення та розвиток середньовічної дидактики: шванки 

Штрікера «Піп Аміс». Фрейданк «Скромність». 
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6. Занепад лицарської культури. Міщанська література: причини 

виникнення, умови формування. Вернер Садівник «Селянин Гельмбрехт»: 

зародження реалізму.  

7. Майстерзанг. Народні книги. Зародження драми: духовна та світська 

драма 5 (фастнахтшпіль). Різноманіття малих епічних форм: шванки, шпрухи 

Література: [3, c. 34 – 65; 7, c. 41 – 78; 15, c. 16 – 19; c. 49 – 54; c. 61 – 100; 34]. 

 

Тема 5 Характерні риси Ренесансу в літературі Німеччини 

Завдання до теми 

Характерні риси Ренесансу в літературі Німеччини: специфічні особливості 

німецької гуманістичної літератури. Народна пісня. Мейстерзанг. Виникнення 

драми: фастнахтшпіль і латинська гуманістична драма. Німецькі «народні книги» 

про Фауста і Тіля Ейленшпігеля. Шванк і сатирична поезія. Місце М. Лютера в 

ідеологічному житті Німеччини періоду Реформації і в німецькій літературі. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття Гуманізму та Реформації. Формування антропоцентричного 

світогляду, звернення до здобутків античної культури, формування 

гуманістичного ідеалу людини.  

2. Діяльність Мартіна Лютера.  

3. Внесок Лютера у розвиток писемної німецької мови. Переклад Біблії. 

4. Діяльність Томаса Мюнцера.  

5. Література після селянської війни. Байки та тваринний епос. 

Фастнахтшпіль та драми майстерзінгерів.  

6. Творчість Ганса Сакса. «Віттенберзький соловей».  

7. Німецькомовна шкільна драма. 

8. Німецькі «народні книги» про Фауста і Тіля Ейленшпігеля. 

Література: [3, c. 127 – 130; 15, c. 148 – 165; 35]. 
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Тема 6 Сатирична літературна спадщина гуманістів 

Завдання до теми 

Сатирична літературна спадщина гуманістів: Еразм Роттердамський. Ульріх фон 

Гуттен. Себастіан Брант. Творчість Ганса Сакса, її фольклорні основи. 

Питання для самоперевірки 

1. Література дурнів: причини виникнення, дидактичні особливості. Образ 

блазня у літературі дурнів.  

2. Томаса Мурнер «Присяга дурнів». 

3. «Похвала глупоті» Е. Роттердамського.  

4. Себастьян Бранд «Корабель дурнів». 

5. Народна книга «Шільдбюргери». 

6. Діяльність вчених-гуманістів. Ульріх фон Гуттен, Йоганнес Рейхлін та 

«Листи темних людей». 

7. Значимість творчості Ганса Сакса для розвитку німецької літератури 

Література: [3, c. 127 – 130; 15, c. 148 – 165; 35]. 

 

Тема 7 Відродження в Англії 

Завдання до теми 

Відродження в Англії. Томас Мор. Поезія епохи Відродження. Філіп Сідні. 

Едмунд Спенсер. Проза епохи Відродження. Джон Лілі. Френсіс Бекон. Театр 

епохи Відродження. Крістофер Марло. Бен Джонсон. Відображення у художніх 

текстах епохи проблем становлення мовної норми. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття про епоху Відродження в західноєвропейській літературі. Образ 

людини в мистецтві Ренесансу. Відродження в Англії. 

2. Естетика Ренесансу. Загальна характеристика і хронологічні рамки доби 

Відродження.  
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3. Томас Мор як представник раннього етапу англійського Відродження. 

«Утопія» Т. Мора. 

4. Поезія епохи Відродження. Розвиток сонета у творчості Ф. Сідні та Е. 

Спенсера.  Алегорична поема Е. Спенсера «Королева фей». Поняття про 

«спенсерівську строфу».  

5. Ренесансна проза. «Евфуес» Джона Лілі. Есеїстика Ф. Бекона. 

6. Формування єлизаветинського театру. Новаторство «університетських 

умів». 

7. Крістофер Марло як засновник англійської ренесансної трагедії. 

Суспільно–філософська проблематика і титанічні характери трагедій «Тамерлан 

Великий», «Трагічна історія доктора Фауста». 

8. Комедії Бена Джонсона. Теорія «гуморів». «Вольпоне» – сатира на 

пороки буржуазної сатири. 

Література: [3, c. 144 – 160; 15, c. 228 – 240; 31; 35]. 

 

Тема 8 Життєвий і творчий шлях В.Шекспіра 

Завдання до теми 

Життєвий і творчий шлях В.Шекспіра. «Шекспірівське питання».  Принципи 

шекспірівської драматургії. Трагедії В. Шекспіра. Шекспірівські комедії. Сонети 

В. Шекспіра. Вплив В. Шекспіра на розвиток літературної англійської мови. 

Питання для самоперевірки 

1. Сонети Шекспіра. Філософська глибина, ліризм, драматизм почуттів та 

музичність сонетів Шекспіра. 

2. Драматургія Шекспіра. Багатство ідей та образів, реалізм і народність 

творчості. 

3. Драматургія Шекспіра як вище досягнення світової драматургічної 

думки епохи Відродження.  
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4. Еволюція творчості Шекспіра і три етапи розвитку гуманістичної 

свідомості у світовій культурі. 

5. Джерела сюжетів трагедій Шекспіра. 

6. Концепція трагічного героя у творчості В. Шекспіра. 

7. Світлий дух Ренесансу в шекспірівських комедіях. 

8. Проблеми суспільного буття в трагікомедіях В. Шекспіра. 

9. Історичні хроніки В. Шекспіра як важливий чинник втілення 

національних цінностей та утвердження політики єлизаветинського періоду. 

10.  Драма «Буря» як поетичний заповіт В. Шекспіра. 

Література: [3, c. 144 – 160; 15, c. 240 – 271; 31; 35]. 

 

Тема 9 Література бароко 

Завдання до теми 

Література бароко. Естетика і принципи літературного стилю бароко. 

Англійське бароко: поезія Дж. Донна та поеми Дж. Мільтона як складний 

національно-самобутній синтез класицистичних і барокових рис. 

Питання для самоперевірки 

1. Політично-релігійний характер літератури у XVII ст. Філософсько-

естетичні вчення. Англійський протестантизм. Розвиток драматургії. 

2. Англія наприкінці XVI-XVII ст. Соціально-економічний розвиток та 

громадянська війна.  

3. Англійська пуританська література як художнє явище (Дж. Донн, Дж. 

Беньян). 

4. Джон Мільтон – поет, мислитель та державний діяч. Періодизація 

творчості Мільтона. Поема «Втрачений рай». Використання біблійних сюжетів 

та образів. 

5. Література епохи Реставрації. Розвиток «комедії звичаїв». 
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6. Джон Драйден і проблема англійського класицизму. Драйден як 

фундатор англійської літературної критики. 

7. Поетичне новаторство Дж. Донна. Джон Донн та проблема 

«метафізичної» поезії. 

Література: [1, c. 24 – 33, c. 81 – 86; 10, c. 7 – 23, 34 – 45;36; 37]. 

 

Тема 10 Німецька література часів бароко 

Завдання до теми 

Німецька література часів бароко. Між Відродженням і Просвітництвом: 

особливості світобачення та філософські напрямки. Мартін Оггіц і мовні спілки. 

Театр і драматургія. Поезія. Виникення роману як жанру: творчість Г. Я. К. 

Гріммельсгаузена. 

Питання для самоперевірки 

1. До питання поняття бароко. Історична та літературна ситуація в 

Німеччині 17 ст. Мовні товариства. Внесок М. Опіца у розвиток літератури.  

2. Лірика в епоху бароко, основні жанри, тематика представники. Перша та 

друга сілезькі школи. А.Гріфіус, П.Флемінг. Г.фон Гофмансвальдау. 

3. Німецький мандрівний театр. Драматургія А. Гріфіуса. Тематика та 

проблематика драм. Давід Каспар Лоенштайн. Розвиток комедії. Комедії Х. 

Рейтера. Драматургія Крістіана Вайзе. 

4. Жанрова типологія романів: героїчно-галантний роман, історичний 

роман, пасторальний, шахрайський роман.  

5. Творчість Ганса Гріммельсгаузена та Крістіана Рейтера. Роман 

«Сімпліцій Сімпліціссімус» Гріммельсгаузена як зразок шахрайського роману. К. 

Рейтер «Шельмуфський». «Література брехунів». 

Література: [10, c. 7 – 33; 37; 36]. 
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Тема 11 Література Англії ХVІІІ століття: епоха Просвітництва. 

Завдання до теми 

Література Англії ХVІІІ століття: епоха Просвітництва. Просвітництво як 

ідейний та інтелектуальний рух. Раннє Просвітництво: творчість Д. Дефо та Дж. 

Свіфта. Зріле Просвітництво: Г. Філдінг. Пізнє Просвітництво та сентименталізм: 

Л.Стерн. Передромантизм: Р. Бернс – великий шотландський поет. 

Питання для самоперевірки 

1. Епоха Просвітництва. Загальна характеристика. Розвиток філософської 

думки ХVІІІ століття. Періодизація.  

2. Раннє Просвітництво. Розвиток журналістики як передвісниці англій-

ського сімейно-побутового та соціально-побутового роману: Дж. Адісон і Р. 

Стіль. 

3. Творчість Олександра Поупа – перехідний етап від літератури 

класицизму до Просвітництва. Іронія та сатира в поезії Поупа.  

4. Даніель Дефо – творець просвітницького роману. Художні особливості, 

історико-літературне і філософське значення роману «Робінзон Крузо».  

5. Семюел Річардсон – творець сімейно–побутового психоло-гічного 

роману. 

6. Творчість Генрі Філдінга – вершина просвітницького роману в Англії. 

Новаторство Філдінга–романіста, творця «комічної епопеї». Художні 

особливості роману «Історія Тома Джонса, Знайди». 

7. Своєрідність романістики Т. Смолета. 

8. Англійська драматургія ХVІІІ ст. Р. Б. Шерідан «Школа лихослів’я». 

9. Творчість Лоренса Стерна – вершина англійського сентимен-талізму. 

Новаторство сентиментально-гумористичного роману Стерна «Життя і думки 

Трістрама Шенді, джентльмена».  

10.  Передромантизм. Творчість Роберта Бернса. 
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Література: [1, c. 86 – 105, c. 178 – 184; 10, c. 121 – 155; 37; 36]. 

 

Тема 12 Література Німеччини ХVІІІ століття: Класицизм і 

Просвітництво. 

Завдання до теми 

Література Німеччини ХVІІІ століття: Класицизм і Просвітництво. 

Література періоду «Бурі і натиску».  Г. Лессінг: естетика та міщанська драма. 

Життєвий і творчий шлях Й. В. Гете. Творчість Ф. Шіллера. 

Питання для самоперевірки 

1. Філософське підґрунтя формування просвітницького руху (Локк, Гобс, 

Лейбніц, Кант).  

2. Історико-культурна, суспільна та літературна ситуація в Німеччині 18 ст. 

3. Основні літературні напрями в німецькій літературі 18 ст. та їхні 

особливості: рококо, пієтизм, сентименталізм, класицизм, реалізм. 

4. Естетика Г. Е. Лессінга у трактаті «Лаокоон або про межі малярства та 

поезії».  

5. Г. Е. Лессінг та міщанська трагедія: теорія співчуття. Теорія міщанської 

трагедії у збірнику «Гамбурзька драматургія». «Емілія Галотті» як міщанська 

трагедія. Сучасна німецька реальність у комедії «Мінна фон Барнгельм». 

6. Й. Г. Гердер – натхненник руху «Буря і натиск». Концепція генія в 

естетиці руху. 

7. Творчість Й. В. Гете періоду «Бурі і натиску» та «Ваймарівської 

класики». 

8. Сентиментальний роман «Страждання молодого Вертера». 

9. Творчість Ф. Шиллера. Драматична та поетична спадщина. 

(«Розбійники», «Підступність і кохання», «Орлеанська діва», балади). 

Література: [1, c. 142 – 170, c. 192 – 206; 10, c. 156 – 208; 33; 36; 37]. 
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Тема 13 Романтизм: літературний напрямок і універсальний світогляд. 

Завдання до теми 

Романтизм: літературний напрямок і універсальний світогляд. Історичні 

передумови виникнення романтизму. Філософська основа романтизму. 

Романтизм у Німеччині: два покоління німецьких романтиків (Ієнська та 

Ґейдельберзька школи);  творчість Е. Т. А. Гофмана. 

Питання для самоперевірки 

1. Ранній німецький романтизм: Єнська школа романтизму. Філософія та 

теорія. Брати Шлегелі. Поняття «універсальної поезії», «романтичної іронії».  

2. «Магічний ідеалізм» Новаліса. Натурфілософія «Гімнів до ночі» та 

«Духовних пісень». Роман «Генріх фон Офтердінген».  

3. Творчість Л. Тіка. 

4. Література пізнього романтизму:  Гейдельберзький гурток. К. Брентано, 

А. фон Арнім. Фольклорна творчість братів Грімм. 

5. Берлінський гурток. Адальберт фон Шаміссо «Дивна історія Петера 

Шлеміля».  

6. Фрідріх де ла Мотт Фуке та його новела-казка «Ундіна».  

7. Драматургія та новелістика Г. фон Клейста.  

8. Швабська школа романтизму (В. Гауф, Л. Уланд). 

Література: [5, c. 30 – 47, 222 – 225; 38]. 

 

Тема 14 Англійський романтизм: передумови виникнення, етапи 

розвитку, провідні естетичні принципи 

Завдання до теми 

Англійський романтизм: передумови виникнення, етапи розвитку, провідні 

естетичні принципи. Загальні риси романтичного типу творчості. Поети «озерної 
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школи» (В. Вордсворт, Т. Колрідж, Р. Сауті); творчість Дж. Г. Байрона.  В. Скотт 

– засновник жанру історичного роману. 

Питання для самоперевірки 

1. «Озерна школа» як ранній етап історії англійського романтизму. 

Романтичні концепції лекістів. Передмова В. Вордстворта до «Ліричних балад». 

Трактат П. Б. Шеллі «Захист поезії». Принципи романтичного світосприйняття в 

«Піснях Невинності й досвіду» В. Блейка. Принципи відповідностей, контрасту, 

уяви, міфології.  

2. Класифікація, проблематика, романтична образність лірики В. 

Вордсвордта («Ліричні балади»).  

3. Творчість С. Кольріджа («Сказання про строго мореплавця», «Кубла-

Хан»).  

4. Англійський романтичний орієнталізм. Поетичні світи Р. Сауті.  

5. Лірична драма П. Б. Шеллі «Звільнений Прометей».  

6. Суспільні передумови виникнення історичних жанрів у 

післяреволюційній Європі. Політичні та літературні погляди В. Скотта. 

Засвоєння досвіду У. Шекспіра і Д. Дефо.  

7. Роль передмови автора до роману «Айвенго». Передача історичних подій 

«домашнім способом» (А. С. Пушкін): зміна співвідношення вимислу і 

реальності. 

8. Основний конфлікт роману. Проблема рушійних сил історичного 

прогресу. Патріархальне і нове. Функції «безликого» оповідача. 

9. В. Скотт –романтичний письменник, значно вплинув на розвиток 

світової реалістичної прози. В. Скотт і О. де Бальзак. 

Література: [5, c. 48 – 66, 225 – 228; 38]. 
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Тема 15 Видатне місце американської романтичної літератури у 

світовій культурі 

Завдання до теми 

Видатне місце американської романтичної літератури у світовій культурі. 

Особливості американського романтизму (В. Ірвінг, Н. Ґоторн, Г. Мелвілл, Ф. 

Купер,  Е.А. По). Творчість Г. Лонгфелло. «Пісня про Гайавату» як спроба 

створення національного епосу. Особливості американського варіанту 

англійської мови у творах американських письменників. 

Питання для самоперевірки 

1. Доба романтизму в США. Передумови виникнення. Періодизація. 

Теоретичні засади. 

2. Ранній американський романтизм: період «нативізму», тобто 

романтичного засвоєння національної дійсності, природи, історії, спроби 

художнього дослідження американської буржуазної цивілізації, її помилок, 

аномалій.  

3. Творчість В. Ірвінга: «американські» новели («Ріп Ван Вінкль», «Легенда 

Сонної Балки», «Дольф Хейлігер»); цикл про шукачів скарбів. 

4. Зрілий романтизм: усвідомлення природи соціального зла. Ноти 

песимізму і трагізму у творчості американських письменників.  

5. Творчість Ф. Купера – творця американського історичного роману, 

засновника «морського роману» у світовій літературі та творця особливого типу 

романтичної оповіді, в якому комплексно розробляється національна тема 

кордону. 

6. Г. Лонгфелло:  національні джерела і творче засвоєння літературних 

традицій у величній «поемі великої віри в Америку» – «Пісні про Гайавату». 

7. Пізній американський романтизм: доба кризи романтичної свідомості і 

романтичної естетики в США. Творчість Г Мелвілла: «Мобі Дік, або Білий Кит» 
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– складне переплетення проблеми Добра і Зла, стосунків людини і природи, 

детальні описи важкої і романтичної праці китобоїв. Романтичний символізм і 

гіперболізм роману. 

Література: [5, c. 85 – 110, 233 – 237; 38]. 

 

Тема 16 Доба Бідермейер (міщанський романтизм) у німецькій 

літературі 

Завдання до теми 

Доба Бідермейер (міщанський романтизм) у німецькій літературі. 

Представники та діяльність групи «Молода Німеччина». Творчість Генріха Гейне 

як романтика. Політична спрямованість та сатира в творах Гейне як члена групи 

«Молода Німеччина». 

Питання для самоперевірки 

1. Суспільно-політична ситуація у Німеччині. Філософське підґрунтя. 

Л.Фейербах, К.Маркс, Ф. Енгельс.  

2. Діяльність «Молодої Німеччини»: Карл Гуцков, Генріх Ляубе.  

3. Творчість Г.Гейне. Поетична збірка «Книга пісень». «Німеччина. Зимова 

казка» як сатирична поема. 

4. Політична тенденційна поезія. Г. Гервег, Ф.Фрайліграт. Творчість 

Г.Бюхнера. 

5. Особливості культури Бідермайера. Творчість Е. Меріке, А. Штіфтера. 

Роман А. Штіфтера «Поліття». Драматургія Ф. Грільпарцера. 

6. «Поетичний» («бюргерський») реалізм: німецький реалізм у контексті 

європейського. Вплив філософії А. Шопенгауера на літературу реалізму. 

7. Т. Фонтане як представник соціального роману «Еффі Бріст». Майстри 

реалістичної новели А. Штіфтер, Т. Шторм. В. Раабе.  
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8. Теорія музичної драми Р. Вагнера. Вплив естетики Вагнера на літературу 

ХХ ст.  

9. Філософська та поетична спадщина Фрідріха Ніцше, «Так казав 

Заратустра». 

Література: [5, c. 37 – 48; 38]. 

 

Тема 17 Реалізм як художній напрямок 

Завдання до теми 

Реалізм як художній напрямок. Перехід від романтизму до реалізму. 

Художня специфіка класичного реалізму. Загальні риси класичного реалізму ХIХ 

ст.  Поняття про критичний реалізм. Англійський реалістичний роман ХІХ ст. 

Життя і творчість Ч. Діккенса. Соціальні діалекти у мові персонажів Ч. 

Діккенса.Художній світ В. Теккерея. Англійська жіноча література 

вікторіанської епохи: Джейн Остін, сестри Шарлота та Емілі Бронте, Джордж 

Еліот та Елізабет Гаскел. 

Питання для самоперевірки 

1. Історія і сьогодення в романах В. Теккерея: естетичні декларації і творча 

практика. 

2. Роман «Ярмарок суєти» – революція в англійській прозі чи удар по 

основах вікторіанського суспільства? Авторський підхід до історії та побуту в 

романі «Ярмарок суєти». 

3. Назвіть передумови появи соціального роману в англійській літературі 

ХІХ ст. 

4. Назвіть критерії жанрової специфіки соціального роману. 

5. У чому полягають особливості творчого методу, якою є періодизація 

життя і творчості Бенджаміна Дізраелі. 

6. Опишіть своєрідність творчоі манери Ш. Бронте у романі «Джейн Ейр». 
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7. Виявіть риси реалізму та романтизму в романі Е. Бронте «Грозовий 

перевал». 

8. Назвіть модуси втілення жіночої долі у творчості Елізабет Гаскел. 

9. У чому полягає конфлікт старої та нової суспільної моделі у романах 

Е. Гаскел. 

10. Назвіть риси реалізму та натуралізм у творчості Джордж Еліот. 

11. До якого літературного напряму відносяться романи Джордж Еліот? 

Обгрунтуйте. 

Література: [5, c. 115 – 123; 148 – 163, 253 - 259]. 

 

Тема 18 Літературні напрямки доби імперіалізму в Німеччині 

Завдання до теми 

Початок доби імперіалізму в Німеччині. Німецькомовна література другої 

половини ХІХ століття. Літературні напрямки та їх представники: політичний 

реалізм (Фрідріх Геббель, Конрад Фердінанд Мейер, Фрідріх Ніцше, Готтфрід 

Келлер, Теодор Шторм, Вільгельм Раабе, Теодор Фонтане); натуралізм (Герхард 

Гауптманн); імпресіонізм тощо. 

Питання для самоперевірки 

1. Німецька література у другій половині ХІХ століття. Історичні 

передумови (Буржуазно-демократична революція 1848 – 1849рр. у Німеччині.  

2. Отто фон Бісмарк і утворення Німецької імперії у 1871р. Усунення 

Бісмарка та початок доби Імперіалізму).  

3. Літературні напрямки та їх представники: політичний реалізм: 

 Фрідріх Геббель – драма як вищий вид мистецтва; 

 Конрад Фердінанд Мейер – пафос гуманізму та любові до людини; 

 Готтфрід Келлер – яскраве відтворення подій історичного минулого 

Швейцарії, побуту, звичаїв культури різних епох у збірці «Цюріхські новели»;  
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 Теодор Шторм – поет, який писав казки; 

 історична проза Вільгельма Раабе; 

 Теодор Фонтане – засновник і майстер німецького реалістичного роману. 

4. Натуралізм (Герхард Гауптманн) у німецькій літературі другої половини 

ХІХ століття: п’єси Г. Гауптманна як пам’ятник людському стражданню. 

5. Г.фон Гофмансталь: поєднання стилістики імпресіонізму з австрійською 

і загальноєвропейської літературною традицією. 

6. Деструктивний аналіз традиційної моралі у творчості Ф. Ніцше. 

Література: [5, c. 115 – 123; 179 – 186]. 

 

Тема 19 Американська поезія трансцеденталізму 

Завдання до теми 

Американський романтизм 1850-80-х років. Американська поезія 

трансцеденталізму (Волт Вітмен). Новаторські принципи поезії Емілі Дікінсон. 

Питання для самоперевірки 

1. Загальна характеристика американського романтизму 1850-80-х років. 

2. Жіноча література 1850-80-х років: традиції трансцеденталізму у 

творчості Емілі Дікінсон. 

3. Образи природи в поезії Емілі Дікінсон. 

4. Чому Соломія Павличко назвала поезію Емілі Дікінсон «поезією 

скептичного розуму»? 

5. Збірка Волта Вітмена «Листя трави» як унікальне явище американської і 

світової літератури. 

6. Ліричний герой вітменівських віршів – Уселюдина. «Пісня про себе» як 

програмовий твір поета. 

7. Багатогранність образу ліричного героя в поезії В. Вітмена.  

8. Лінгвістичне новаторство у поезії Уолта Уїтмена та Емілі Дікінсон. 

https://ua-referat.com/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Література: [5, c. 163 – 171] 

 

Тема 20 Особливості літературного процесу в США на межі ХІХ-ХХ ст. 

Завдання до теми 

Особливості літературного процесу в США на межі ХІХ-ХХ ст.: проблема 

становлення національної американської літератури і культурні традиції Західної 

Європи в літературі США. Реалістичне осмислення національного життя в творах 

Марка Твена, Г. Джеймса в США. Місце Марка Твена, О.Генрі, Джека Лондона 

в американській літературі межі ХІХ-ХХ ст. Проблема становлення національної 

американської літератури та американського варіанту англійської мови і 

культурні традиції Західної Європи в літературі США. 

Питання для самоперевірки 

1. Проблема становлення національної американської літератури і 

культурні традиції Західної Європи в літературі США.  

2. Жартівлива інтерпретація кельтських легенд в романі Марка Твена «Янкі 

з Коннектикуту при дворі короля Артура».  

3. Фольклорні джерела «дикого» американського гумору. «Дикий» гумор в 

романах Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди Гекльберрі Фінна».  

4. Роль «дикого» американського гумору у становленні жанру «короткого 

оповідання» у творчості О. Генрі. 

5. Жанрове новаторство новелістики О. Генрі (композиційні особливості: 

новелістична конструкція, подвійна розв’язка). Американська дійсність та 

проблема «маленької людини» у творах О. Генрі. Романтика Заходу, підкорення 

нових земель у техаських (ковбойських) оповіданнях О. Генрі. Основні мотиви, 

тематика і проблематика. 

6. Особливості розвитку літературного процесу межі ХІХ-ХХ ст. в США.  
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7. Проблема становлення національної американської літератури та 

американського варіанту англійської мови і культурні традиції Західної Європи 

в літературі США. 

Література: [4, c. 172 – 195; 5, c. 179 – 186; 8, c. 231 – 242]. 

 

Тема 21 Неоромантизм як художньо-естетичне явище літератури ХІХ 

ст. 

Завдання до теми 

Неоромантизм як художньо-естетичне явище літератури ХІХ ст. Творчість 

В. Коллінза, Г. Р. Хаггарда, Р.Р. Кіплінга, Г.К. Честертона. А.К. Дойла, Р. 

Стівенсона. Риси неоромантизму у творчості Дж.Лондона. 

Питання для самоперевірки 

1. Неоромантизм як художньо-естетичне явище літератури ХІХ ст. 

Художній неоромантичний простір: психологізм, християнська і містична 

символіка, романтична/екзотична атрибутика пейзажу, мотиви двійництва, 

авторська іронія.  

2. Детективна інтрига роману В. Коллінза «Місячний камінь».  

3. «Копальні царя Соломона» Г. Р. Хаггарда як класика пригодницького 

роману ХІХ ст.  

4. Екзотичні світи у творчості Р.Р. Кіплінга («За межею»).  

5. Поетика детективних новелл Г.К. Честертона. Образ отця Брауна 

(«Тайна отця Брауна»).  

6. «Загублений світ» А.К. Дойла як художній відгук на епоху наукових 

відкриттів ХІХ ст. Образ проф. Челленджера.  

7. Пригодницька основа романів Р. Стівенсона («Острів скарбів», «Чорна 

стріла» й ін.). 
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8. Неоромантична основа роману Джека Лондона «Серця трьох». Сюжетні 

колізії та система образів. Неоромантичні засоби «екзотизації» твору. 

9. Особливості розвитку сюжету у романах Майн Ріда. 

Література: [4, c. 111 – 136; 38]. 

 

Тема 22 Особливості розвитку літературного процесу в літературі 

Великобританії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) 

Завдання до теми 

Особливості розвитку літературного процесу в літературі Великобританії 

(кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Література раннього модернізму в англійській літературі 

(кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Життя і творчість Оскара Вайльда. Принципи нового 

художнього мислення у творчості Дж. Джойса, Вірджінії Вулф, Девіда Герберта 

Лоуренса. Реакція проти машинізму у творчості Семюела Батлера, Джорджа 

Мередіта. Психологізм Томаса Гарді, Джозефа Конрада. Епічність «Саги про 

Форсайтів» Джона Голсуорсі. Драматургія Б. Шоу. Діалектні особливості 

англійської мови у мові персонажів Б.Шоу. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні літературні напрями англійської літератури кінця ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

2. Дайте коротку характеристику творчості С. Батлера. 

3. У чому виявляється сатирична спрямованість роману «Едгін»? 

4. Як виявляють реалістичні тенденції у творчості Т. Гарді, у чому їх 

новизна? 

5. На прикладі роману «Тесс із роду д’Ербервіллів» охарактеризуйте 

специфіку реалістичного методу Т. Гарді. 

6. Дайте коротку характеристику творчості Дж. Мередіта. Назвіть відомі 

вам твори цього автора. 
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7. Під впливом яких філософських ідей відбувається наближення 

англійської літератури до натуралізму? Назвіть характерні ознаки натуралізму в 

літературі. 

8. Як виявляється натуралізм у творчості Дж. Гіссінга. Розкрийте 

особливості творчої манери Дж. Гіссінга на прикладі його творів (на вибір). 

9. Охарактеризуйте роль жанру «хронік» у європейській літературі. 

10. Розкрийте основні естетичні позиції Дж. Госуорсі. Якою є основна тема 

«Саги про Форсайтів» Дж. Госуорсі? У чому виявляється сатиричні та драматичні 

елементи роману? 

11. Новаторство Д. Джойса - проблема розповіді у романі: стиль «потоку 

свідомості»; автор, герой і читач в модерністському тексті; Д. Джойс як Стівен 

Дедал (епізод «Сцилла і Харибда»). 

12. Вірджинія Вулф. Теорія і практика “психологічної школи” письменниці 

в англійській прозі першої половини XX ст. Психологічний імпресіонізм 

художніх творів письменниці, проблема часу в них. Художнє новаторство В. 

Вулф. 

Література: [4, c. 111 – 136, 335 – 340; 8, c. 5 – 61; 32] 

 

Тема 23 Особливості розвитку літературного процесу межі ХІХ-ХХ ст. в 

США 

Завдання до теми 

Особливості розвитку літературного процесу межі ХІХ-ХХ ст. в США. 

Місце Т. Драйзера в історії американської літератури. Американський модернізм. 

Художній пошук Езри Паунда, Томаса Стернза Еліота. Англо-американський 

імажизм як естетичне явище. 

Питання для самоперевірки 
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1. Місце Т. Драйзера в історії американської літератури. Роман «Сестра 

Керрі» (1900) як перший художній твір Т. Драйзера. Елементи натуралізму в 

оповідальній структурі твору.  

2. Проблема соціальної і моральної кризи американського суспільства в 

романі «Американська трагедія». 

3. Міфологема «американської мрії» в інтерпретації Т. Драйзера. Загальна 

характеристика романістики Т. Драйзера. 

4. Американський модернізм. Англо-американський імажизм як естетичне 

явище. 

5. Томас Стернз Еліот: творча еволюція поета. Філософська база і стильове 

багатство поезій Еліота, його роль у розвитку модернізму в англомовних 

літературах. Поема «Безплідна земля» – символ песимізму і відчаю. 

6. Томас Еліот як філософ культури та літературний критик. 

7. Езра Паунд: поет та критик. Критика сучасної автору практики 

викладання історії літератури, оригінальний погляд на літературний процес та 

властивості мови в літературі. 

8. Парадигматика ліричного та епічного у поезії Езри Паунда. 

Література: [8, c. 5 – 12; 54 – 61, 231 – 242]. 

 

Тема 24 Основні тенденції та напрямки в німецькомовній літературі ХХ 

століття 

Завдання до теми 

Основні тенденції та напрямки в німецькомовній літературі ХХ століття 

(символізм, експресіонізм, реалізм тощо). Німецька література ХХст.: Т. Манн, 

Г. Манн. Австрійська література ХХ ст.: Р.-М. Рільке, П. Целан,  Ф. Кафка. 

Питання для самоперевірки 
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1. Соціокультурні особливості розвитку Німеччині перших десятиліть ХХ 

ст. Австрійський феномен у контексті німецькомовної літератури ХХ ст. 

2. Творчість Райнера Марії Рільке як представника німецького символізму 

в літературі. Своєрідність поглядів і поетики Р. М. Рільке. Діалог ліричного героя 

з Богом («Згаси мій зір…»). Переосмислення античних міфів у віршах митця 

(«Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея»). Філософський характер 

і художня довершеність лірики поета. 

3. Експресіонізм у ліриці (Георг Тракл, Георг Хейм та ін.), у драмі (Франк 

Ведекінд, Ернст Барлах та ін.) та епічних творах (Альфред Дьоблін, Ганс Генні 

Янн та ін.).  

4. Франц Кафка – німецькомовний письменник-експресіоніст з Праги. 

Сюрреалізм та реалізм, фантастичні елементи в творах Кафки; тема відчуження 

людини, її жахів та почуття провини (оповідання «Вирок», «У виправній 

колонії», «Перевтілення» та ін., романи «Процес», «Палац», «Америка»).  

5. Німецька література постекспресіоністського періоду. Томас Манн – 

письменник-реаліст, засновник інтелектуального роману. Викриття буржуазного 

суспільства, відстоювання ідей гуманізму та прогресу в романах і новелах 

Т.Манна (романи «Будденброки», «Чарівна гора», «Лотта у Веймарі» та ін., 

новели «Тоніо Крегер», «Смерть у Венеції» та інші твори).  

6. Генріх Манн – основоположник соціально-політичного роману, 

продовжувач традицій німецької сатири (романи «Професор Унрат», 

«Вірнопідданий»). Активна антифашистська позиція в історичному романі-

ділогії про короля Генріха ІV.  

7. Ганс Фалада – автор критично-реалістичних романів («Маленька 

людино, що ж далі ?», «Вовк серед вовків»). Викриття жорстокості та злочинності 

фашизму в романі Кожний помирає на самоті. 
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8. Осмислення досвіду Другої світової війни у ліриці європейських авторів: 

Пауль Целан (Анчель) – «поет ІІІ тисячоліття». Пошуки нової поетичної мови для 

відтворення трагедії Другої світової війни у творчості митця. 

9. Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії «Фуга смерті» 

Пауля Целана. 

Література: [4, c. 53 – 96; 8, c. 150 – 181, 192 – 211]. 

 

Тема 25 Література «втраченого покоління» в американській та 

німецькій літературах 

Завдання до теми 

Література «втраченого покоління» в американській та німецькій 

літературах. Творчість Е.-М. Ремарка. Творчість Г. Белля. Творчість Е. 

Хемінгуея. Творчість У. Фолкнера. 

Питання для самоперевірки 

1. Література «втраченого покоління» як явище культури 20 – 30-х рр. ХХ 

ст. 

2. Історія створення романів Е.М.Ремарка й Е.Хемінгуея «Три товариші» та 

«Прощавай, зброє !». Суспільний резонанс творів. 

3. Розкриття теми війни в романах. Тривожні роздуми письменників про 

долю землі, про майбутнє людства. 

4. Внутрішня близькість героїв Е.М.Ремарка «Три товариші» та 

Е.Хемінгуея «Прощавай, зброє!». Концепція людини у творах Е.М.Ремарка та 

Е.Хемінгуея. 

5. Людина й війна у романі «На західному фронті без змін», художня 

своєрідність оповіді (безпосередність, невимушеність, пристрасна стриманість, 

ліризм, відсутність риторики, красномовства тощо). Проблематика роману.  
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6. Тема еміграції, буття людини у ворожому світі у романах «Люби 

ближнього свого» (1941), «Тріумфальна арка» (1946), «Ніч у Лісабоні» (1963). 

Антифашистське спрямування романів «Іскра життя» (1952), «Час жити, час 

помирати» (1954). Екзистенціалізм прози Ремарка. Комічне, форми його 

вираження, художнє наповнення. 

7. Продовження теми «втраченого покоління» в романах Е.Хемінгуея «І 

сходить сонце» («Фієста») і Е.М.Ремарка «Повернення». Війна як «підводна 

течія» життя в романі «Фієста». 

8. Роман «Авессаломе, Авессаломе!» у творчій біографії В. Фолкнера. 

Проблематика роману як чинник його художньої структури. Особливості 

сюжетно-композиційної організації роману. Автор – персонаж – розповідач у 

романі. Типи розповіді і принципи введення розповідачів. 

9. Трилогія Фолкнера «Село» – «Містечко» – «Особняк» як констатація 

смерті патріархального Півдня. 

10. Генріх Белль: Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, 

її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш 

у Спа…». Образ школи як художня модель нацистської Німеччини. Символічний 

зміст назви оповідання, її зв’язок з історією Спарти. 

Література: [4, c. 71 – 87; 8, c. 177 – 181, 242 – 246]. 

 

Тема 26 Англійська антиутопія як художнє явище світового масштабу 

Завдання до теми 

Англійська антиутопія як художнє явище світового масштабу. Дж. Орвелл: 

цивілізаційний проект у романі «1984». О. Гакслі: «О дивний новий світ». Г. 

Велс: «Коли сплячий прокинеться». 

Питання для самоперевірки 
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1. Генеза «утопії» і «антиутопії». Проблеми, тематика і основні риси 

роману-антиутопії. 

2. Англійська антиутопія як художнє явище світового масштабу.  

3. Фантастичний світ майбутнього в романі Г. Велса «Коли сплячий 

прокинеться». Передчуття тоталітаризму. Образи Грехема, Острога.  

4. Скепсис стосовно майбутнього та ролі техніки у майбутньому в романі 

Герберта Веллса «Острів доктора Моро». 

5. Цивілізаційний проект в романі Дж. Орвелла «1984». Океанія, Євразія, 

Остазія. Основні міністерства Океанії та їх функції. Newspeak (новомова) та її 

ідеологічне підґрунтя.  

6. Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії у романі Дж. 

Орвелла «Колгосп тварин». 

7. Концепція людини в романі О. Хакслі. «О дивний новий світ». Кастова 

система суспільства споживання. Характеристика людей типу альфа, бета, гама, 

дельта, епсілон. Образ Дикуна та його функції. 

8. Сатирична постапокаліптична антиутопія Олдоса Гакслі «Мавпа та 

сутність».  

9. Генеза жанру антиутопії у 2 половині ХХ – ХХІ столітті: романи М. 

Етвуд «Сповідь служниці», К. Ішигуро «Не відпускай мене», С. Коллінз «Голодні 

ігри» та інших. 

Література: [4, c. 235 – 266; 6, c. 143 – 172; 8, c. 61 – 70; 14, c. 46 – 72].  

 

Тема 27 Драматургія I половини ХХ ст. у німецькомовних та 

англомовних країнах 

Завдання до теми 



37 

 

Драматургія I половини ХХ ст. у німецькомовних та англомовних країнах. 

Неповторно-своєрідна драматургічна система Б. Шоу: драма-дискусія. Б. Брехт – 

видатний реформатор західного театру. Особливості драматургії О. Вайльда. 

Питання для самоперевірки 

1. Світогляд Б. Шоу. Які чинники вплинули на його формування? 

2. У чому полягає новаторство Б. Шоу-драматурга? Охарактеризуйте роль 

творчості Б. Шоу в оновленні англійського театру кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

3. На прикладі однієї із п’єс Б. Шоу продемонструйте, як драматург 

використовує принципи інтелектуального театру. 

4. «Епічний театр» Б. Брехта: теоретичні засади і творча практика: 

драматургічна теорія Б. Брехта. 

5. Основні конфлікти у п’єсі Б. Брехта «Життя Галілея». Проблема 

моральної відповідальності вченого. 

6.  Проблематика і поетика п’єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти». 

Зображення війни як засобу збагачення. 

7. Жанрова своєрідність драматургії О. Вайльда в контексті його філософії 

нереального: драма «Саломея». 

8. Жанрова особливість комедії О. Вайльда «Як важливо бути серйозним». 

 

Література: [4, c. 60 – 71, 332 – 335; 8, c. 16 – 25, 160 – 167]. 

 

Тема 28 Література модернізму у Німеччині 

Завдання до теми 

Література модернізму у Німеччині. Герман Гессе – шлях від романтика до 

філософа. Нарис творчості. Мистецтво й митець у романі «Степовий вовк». 

Роман «Гра в бісер» як підсумок духовної й творчої еволюції Гессе. 

Питання для самоперевірки 
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1. Вплив філософських теорій А. Бергсона, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, З. 

Фрейда (філософія суб’єктивізму, культ надлюдини, вчення про підсвідоме) на 

розвиток мистецтва модернізму. 

2. Жанр «інтелектуального роману» («філософського роману», «роману 

ідей») у зарубіжній прозі І пол. ХХ ст. 

3. Філософські концепції, що лягли в основу творчості Г. Гессе, східний 

вплив на світоглядноестетичні погляди письменника. 

4. Філософська концепція світосприйняття Г.Гессе у романі «Степовий 

вовк». Своєрідність структури роману. Музичне начало в організації тексту. 

5. Роман «Степовий вовк» як зразок лірико-філософської прози: вплив 

філософії Ф. Ніцше на творчість Г. Гессе; співвідношення об'єктивного та 

суб'єктивного планів, реального й ірреального; роль «Трактату про Степового 

вовка»; філософський зміст розділу про «магічний театр»; «Моцарт і безсмертя» 

як основна тема роману. 

6. «Гра в бісер» – перший постмодерністський роман: історія написання, 

архітектоніка, особливості жанру, тематика і проблематика. Втіленням провідних 

рис жанру утопії в романі. 

7. Позачасовість касталійського буття і критика стерильної духовності. 

8. Шлях до порятунку – створення людяного ордену духовної еліти. 

Розв’язання німецьким письменником у романі одвічних проблем людського 

існування. 

9. Йозеф Кнехт – літописець і найвидатніший Магістр Гри. 

Література: [4, c. 53 – 60, 6, c. 10 – 27, 230 – 233]. 

 

Тема 29 Сучасна проза (II пол. ХХ- поч. ХХI ст у німецькомовних та 

англомовних країнах 

Завдання до теми 
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Сучасна проза (II пол. ХХ- поч. ХХI ст у німецькомовних та англомовних 

країнах. Літературні напрями і течії: постмодернізм як літературний напрямок; 

рух «сердитих молодих людей»;  література «мовчазного покоління»; доля 

реалізму у II пол. ХХ – поч.  ХХI ст. 

Питання для самоперевірки 

1. Причини, що зумовили появу постмодернізму. Постмодернізм у 

сучасному літературознавстві. Характерні риси постмодернізму.  

2. Феномен постмодернізму в англійській літературі кінця ХХ століття. 

Загальна характеристика англійського філософського роману.  

3. Вплив філософії Геракліта, екзистенціалізму Сартра і Камю на світогляд 

Фаулза. Роздуми про мистецтво і людську природу в книзі «Аристос». 

4. Постмодерністський дискурс романів Фаулза в поєднанні з побудовою 

індивідуального проекту особистості. «Колекціонер», «Маг» («Волхв»), «Жінка 

французького лейтенанта». Концепція мистецтва в «Вежі з чорного дерева», сенс 

назви твору. 

5. Своєрідність американської літератури про Другу світову війну. Вплив 

традицій літератури «втраченого покоління» і філософії екзистенціалізму в 

романі Н. К. Мейлера «Голі і мертві».  

6. Притчевий характер роману. В. Стайрон «Вибір Софі»: Друга світова 

війна очима американця і європейця, старі і нові форми рабства, проблема вибору 

і відповідальності в романі.  

7. Література молодіжного протесту: конфлікт молодого покоління з 

«суспільством масового споживання», трагізм світовідчуття. Форми протесту і 

типи бунтарів. Бітники: пошуки духовних ідеалів, спроба створення знакового 

стилю життя і новий підхід до творчості.  

8. «Маніфест битництва» – поема А. Гінзберга  «Крик». Дж. Керуак – 

«король бітників». Принципи «спонтанного письма» в романі «На дорозі». 
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9. Дж. Селінджер «Над прірвою у житі»: духовна опозиція Голдена 

Колфріда як наслідок протесту проти «дорослих» правил гри. Проблема 

самопізнання і самовираження. Вплив творчості Селінджера на нонконформістів 

різних країн. 

10.  Скептичне відтворення добробуту і стабільності у державі, 

невдоволення існуючим порядком у тодішній Англії: Дж. Уейн, К. У. Еміс, Дж. 

Брейн, А.  Силлітоу, драматург Дж. Осборн. Мотиви загального морального 

занепаду, непомітного суспільством, образа на добу, що виявилася такою сірою 

та безбарвною. 

Література: [6, c. 10 – 230; 8, c. 386 – 453; 18; 19; 20; 22; 23]. 

 

Тема 30 Новітня німецькомовна література 

Завдання до теми 

Новітня німецькомовна література ( загальна характеристика творчості Г. 

Грасса творчість П. Зюскінда; життя і творчість К. Райнсмара). 

Питання для самоперевірки 

1. Ґюнтер Ґрасс: «Бляшаний барабан» як історія двох світових воєн і ХХ 

століття очима хлопчика-недоростка, а також порахунок із Німеччиною 1950-х 

років. Роман Гюнтер Грасса «Бляшаний барабан» як сучасний «крутійський» 

роман. 

2. «Парфумер» П. Зюскінда як яскравий приклад літератури 

постмодернізму. Проблема винятковості людської особистості в романі. Позиція 

героя поза суспільством, духовністю, культурою. 

3. Розвінчування модерністського міфу про можливість митця перетворити 

своєю творчістю світ у моноп’єсі «Контрабас».  



41 

 

4. Вибудовування свого ілюзорного світу відповідно до власного уявлення 

про ідеал в оповіданні «Голубка». Засвідчення двозначної ролі мистецтва в 

людському житті. 

5. Художній світ і простір, символіка і художня сила образів в романі 

«Останній світ» К. Рансмайра Оригінальний задум і міфологізація дійсності в 

романі. «Останній світ» як результат тоталітарного правління. 

6. Антитоталітарний пафос роману «Останній світ» Крістофа Рансмайра у 

світлі літературної антропології. 

7. Роман Крістофа Рансмайра «Хвороба Кітахари»: гротесковий світ 

провини, депресії, гіркоти, зневаги та ненависті. 

8. Найвідоміший у Німеччині автор у жанрі дитячої літератури, якого 

читають навіть дорослі,  – Корнелія Функе (трилогія «Чорнильний світ»). 

Література: [6, c. 10 – 230; 8, c. 349 – 362]. 

 

Тема 31 Філософсько-інтелектуальна література Великобританії 

Завдання до теми 

Філософсько-інтелектуальна література Великобританії. Творчість 

А.Мердок, В.  Голдінга, Дж. Фаулза. Антиколоніальний роман у літературі 

Англії: (Г. Грін). Питання самосвідомості молоді в творчості Ірвіна Велша 

(Ірландія). 

Питання для самоперевірки 

1. Інтелектуальний роман як одна з найвпливовіших течій у літературі 

повоєнної Великобританії. 

2. Жанрові моделі у творчій спадщині Айріс Мердок. Коло наукових 

зацікавлень викладача філософії оксфордського університету А. Мердок (від 

Сартра до Платона). Риси філософсько-психологічного роману у творчості 

письменниці. Концепція художнього психологізму в романах А. Мердок.  
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3. «Готичний» роман у творчості авторки. Традиції «готичності» у романі 

«Єдиноріг». 

4. Проблема «відкритого твору» (роман А. Мердок «Чорний принц»). Жанр 

«роману про роман», філософське підгрунтя, сенс назви твору. Тема творчої 

праці. Тема кохання у романі. Символічне значення мотиву Гамлета у творі. 

Оповідні стратегії твору. Значення післямови.  

5. Творча еволюція Джона Фаулза та його філософсько-естетична позиція. 

Огляд романістики письменника. Своєрідні риси його стилю, інтелектуалізм 

(поняття «інтелектуальний роман»).  

6. Гра з літературними текстами в романі «Колекціонер». Філософська 

проблематика твору та майстерність автора у створенні образів. Інтерпретація 

назви твору. Поєднання філософського та естетичного у наскрізній проблемі 

твору «свобода –  необхідність». Своєрідність постановки проблеми. 

7. Дж. Фаулз. «Маг» («Волхв»). Істинність магічного простору мистецтва. 

Задум роману, художні варіанти, інтерпретація назви. Ніколас д’Ерфе – типовий 

представник англійської молоді покоління 60-х років. «Психологічний 

експеримент» Кончіса як спроба розрізнити істинне і фальшиве в душі головного 

героя. Фінал твору як сутність душевних пошуків кожної людини. 

8. Літературна спадщина В. Голдінга – своєрідний синтез елементів 

традиційної і параболічної притч. Заповітна тема письменника – двоїстість 

людської натури у романах («Ритуали плавання», «Дві чверті румба», «Вогонь 

унизу», «Паперові люди» та інших. 

9. Ірвін Велш – представник контркультури та про його вплив на сучасність 

в цілому (романи «Багно», «На голці»). 

10. Проблеми добра і зла, розплати, честі, батьківщини, кохання в 

антиколоніальних романах Грема Гріна.  Проблеми вибору, честі, обов’язку, два 

типи людської особистості у романі «Тихий американець». 
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Література: [6, c. 10 – 230; 8, c. 262 – 317; 14, c. 239 -350].  

 

Тема 32 Нон-конформізм у американській літературі середини ХХст. 

Завдання до теми 

Нон-конформізм у американській літературі середини ХХст. (Дж.Стейнбек, 

Дж.  Апдайк). «Мовчазне покоління» (Дж.Селінджер). Особливості вигаданої 

мови надсат (Е. Берджес).  Творчість К. Кізі та К. Воннегута – приклад літератури 

«чорного гумору». Американська драматургія і театр після II cвітової війни 

(Г.Уільямс, А. Міллер). Жанр філософської казки-притчі    у творчості Р. Баха. 

Питання для самоперевірки 

1. Постмодернізм як феномен літератури другої половини ХХ століття. 

Основні підходи до його визначення.  

2. Література «чорного гумору» в США як вияв постмодерної естетики. 

Характеристика творчого шляху Д. Бартелмі та Т. Пінчона. Фрагментарність 

оповіді та колаж як провідні прийоми постмодерністського тексту Д. Бартелмі 

(на матеріалі оповідання «Повістка»). Особливості двопланової композиції 

оповідання Т. Пінчона «Ентропія». 

3. К. Воннегут. «Бійня номер п’ять». Біль письменника за долю людства. 

Автобіографічні мотиви як джерело написання твору. Функція фантастики в 

романі. 

4. Проблема відчуження молоді в «суспільстві масового споживання». 

Художня своєрідність творів Дж. Селінджера. 

5. Викриття міфів «суспільства благоденства» у творчості Д. Апдайка і Д. 

Чівера. Міф як спосіб організації художнього простору в романі Дж.Апдайка 

«Кентавр». Роль міфу в розкритті етико-філософської проблематики роману Д. 

Апдайка «Кентавр».  



44 

 

6. Проблема стосунків сильної особистості із владою у романі Кена Кізі 

«Над гніздом зозулі». 

7. Расові проблеми у творчості Р.Еллісона. «Вибух документалізма» і 

виникнення школи «нового журналізму» (Том Вулф, Т. Капоте, Н. Мейлер). 

Своєрідність роману Н. Мейлера «Американська мрія».  

8. Оптимістичне забарвлення творів Річарда Баха.  

9. Протистояння поколінь 1960-х та 1990-х років у романі американо-

канадського письменника Д.Коупленда «Покоління Х».  

10. Постмодерністський експеримент: від літератури «чорного гумору» (Дж. 

Барта, Т. Пінчон, Дж. Хеллер) до колажів Е. Доктороу і міфотворчості 

Т.  Моррісон і Е. Уолкер. Поліетнічність як один із фундаментальних принципів 

сучасної літератури США. 

Література: [6, c. 10 – 230; 8, c. 256 – 262, 386 - 453]. 

 

Тема 33 Драматургія II половини ХХ ст. у німецькомовних та 

англомовних країнах 

Завдання до теми 

Драматургія II половини ХХ ст. у німецькомовних та англомовних країнах. 

«Театр абсурду». Життя і творчість Макса Фріша. Життя і творчість 

Ф.  Дюренматта. Життя і творчість С. Беккета. Особливості англійської 

драматургії к. ХХ - поч. ХХІ ст (творчість Г. Пінтера, Т. Стоппарда). 

 

Питання для самоперевірки 

1. Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950 – 

1960- х рр., його провідні ознаки.  
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2. Огляд здобутків митців («Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта, 

«Санта-Крус» М. Фріша, «Чекаючи на Годо» С. Беккета). Жанрові новації 

(драма-притча, трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеcку у творах. 

3. Особливості англійської драматургії к. ХХ - поч. ХХІ ст (творчість Г. 

Пінтера, Т. Стоппарда). 

4. Інтертекстуальнии вимір англійської постмодерної драматурги: Т. 

Стоппарда «Розенкранц і Гільдернстерн мертві». Шекспірівський текст у п’єсі: 

персонажі п’єси «Гамлет» Шекспіра та інтерпретація їх образів Т. Стоппардом. 

Постмодерністський принцип гри та його реалізація у п’єсі. 

5. Конфлікт «ідеалів» у п’єсі Т. Вільямса «Трамвай “Бажання”». Перша 

«серйозна» американська драма: задум п’єси.  

Література: [6, c. 10 – 230; 8, c. 309 – 317;  

 

Тема 34 Англомовна та німецькомовна література у ХХІ столітті 

Завдання до теми 

Англомовна та німецькомовна література у ХХІ столітті. Творчість 

англомовних та німецькомовних письменників – лауреатів Нобелівської премії 

останніх років. Творчість письменників – лауреатів Пулітцерівської премії 

останніх років. Творчість Е. Елінек, Д. Лессінг, Дж. М. Кутзеє, К. Ішигуро, Д. 

Тартт, М. Етвуд, К. Райнсмайра, Дж. Барнса. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття «сучасна зарубіжна література», хронологічні межі. 

Сенсаційність як провідна ознака сучасної прози. Два протилежні способи 

творення художнього світу: реалістичний та постмодерний. Характерні риси 

сучасної новели. Притчовий та неоміфологічний принципи новітньої прози. 

Тематичний діапазон і жанровий синкретизм сучасної зарубіжної літератури. 
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2. Постмодерністські риси романів Дж. Барнса. Своєрідність роману Дж. 

Барнса «Історія світу у 10.5 розділах».  

3. Художні «біографії» Акройда Ознаки постмодерністського художнього 

мислення у романі П.Акройда «Чаттертон».  

4. Особливості композиції роману К. Ішігуро «Залишок дня»: 

ретроспективне розгортання сюжету. «Лакейський» погляд на світ у романі К. 

Ішігуро «Залишок дня».  

5. Зображення особистості художника в романі К. Ішігуро «Невтішні». 

Інтертекстуальність роману.  

6. Евгеністична антиутопія «Не залишай мене».  

7. Несподівана причетність «стороннього» в романах Дж. М. Кутзее. 

Тематична палітра романів письменника. Тема крихкості людського існування в 

романі Дж. М. Кутзее «Безчестя». 

8. Семантика заголовку як засіб актуалізації філософської ідеї у романі Дж. 

М. Кутзее «Осінь у Петербурзі».  

9. Алюзія як засіб метафоричної характеристики героїв у романі Дж. М. 

Кутзее «Елізабет Костелло».   

10.  Феміністична критика: основні поняття, тенденції, зв’язок з 

психоаналізом. Напрями феміністичної критики у західному літературознавстві.  

11. Роман М.Етвуд «Пенелопіада» у світлі феміністичної критики. 

«Розповідь Служниці» як феміністська антиутопія. 

12.  Феміністська спрямованість творчості Д. Лессінг (від «Марти Квест» 

через «Золотий щоденник» до «Розщелини»). 

13.  Своєрідність фемінізму Е. Єлінек. Гендерна проблематика та 

фрейдистські мотиви роману «Піаністка». 

14. Трансформація жанру детективу в романах Д. Тартт «Щиголь», «Таємна 

історія» та «Маленький друг». 
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15.  «Крадійка книжок» М. Ф. Зузака –  роман про Другу світову війну. 

Образи «маленьких людей», які опинилися в умовах фашистської системи. Ідеї 

людяності, добра, порятунку життя й культури. Книга як символ збереження 

духовності в жорстокому світу.  

Література: [6, c. 10 – 230; 8, c. 256 – 252; 18; 19; 20; 22; 23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

ІІ семестр (залік) 

№ 

пор. 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

Максимум балів  

за 1 заняття 
Усього 

1 Лекційні заняття 10   

2 Семінарські заняття 30 3  

3 Онлайн тестування 
40   

4 Самостійна робота 
20   

Усього 100 

 

ІІІ семестр (іспит) 

№ 

пор. 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

Максимум балів  

за 1 заняття 
Усього 

1 Лекційні заняття 10   

2 Семінарські заняття 40 5  

3 Онлайн тестування 
30   

4 Підсумковий контроль: 

- іспит 
20   

Усього 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проєкту (роботи), практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



49 

 

4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

Давня англійська література 

1. Поняття про літературу як історичний процес. 

2. Періодизація англосаксонської літератури.  

3. Естетика Середньовіччя, її зв’язок з етикою і релігією. 

4. Англосаксонська епічна поезія. Композиція, структура і естетична 

проблематика поеми «Беовульф». 

5. Джерела кельтських легенд про короля Артура. 

6. «Історія бриттів» Гальфрида Монмутського. «Життя Мерліна» (вірші 735-

1135).  

7. Поетика і художній світ анонімної поеми XIV ст. «Сер Гавейн і Зелений 

Лицар». Анонімні романи циклу: «Артур», «Артур і Мерлін», «Ланселот 

Озерний». 

8. Балада як літературний жанр. Відмінність балади від історичної пісні. Картина 

світу у тексті англо-шотландських народних балад.  

9. Цикл балад про Робін Гуда. Робін Гуд як втілення національної 

справедливості. 

10. Лицарський роман. Джерела сюжетів.  

11. Клерикальна, міська і народна література. Провідні жанри міської літератури. 

Проблематика фабліо, ле.  

12. Тваринний алегоричний епос. «Роман про Лиса».  

13. Алегоричний дидактичний епос. «Роман про Розу».  

14. Походження й основні види середньовічної драматургії. Містерія, міракль, 

фарс.  
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     Англійське Відродження 

15. Естетика Ренесансу. Загальна характеристика і хронологічні рамки доби 

Відродження.  

16. Англія в епоху Відродження.  

17. «Шекспірівське питання». 

18. Періодизація творчості Шекспіра і система жанрів. 

19. Драматургія Шекспіра як вище досягнення світової драматургічної думки 

епохи Відродження. Джерела сюжетів трагедій Шекспіра. Аналіз однієї з 

трагедій на вибір («Гамлет», «Ромео і Джульєтта», «Отелло», «Король Лір»). 

20. Сонети Шекспіра як художнє явище, загальна характеристика. 

21. Дж. Чосер як основоположник англійської національної літератури. 

«Кентерберійські оповідання» - панорамна картина тогочасної Англії. 

22. Утопія як жанр європейської літератури доби Відродження. Роман Томаса 

Мора «Утопія».  

23. Творчість Крістофера Марло. 

Давня німецька література 

24. Перші писемні пам’ятки літератури раннього середньовіччя німецькою 

мовою. «Мерзебурзькі заклинання», «Пісня про Хільдебранта». 

25.  Поняття «Каролінгського» та «Оттонівського» відродження. 

26.  Клерикальна література німецькою та латинською мовами. Лірика вагантів. 

27.  Література розвиненого середньовіччя. Куртуазна культура. 

28.  Особливості німецького лицарського роману. Поетика, представники, 

провідна тематика. Гартман фон Ауе «Бідний Генріх», Вольфрам фон 

Ешенбах «Парціваль», Готфрід Страсбурзький «Трістан та Ізольда»). 

29.  Міннезанг – любовна лірика розвиненого середньовіччя. Придворний 

віршований роман (Вальтер фон дер Фогельвайде, Генріх фон Вельдеке). 
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30.  Народно-героїчний епос розвиненого середньовіччя. Історична основа, 

комплекс мотивів, проблема авторства у поемі «Пісня про Нібелунгів». 

Зв’язок із куртуазною літературою. 

31.  Дидактична література розвиненого середньовіччя: шванки та шпрухи. 

32.  Особливості змалювання історичної епохи у повісті Вернера Садівника 

«Селянин Гельмбрехт». 

33.  Література пізнього середньовіччя. Розвиток міщанської культури. 

34.  Майстерзанг. Жанрові особливості, умови формування, тематика. 

35.  Зародження драми. Світська та духовна драма пізнього середньовіччя. 

36.  Тваринний епос: «Рейнеке-лис». 

      Епоха Відродження, гуманізму та реформації 

37. Німецька культура та література в XVI столітті (епоха Відродження, 

Гуманізму та Реформації): історичні та культурні передумови. Доба 

Відродження в Німеччині.  

38. Німецька література часів Гуманізму: діяльність Еразмуса Роттердамського 

(«Хвала дурості»), Себастіана Бранта («Корабель дурнів»), Томаса Мурнера 

(«Присяга дурнів») та ін.  

39. Література Реформації: значення діяльності Мартіна Лютера (95 тез, переклад 

Біблії); шванки («Тіль Ойленшпігель», «Мешканці Шильди», Ганс Сакс 

«Країна Шлараффен») та ін.  

      Англійська література Нового часу. ХVII – XVIII століття 

40. Англія наприкінці XVI-XVII ст. Соціально-економічний розвиток та 

громадянська війна. Філософсько-естетичні вчення. 

41. Трагічна картина світу і місця людини в ній в бароко. Антинормативний 

характер бароко та література. «Порядок у формі безладу». 
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42. Художні відкриття бароко в літературі Поезія Дж. Донна та поеми Дж. 

Мільтона як складний національно-самобутній синтез класицистичних і 

барокових рис.  

43. Джон Мільтон і його епоха. Релігійно-філософські погляди Дж. Мільтона. 

Публіцистика, трактати, памфлети.  

44. Поема «Втрачений рай»: замисел, історія створення та сюжетна основа твору. 

Жанрова своєрідність поеми, система художніх образів, основні теми. 

Біблійний текст в інтерпретації Дж. Мільтона. Образи античних богів к поемі. 

45. Характеристика доби Просвітництва: хронологічні межі, програма 

просвітників, їх гуманістичні ідеали. Специфіка англійського Просвітництва. 

46. Життя і творчості Д. Дефо. Вплив журналістської діяльності на формування 

творчих принципів письменника. Історія створення і джерела роману 

«Робінзон Крузо». Відображення принципів просвітительської філософії, 

реалістичність, жанрова своєрідність. Концепція природної людини.  

47. Дж. Свіфт як визначний англійський романіст. Модель державного устрою в 

романі Дж. Свіфта «Мандри Гулівера». Риси фантастики і сатири в романі Дж. 

Свіфта «Мандри Гулівера». 

48. Семюел Річардсон – творець сімейно–побутового психоло-гічного роману. 

49. Творчість Генрі Філдінга – вершина просвітницького роману в Англії. 

Новаторство Філдінга–романіста, творця «комічної епопеї». Художні 

особливості роману «Історія Тома Джонса, Знайди». 

50. Своєрідність романістики Т. Смолета. 

51. Англійська драматургія ХVІІІ ст. Р. Б. Шерідан «Школа лихослів’я». 

52. Творчість Лоренса Стерна – вершина англійського сентимен-талізму. 

Новаторство сентиментально-гумористичного роману Стерна «Життя і думки 

Трістрама Шенді, джентльмена».  

53. Передромантизм. Творчість Роберта Бернса. 
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Німецька література ХVII – XVIII століття 

54. Тридцятирічна війна (1618 – 1648) та її наслідки.  

55. Німецька культура та література часів Бароко (1600 – 1700): лірика (Мартін 

Опітц «Книга про німецьку поезію»), драма (драматичні твори Андреаса 

Гріфіуса та ієзуїтська драма). 

56. Жанр роману в епоху Бароко (творчість Г. Я. К. фон Гріммельсгаузена, його 

шахрайські романи «Пригоди Сімпліція Сімпліціссімуса» та ін.). 

57. Семирічна війна (1756 – 1763). Доба Просвітництва в німецькій культурі та 

літературі (XVIII століття). Письменницька діяльність Йогана Крістофа 

Готшеда, Фрідріха Готліба Клопштока, Крістофа Мартіна Віланда та ін.  

58. Життя і творчість Г. Е. Лессінга (його драми: «Міс Сара Сампсон», «Мінна 

фон Барнгельм», «Емілія Галотті», «Натан Мудрий» та ін.; критичні та 

теоретичні твори: «Листи стосовно новітньої літератури», «Лаокоон, або про 

межі живопису та поезії» та ін.).  

59. Головні риси та представники стилю Рококо в німецькій літературі.  

60. Просвітницька течія «Буря і натиск» (середина XVIII століття). Зростання 

самосвідомості німецького бюргерства і формування антифеодальних сил.  

61. Доба Класицизму: історичні та культурні передумови. Класична література: 

поняття «класицизм» та «класика». Йоганн Вольфганг Гете (1749 – 1832): 

життя і творчість.  

62. Гете як представник літературного напрямку «Буря і натиск»: молодий Гете 

(1749 - 1775). Лірика й балади, драми, епічні твори («Страждання молодого 

Вертера» та ін.).  

63. Гете як класик: Веймарський період. Дружба та співпраця з Шіллером. Ліричні 

твори Гете (пісні, гімни, сонети, балади, елегії), драми, епічні твори. 
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64. Творчість зрілого Гете (1805 - 1832). Смерть Шіллера. Останній роман («Літа 

мандрів Вільгельма Майстера»), ліричні твори, драма «Фауст» – 

найважливіший твір літературної спадщини Й.В.Гете.  

65. Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер як видатний німецький поет, драматург доби 

Просвітництва і Класицизму. Демократизм і гуманістичний характер п’єс 

Шіллера «Розбійники», «Підступність і кохання» та ін.; втілення ідей 

«веймарського класицизму» в творах «Дон Карлос», трилогії «Валленштейн», 

«Марія Стюарт», «Вільгельм Тель» та ін. Балади Шіллера.  

66. Творчість інших представників німецької літератури періоду Класицизму 

(Фрідріха Гельдерліна, Генріха фон Клейста та ін.). 

1-ша пол. ХІХ століття: доба романтизму в німецькій літературі 

67.  Романтизм як літературний напрям. Історичні та культурні передумови 

виникнення. 

68. Період раннього Романтизму в Німеччині (1795 – 1805) – Йєнська школа. 

69. Гейдельберзький період німецького Романтизму (1805 – 1830). 

70. Реальність і фантасмагорія в творах Е. Т. А. Гофмана: «Золотий горщик», 

«Малюк Цахес на прізвисько Циннобер», «Життєві погляди кота Мура» та 

багатьох інших. 

1-ша пол. ХІХ століття: англійський романтизм 

71. Англійський романтизм: передумови виникнення, етапи розвитку, провідні 

естетичні принципи.  

72. «Озерна школа» як ранній етап історії англійського романтизму. Романтичні 

концепції лекістів. 

73. Класифікація, проблематика, романтична образність лірики В. Вордсвордта 

(«Ліричні балади»).  

74. Творчість С. Кольріджа («Сказання про старого мореплавця», «Кубла-Хан»). 

75. Англійський романтичний орієнталізм. Поетичні світи Р. Сауті.  



55 

 

76. Лірична драма П. Б. Шеллі «Звільнений Прометей».  

77. Дж. Г. Байрон як представник англійського романтизму. Періодизація 

творчості. Лірика Байрона.  

78. «Паломництво Чайльд-Гарольда»: специфіка жанру, композиції, художнього 

конфлікту, ліричного героя та моделі світу.  

79. «Східні поеми»: «Гяур», «Корсар», «Лара».  

80. Драматургія Байрона. Теорія драми Байрона: поняття про «драму ідей» та 

«умоглядний театр», проблеми сценічної постановки п’єс. Естетико-

філософська проблематика драматичної поеми «Манфред».  

81. Релігійно-філософська проблематика містерії «Каїн». Поняття байронізму в 

літературі ХІХ ст. Мотив абсолютного протистояння героя і світу.  

82. Романтизм у творчості Ш. Бронте: своєрідність творчоі манери Ш. Бронте у 

романі «Джейн Ейр». 

83. В. Скотт як творець жанру історичного роману («Айвенго»). 

Рання американська література 

84. Особливості становлення літератури США. Періодизація американської 

літератури. Міфологеми American Dream та Gospel of Success («євангеліє 

успіху») в естетиці американської літератури. 

85. Феномен відставання/ випередження в літературі американського 

романтизму. Видатне місце американської романтичної літератури у світовій 

культурі.  

86. «Передчасні відкриття» американських романтиків (Ірвінга, Готорна, По, 

Мелвілла).  

87. Художнє освоєння американського минулого у творчості Ірвінга: «Історія 

Нью-Йорка», «Книга ескізів».  

88. Місце творчості Е. А. По в американській і світовій літературі.  
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89. Поезія Генрі Лонгфелло. Його поема «Пісня про Гайавату» як спроба 

створення національного епосу. 

90. Волт Вітмен як патріарх американської романтичної поезії. Життєвий шлях і 

скандальна репутація. Поет поза системою. Сенс назви збірки «Листя трави». 

Структура і композиція збірки, її символіка. 

91. Новаторські принципи поезії Емілі Дікенс. 

2-га пол. ХІХ ст.: доба бідермейер в німецькій літературі. Реалізм у 

літературі Німеччини 

92. Доба Бідермейер в німецькій літературі (Фердінанд Раймонд, Йоганн Нестрой, 

ЙєреміасГоттгельф, Аннетте фон Дросте-Хюльзгофф, Едуард Мьоріке та ін.). 

93. Представники та діяльність групи «Молода Німеччина» (Карл Гутцков, 

Людольф Вінбарг, Теодор Мундт та ін.).  

94. Творчість Генріха Гейне як романтика (збірки «Вірші», «Книга пісень»). 

95. Політична спрямованість та сатира в творах Гейне як члена групи «Молода 

Німеччина» («Сілезькі ткачі», «Корабель рабів», «Гренадери», «Атта Троль», 

«Німеччина. Зимова казка» та інших віршах і баладах; у епічній сповіді 

«Дорожні картини» тощо).  

96. Німецька література у другій половині ХІХ століття. Історичні передумови. 

97. Літературні напрямки та їх представники: політичний реалізм (Фрідріх 

Геббель, Конрад Фердінанд Мейер, Фрідріх Ніцше, Готтфрід Келлер, Теодор 

Шторм, Вільгельм Раабе, Теодор Фонтане); натуралізм (Герхард Гауптманн); 

імпресіонізм тощо. 

Американська література у ХІХ столітті 

98. Становлення американського роману. Філософія трансценденталізму і її роль 

у розвитку американського самосвідомості.  

99. Філософсько-етичні ідеї Ральфа Уолдо Емерсона. Доктрина «довіри до себе». 

Генрі Девід Торо і його книга «Уолден». Публіцистика Маргарет Фуллер. 
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100. Жанр новели у творчості Натаніеля Готорна. Історія Нової Англії в 

зображенні письменника. Романи «Червона літера» і «Будинок семи 

фронтонів». Готорн і трансценденталісти. Роман «Щасливий дол». Пізні 

романи як відображення світоглядних ідей письменника.  

101. Формування жанру історичного роману в літературі США. Цикл романів 

про Шкіряну Панчоху Ф. Купера. Суспільно-політичні погляди Купера. 

Література «аболіціонізму».  

102. «Традиція благопристойності» і перші спроби створення реалістичної 

літератури США. Нова, матеріалістично-еволюційна картина світу в 

літературі американського реалізму. 

103. Американський неоромантизм. Творчість Майн Ріда, Фенімора Купера. 

Неоромантична основа роману Джека Лондона «Серця трьох». Сюжетні 

колізії та система образів. Неоромантичні засоби «екзотизації» твору. 

Література Англії у 2 пол. ХІХ століття 

104. Ч. Діккенс як видатний письменник англійської і світової реалістичної 

літератури.  

105. Проблематика і художня форма першого роману Ч. Діккенса «Посмертні 

записки Піквікського клуба» як втілення основних ідей у творчості 

письменника.  

106. Роман «Пригоди Олівера Твіста» Ч. Діккенса з погляду жанрології. 

107. Зображення сімейної кризи як моделі загального неблагополуччя світу та 

тема людського страждання у романі «Домбі та син». 

108. Галерея характерів в романі В. Теккерея «Ярмарок пихи». Жанрова 

своєрідність твору. Функція іронії та самоіронії автора. 

109. Передумови появи соціального роману в англійській літературі.   

110. Романи Бенджаміна Дізраелі: синтетичність романтичного та 

реалістичного.  
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111. «Дамська версія» англійського соціально-психологічного роману: сестри 

Бронте, Елізабет Гаскел, Джордж Еліот. 

112. Основні літературні напрями, течії, жанри в англійській літературі 

останньої третини XIX ст. 

113. Англійський соціально-психологічний роман 70-80-х рр. ХІХ ст.: творчість 

Томаса Гарді, Самюеля Батлера, Джорджа Мередіта.  

114. Філософські й естетичні засади декадансу. 

115. Натуралізм: творчість Джорджа Гіссінга. 

116. Неоромантизм як художньо-естетичне явище літератури ХІХ ст. Художній 

неоромантичний простір: психологізм, християнська і містична символіка, 

романтична/екзотична атрибутика пейзажу, мотиви двійництва, авторська 

іронія.  

117. Детективна інтрига роману В. Коллінза «Місячний камінь».  

118. «Копальні царя Соломона» Г. Р. Хаггарда як класика пригодницького 

роману ХІХ ст.  

119. Екзотичні світи у творчості Р.Р. Кіплінга («За межею»).  

120. Поетика детективних новелл Г.К. Честертона. Образ отця Брауна 

(«Таємниця отця Брауна»).  

121. «Загублений світ» А.К. Дойла як художній відгук на епоху наукових 

відкриттів ХІХ ст. Образ проф. Челленджера.  

122. Пригодницька основа романів Р. Стівенсона («Острів скарбів», «Чорна 

стріла» й ін.). 

Німецька література  ХХ століття 

123. Історичні та культурні передумови, політична та економічна криза як 

чинники ровитку літератури Німеччини у 1 пол. ХХ століття. 

124. Культура та література: основні тенденції та напрямки в німецькій 

літературі ХХ століття (символізм, експресіонізм, реалізм тощо). Культурні 
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традиції та новаторство в творчості німецьких письменників. Головні теми 

літературних творів. 

125. Творчість Штефана Георге, Хуго фон Гофманшталя, Райнера Маріа Рільке, 

Крістіана Моргенштерна, Рікарди Гух та інших представників німецького 

символізму в літературі. 

126. Експресіонізм у ліриці (Георг Тракл, Георг Хейм та ін.), у драмі (Франк 

Ведекінд, Ернст Барлах та ін.) та епічних творах (Альфред Дьоблін, Ганс Генні 

Янн та ін.).  

127. Ф. Кафка – німецькомовний письменник-експресіоніст з Праги. 

Сюрреалізм та реалізм, фантастичні елементи в творах Кафки; тема 

відчуження людини, її жахів та почуття провини. 

128.  Німецька література постекспресіоністського періоду. Т. Манн – 

письменник-реаліст, засновник інтелектуального роману. Викриття 

буржуазного суспільства, відстоювання ідей гуманізму та прогресу в романах 

і новелах Т.Манна. 

129. Г. Манн – основоположник соціально-політичного роману, продовжувач 

традицій німецької сатири. Активна антифашистська позиція в історичному 

романі-дилогії про короля Генріха ІV. 

130. Г. Фалада – автор критично-реалістичних романів («Маленька людино, що 

ж далі?», «Вовк серед вовків»). Викриття жорстокості та злочинності фашизму 

в романі «Кожний помирає на самоті». 

131. Л. Фейхтвангер – письменник-гуманіст. «Гойя або важкий шлях пізнання» 

– один з найкращих творів у жанрі біографічного роману. 

132. Б. Брехт – видатний драматург, поет, режисер, прозаїк, засновник 

«епічного» театру (п’єси «Тригрошова опера», «Матінка Кураж та її діти», 

«Життя Галілея» та ін., збірка віршів «Домашній псалтир»).  
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133. Г. Гессе – шлях від романтика до філософа: розкриття природи людини та 

одвічний пошук сенсу життя (романи: «Степовий вовк», «Гра в бісер» та ін.). 

134. Е. М. Ремарк (Крамер) – письменник-гуманіст, який виступав проти 

фашизму та мілітаризму. Реалізм та глибокий песимізм у зображенні 

Німеччини між двома світовими війнами: тема зрадженого покоління й 

загубленої молодості («На західному фронті без змін», «Три товариші»). 

135. Г. Белль – автор романів («Де ти був, Адаме?», «Більярд о пів на десяту» та 

ін.), серйозних та веселих оповідань, коротких історій в яких майстерно 

зображена тема війни та фашизму й тяжке життя людини в післявоєнні часи. 

136. Англомовна та німецькомовна література у ХХІ столітті.  

137. Творчість англомовних та німецькомовних письменників – лауреатів 

Нобелівської премії останніх років.  

138. Творчість письменників – лауреатів Пулітцерівської премії останніх років. 

139. Творчість Е. Елінек, Д. Лессінг, Дж. М. Кутзеє, К. Ішигуро, Д. Тартт, М. 

Етвуд, К. Райнсмайра, Дж. Барнса. 

140. Своєрідність фемінізму Е. Єлінек. Гендерна проблематика та 

фрейдистські мотиви роману «Піаністка». 

Англійська література ХХ ст. 

141. Естетико-філософські основи англійського модернізму. Естетизм. Основні 

представники та принципи.  

142. Особливості естетичної теорії О. Вайльда. Полеміка з критичним 

реалізмом у діалозі «Занепад мистецтв неправди».  

143. Місце творчості О. Вайльда в англійській літературі межі ХІХ – ХХ ст. 

144. «Портрет Доріана Грея» О. Вайльда: історія створення і сюжетна колізія. 

Філософсько-естетичні й моральні проблеми твору.  
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145. Художній прийом «потік свідомості» в англійській літературі та вплив на 

європейську літературу. Принципи нового художнього мислення у творчості 

Дж. Джойса, В. Вулф, Д. Г. Лоуренса.  

146. Роман Д. Джойса «Улісс». Новаторство Д. Джойса - проблема розповіді у 

романі: стиль «потоку свідомості»; автор, герой і читач в модерністському 

тексті. 

147. Драма-дискусія (драма-диспут, «інтелектуальна» драма) у творчості Б. 

Шоу. Естетика парадоксів у п’єсі Б. Шоу «Пігмаліон». Сюжетна інтрига та 

система образів роману. Концепція людини та її мови. 

148. Аналіз циклів «П’єси неприємні» (1892 – 1894) та «П’єси приємні» (1894 – 

1895), «П’єси для пуритан» (1901).  

149. Пізній період творчості Б. Шоу.  

150. Реакція проти машинізму у творчості Семюела Батлера, Джорджа 

Мередіта.  

151. Психологізм Томаса Гарді, Джозефа Конрада.  

152. Епічність «Саги про Форсайтів» Джона Голсуорсі. 

153. Англійська антиутопія як художнє явище світового масштабу. 

Фантастичний світ майбутнього в романі Г. Велса «Коли сплячий 

прокинеться». Передчуття тоталітаризму.  

154. Цивілізаційний проект в романі Дж. Орвелла «1984».  

155. Концепція людини в романі О. Хакслі. «О дивний новий світ». Кастова 

система суспільства споживання. 

156. Творчість англійських письменників-постмодерністів.  

157. Художній задум романау «Колекціонер» Дж. Фаулза.  

158. Шлях самопізнання героя роману «Волхв» (Фаулз).  

159. Вікторіанська ретроспектива роману «Подруга французького лейтенанту». 

(Фаулз).  
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160. Історія світу в інтерпретації Джуліана Барнса: «Історія світу в 10 ½ 

розділах». 

161. Жанр філософського інакомовлення в творчості В.Голдінга: «Володар 

Мух», «Паперові люди».  

162. Питання самосвідомості молоді в творчості Ірвіна Велша (Ірландія). 

163. Жанрові моделі у творчій спадщині Айріс Мердок. Риси філософсько-

психологічного роману у творчості письменниці. Концепція художнього 

психологізму в романах А. Мердок. «Готичний» роман у творчості авторки. 

164. Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950-

1960-х рр., його провідні ознаки.  

165. Огляд здобутків митців («Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта, «Санта-

Крус» М. Фріша, «Чекаючи на Годо» С. Беккета). Жанрові новації (драма-

притча, трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеcку у творах. 

166. Особливості англійської драматургії к. ХХ - поч. ХХІ ст (творчість 

Гарольда Пінтера, Томаса Стоппарда). 

        Американська література початку ХХ ст. 

167. Особливості літературного процесу в США на межі ХІХ-ХХ ст. «Золота 

доба» американської літератури та її провідне становище у світовій. 

168. Жартівлива інтерпретація кельтських легенд в романі Марка Твена «Янкі з 

Коннектикуту при дворі короля Артура».  

169. Фольклорні джерела «дикого» американського гумору. «Дикий» гумор в 

романах Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди Гекльберрі 

Фінна».  

170. Роль «дикого» американського гумору у становленні жанру «короткого 

оповідання» у творчості О. Генрі. 

171. Особливості розвитку літературного процесу межі ХІХ – ХХ ст. в США. 

Місце Т. Драйзера в історії американської літератури. Роман «Сестра Керрі» 
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(1900) як перший художній твір Т. Драйзера. Елементи натуралізму в 

оповідальній структурі твору.  

172. Міфологема «американської мрії» в інтерпретації Т. Драйзера 

«Американська трагедія»).  

173. Американський модернізм. Художній пошук Езри Паунда, Томаса Стернза 

Еліота. Англо-американський імажизм як естетичне явище. 

174. Література «втраченого покоління». Участь Хемінгуея в боротьбі 

іспанського народу проти фашизму. П’єса «П’ята колона» і роман «По кому 

дзвонить дзвін».  

175. Еволюція хемінгуеївського героя. Творчість Хемінгуея після 1945 г. Тема 

II світової війни в романах «За річкою в тіні дерев» і «Острови в океані». 

176. Ранні романи Фолкнера «Солдатська нагорода», «Москіти».  

177. Звернення Фолкнера до проблематики американського Півдня: 

«Сарторис», «Шум і лють».  

178. Південна громада в оцінці Фолкнера («Світло в серпні»). Історичні долі 

американського Півдня в романі «Авессалом, Авессалом!».  

179. Фолкнер і «Південне Відродження». Художнє своєрідність «Саги 

Йокнапатофе».  

180. Реалістичні традиції в романістиці Маргарет Мітчел. Доля американського 

півдня в романі «Віднесені вітром». 

181. Еволюція постмодерністської думки в американському романі кінця ХХ ст. 

182. Засудження фальшивості та бездуховності суспільства в романі Д. 

Селінджера («Над прірвою у житі»). 

183. Викриття міфів «суспільства благоденства» у творчості Д. Апдайка і Д. 

Чівера.  

184. Проблема стосунків сильної особистості із владою у романі Кена Кізі «Над 

гніздом зозулі». 
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185. Безцільне буття сучасної людини, що боїться порушити закони суспільства 

та визнати важливість природних інстинктів у творчості Генрі Міллера.  

186. Світ як абсурдна, некерована апокаліптична комедія в творах Курта 

Воннегута. Естетична проблематика роману К. Воннегута «Бійня номер, або 

Хрестовий похід дітей». 

187. «Вибух документалізму» і виникнення школи «нового журналізму» (Том 

Вулф, Т. Капоте, Н. Мейлер). 

188. Постмодерністський експеримент: від літератури «чорного гумору» (Дж. 

Барта, Т. Пінчон, Дж. Хеллер) до колажів Е. Доктороу і міфотворчості Т. 

Моррісон і Е. Уолкер. Поліетнічність як один із фундаментальних принципів 

сучасної літератури США. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Написання реферату 

 

Види рефератів 

За час навчання у закладі вищої освіти студент повинен оволодіти різними 

видами наукової діяльності як за рівнем складності, так і за змістом викладеного 

матеріалу. Найпростішим з них є реферат – стислий виклад у письмовій формі 

суті певного питання або наукової проблеми, що включає огляд відповідних 

джерел.  

Реферат завжди має письмову форму і може використовуватися для 

виголошення доповіді, підготовки наукового звіту тощо.  

Якщо в рефераті викладений матеріал є результатом власного пошуку 

дослідника, у такому разі він називається автореферат.  

Найчастіше реферати бувають інформативними і розширеними.  

Інформативний реферат найповніше розкриває зміст документа, містить 

основні фактичні та теоретичні відомості. У такому рефераті мають бути 

зазначені:  

–   предмет дослідження, мета роботи;  

– основні результати;  

– дані про метод і умови дослідження;  

– пропозиції автора щодо застосування результатів;  

–   нова інформація про відомі явища, предмети та ін.  

Інформаційний реферат розміщують у первинних документах (книги, 

журнали, збірники наукових праць, звіти про науково-дослідну роботу) і у 

вторинних документах (реферативні журнали і збірники, інформаційні карти).  



71 

 

Розширений, або зведений (багатоджерельний, оглядовий), реферат 

містить відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих 

документів з однієї теми, викладені у вигляді зв‘язного тексту.  

Вибір теми реферату слід узгоджувати з кафедрою, науковим керівником 

або провідним викладачем навчальної дисципліни.  

Обсяг розширеного реферату – 20 – 24 сторінки.  

Реферат рецензується і оцінюється, за умови позитивного відгуку студент 

допускається до іспиту. 

Вимоги до оформлення рефератів 

Структура реферату  

Структура реферату має такі елементи:  

– титульна сторінка,  

– план,  

– вступ,  

– основна частина (розділи, пункти і підпункти),  

– висновки,  

– список використаних джерел,  

– додатки. 

План  

Після титульної сторінки (див. ЗРАЗОК) розташовують зміст (план) (аркуш 

не нумерують), у якому містяться назви розділів і параграфів та вказуються 

сторінки (інтервал – 1,5). Зміст (план) наукової праці повинен відповідати 

кільком універсальним вимогам:  

− теми кожного розділу однакові за важливістю а самі розділи – 

приблизно однакові за обсягом;  

− варто охоплювати весь матеріал, що відноситься до теми, але нічого 

зайвого;  
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− теми і зміст окремих розділів не повинні «накладатися»;  

− жоден із пунктів плану не може повторювати назви роботи.  

 Вступ  

Вступ обсягом 1–2 сторінки – важлива частина реферату. У ньому 

обґрунтовують актуальність вибраної теми, оцінюють стан дослідження наукової 

проблеми, формулюють мету та визначають завдання реферату, подають 

короткий загальний огляд наявної літератури і використаних джерел. Бажано, 

щоб початок був яскравим і проблемним, щоб одразу привернув увагу читача.  

Вимоги до змісту основної частини реферату  

За змістом реферат може бути аналітичним оглядом історії вивчення 

питання (що нового вніс той чи інший дослідник) або сучасного її стану, 

критичним аналізом наукової дискусії (зіставлення різних підходів до вирішення 

наукової проблеми), а також у вигляді розгорнутої рецензії конкретної наукової 

роботи. Зміст реферату має відповідати його темі, меті і завданням. Послідовно 

розкривайте всі передбачені планом питання, обґрунтовуйте, пояснюйте основні 

положення, підкріплюйте їх конкретними прикладами і фактами, формулюйте 

думки чітко, просто, правильно і недвозначно (щоб і самому було зрозуміло), а 

також прагніть логічно структурувати текст.  

Висновки  

Висновки – самостійна частина реферату, в якій не слід просто 

переказувати зміст роботи. У них потрібно висвітлити такі аспекти:  

− оцінити ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи;  

− перерахувати і стисло охарактеризувати відомі наукові підходи 

досліджених проблеми, а також виділення нових аспектів, дискусійних питань, 

що підлягають подальшому вивченню;  
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−  визначити, що є цінним у реферованих роботах, що вимагає 

додаткового аналізу й уточнення, а що викликає сумніви. Обсяг висновків – 1–2 

сторінки. 

Реферат виконують на стандартних аркушах форматом А4. Кожна сторінка 

роботи повинна мати поля: зліва 30 – мм, справа – 10 – 15 мм, угорі –  

20 мм, унизу – 20мм. 

Реферат друкують 14 шрифтом Times New Roman через півтора міжрядкові 

інтервали. 

Кожен структурний елемент змісту роботи починають з нової сторінки. 

Найменування структурних елементів слід розташовувати по центру рядка без 

крапки в кінці, без підкреслення, відділяючи від тексту одним міжрядковим 

інтервалом. Перенос складів у словах не використовують. Не допускаються 

скорочення слів, а вживання абревіатури дозволяється після того, як у тексті уже 

використовувалося її змістове словосполучення із вказівкою в дужках такої 

абревіатури. Рисунки і таблиці повинні мати заголовки і нумерацію, узгоджену з 

номером розділу.  

У використаних літературних джерелах указують прізвище та ініціали 

автора, назву твору, місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість 

сторінок, як це зазначено в оригіналі. До списку використаної літератури 

включають публікації переважно останніх 5-10 років. 

Для наведення цитати в тексті роботи необхідно у кінці цитати вказати у 

дужках номер відповідного джерела з бібліографічного опису і сторінку, з якої 

вона взята, наприклад: [14, с. 35]. У випадку опису джерела в цілому в дужках 

зазначають лише його номер за списком, наприклад: [5]. 

Посилання в тексті реферату на джерела варто зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад: «… у праці М. П. Лещенка [1, с. 27] визначено …». Можливі й 
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посторінкові посилання. Цитування варто звести до мінімуму і вдаватися до 

нього лише тоді, коли воно справді необхідне. Цитуючи, потрібно дотримуватися 

кількох формальних правил:  

− цитата повинна бути дослівною;  

− цитата не повинна бути надто довгою;  

− цитата повинна подаватися у лапках і супроводжуватися посиланням 

на джерело у примітці;  

− вилучення певних фрагментів, яке дозволяє уникнути довгого 

цитування, позначається трикрапкою; 

− пояснення, які розривають текст цитати, подаються у квадратних 

дужках; 

− цитати, які є незавершеним реченням, граматично узгоджуються із 

авторським текстом. 

Отримати інформацію щодо академічної доброчесності та 

правил  оформлення списків джерел можна за посиланням: 

http://www.kdu.edu.ua/new/quality_educ_href.php 

Оформлення списку літератури: оформлення списку використаних 

джерел здійснюють з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання»: https://www.grafiati.com/uk/info/dstu-8302-

2015/examples/. 
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Зразок оформлення титульної сторінки реферату 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра перекладу 

 

РЕФЕРАТ 

з навчальної дисципліни «Історія  зарубіжної літератури» 

на тему 

«_________________________________________________» 

(назва) 

 

 

      Студента (ки) _____курсу 

      групи_________________ 

      факультету ____________ 

      _______________________ 

      (прізвище, ім’я, по батькові) 

      Перевірив 

      _______________________ 

       (учене звання, посада) 

      ________________________________ 

        (прізвище та ініціали) 

 

Кременчук  20__ 

 



76 

 

Додаток 2 

Схема аналізу епічного твору 

1. Автор, його місце в літературі. 

2. Автобіографічність та біографічні відомості, пов’язані з життєвою основою 

твору. 

3. Соціально-суспільні умови, в яких був написаний твір. 

4. Назва твору: алегорична, символічна, метафорична, сюжетна, влучна (чи ні), 

образна (чи ні). 

5. Жанрові особливості. 

6. Тема. 

7. Ідея. 

8. Художній конфлікт (соціальний, побутовий, психологічний). 

9. Композиція (експозиція, зав’язка конфлікту, розвиток дії, кульмінація, розв’язка 

конфлікту). Загальна архітектоніка твору. 

10.  Правда та художній вимисел. 

11.  Проблематика твору. 

12.  Аналіз художніх образів. 

13.  Мова автора як своєрідність його індивідуального почерку: авторський опис, 

розповідь, вiдступи, міркування. 

14.  Пейзаж, портрет, діалоги і монологи персонажів, інтер’єр, обстановка дії. 

15.  Роль твору в суспільному житті свого часу. 

16.  Актуальність (чи ні) його для сучасників. 

17.  Вплив яких відомих вам авторів відчувається (чи ні) у данному творі. 

18.  Відгуки критиків та інших діячів мистецтва. 

19.  Екранізація та сценічні постановки (якщо є). Чим авторський задум відрізняється 

від режисерського втілення? 

20.  Ваші думки про прочитане.   
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Додаток 3 

Схема аналізу ліричного твору 

1. Автор, його місце в літературі. 

2. Тематичне спрямування всієї творчості. 

3. Які життєві обставини дали імпульс для написання твору (якщо відомо). 

4. Назва твору (алегорична, символічна, метафорична,сюжетна, інтригуюча (чи ні), 

образна (чи ні), та інше. 

5. Тема поезії та провідні мотиви. 

6. Ідея. 

7. Жанр. 

8. Композиція (якщо є). 

9. Ліричний герой. 

10.  Образи, символи (якщо є) твору. Зіставлення і розвиток основних словесних 

образів. 

11.  Сюжетні лінії (якщо є) 

12.  Настрій (мінор, мажор). 

13.  Художні засоби (метафора, метонімія, порівняння, алегорія, символ, гіпербола, 

літота, іронія , сарказм, перифраза). 

14.  Мовні особливості в плані інтонаційно-синтаксичних фігур (епітет, повтор, 

антитеза, інверсія, еліпс, паралелізм, риторичне питання, звертання і вигук). 

15.  Віршований розмір: 

а) тоніка, силабіка, силабо-тоніка, дольник, вільний вірш; 

б) ямб, хорей, пірихій, спондей, дактиль, амфібрахій, анапест. 

16.  Рима (чоловіча, жіноча, дактилічна, точна, неточна, багата; проста, складна) і 

способи римування (парне, перехресне, кільцеве), гра рим. 

17.  Строфіка (дворядкова, трирядкова, п’ятирядкова, катрен, секстина, септима, 

октава, сонет, онєгінська строфа). 
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18.  Евфонія (благозвуччя) і звукопис (алітерація, асонанс), інші види звукового 

інструментування. 

19.  Місце твору в доробку поета. 

20.  Його актуальність. 

21.  Ваші роздуми та почуття, навіяні поезією. 
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Додаток 4 

Загальний план відповіді на питання про значення творчості письменника 

1. Місце письменника в розвитку національної літератури. 

2. Місце письменника в розвитку європейської (світової) літератури: 

а) основні проблеми епохи і ставлення до них письменника; 

б) традиції і новаторство письменника в області: 

− ідей 

− тематики, проблематики 

− творчого методу і стилю 

− жанру 

− мовного стилю 

3. Оцінка творчості письменника класиками літератури, критики. 
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Додаток 5 

Орієнтовний план характеристики художнього образу-персонажа 

1. Вступ. Місце персонажа в системі образів твору. 

2. Основна частина. Характеристика персонажа як певного соціального типу. 

3. Соціальне матеріальне становище. 

4. Зовнішний вигляд. 

5. Своєрідність світосприймання і світогляду, розумові інтереси, схильності і 

звички: 

   а) вид діяльності та основних життєвих поривань; 

   б) вплив на оточення (основна сфера, види і типи дії). 

6. Сфера відчуттів: 

   а) тип ставлення до оточуючих; 

   б) особливості внутрішних переживань. 

7. Авторське ставлення до персонажа. 

8. Які риси особистості героя проявляються в творі: 

          а) за допомогою портрета; 

          б) в авторській характеристиці; 

          в) через характеристику інших дійових осіб; 

           г) за допомогою передісторії або біографії; 

            д) через ланцюг вчинків; 

            е) у мовній характеристиці; 

           ж) через «сусідство» з іншими персонажами; 

            з) через навколишнє оточення. 

9. Висновок.  Яка суспільна проблема спонукала автора до створення цього 

образу. 

 

 


