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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна  «Література англійськомовних і німецькомовних 

країн» входить до циклу 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; 

навчити студентів самостійно аналізувати художній твір, його основну ідею, сюжет 

та композицію, визначати стилістичні засоби створення художнього образу. 

Основними завданнями вивчення 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; 

− засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування 

літературних жанрів та еволюції художньої форми. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
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− 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. 

вміти:  

− 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. 

  



6 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

по 

пор. 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Давня англійська література: героїчна поема «Беовульф» 2  

2 Середньовічна література: героїчні епоси «Пісня про 

Хільдебрада», «Пісня про Нібелунгів» 

2  

3 Придворно-лицарська література: лицарський роман 2  

4 Універсальний гуманізм і художня глибина творчості В. 

Шекспіра: трагедія «Гамлет»  – моральні уроки життєвої 

долі 

2  

5 Трагічна картина світу та місце людини в системі бароко. 

Поема Дж. Мільтона «Втрачений рай». 

2  

6 Англійське Просвітництво: Людина як об’єкт сатири в 

романі Дж. Свіфта «Мандри Гулівера» 

2  

7 Німецьке Просвітництво. Й. В. Гете. Трагедія «Фауст» 2  

8 Романтизм у Німеччині. «Крихітка Цахес  на  прізвисько 

Циннобер»       Е. Т. А. Гофмана – романтична казка-

новела з глибоким психологічним змістом 

2  

9 Англійський романтизм: поети «озерної школи» і 

творчість Дж. Г. Байрона. 

2  

10 Поєднання жахливого і комічного у новелах  Е. А. По. 2  

11 Реалізм 19-го ст. Творчість  Ч. Діккенса. Роман «Домбі і 

син»: ідея згубності людської пихи 

2  

12 Критичний реалізм 20-го ст., його еволюція.  2  
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Еволюція критичного реалізму у 20-му ст. Творчість Б. 

Шоу. П’єса «Пігмаліон» – зразок драми-дискурсії 

13 Критичний реалізм 20-го ст., його еволюція. Т. Драйзер – 

майстер реалістичної прози: особливості творчого методу 

у романі «Американська трагедія» 

  

14 Модернізм останньої третини 19-го ст. – 10-х років 20-го 

ст. Творчість О. Вайльда. Філософія життя, краси, 

насолоди, мистецтва у романі «Портрет Доріана Грея» 

2  

15 Роман Ф. Кафки «Замок» як викриття традиційного та 

тоталітарного суспільств. 

2  

16 Література «втраченого покоління» у творчості 

німецького письменника Е.-М. Ремарк «Три товариші» 

2  

17 Творчість Дж. Орвела: англійський письменник у країні 

більшовиків 

2  

18 Притчевий характер роману В. Голдінга «Володар мух» 2  

19 К. Воннегут. «Бійня № 5»: біль письменника за долю 

людства 

2  

20 «Крадійка книжок» М. Ф. Зузака –  роман про Другу 

світову війну. 

2  

 Усього  40  
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2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Англосаксонська поема «Беовульф» як зразок архаїчного героїчного 

епосу раннього середньовіччя 

Мета: розглянути специфіку та характерні риси англосаксонського 

героїчного епосу. 

План 

1. Характеристика жанру героїчного епосу архаїчного періоду середньовіччя. 

Які риси дозволяють віднести «Беовульф» до народного героїчного епосу? 

2. Особливості сюжету та конфлікту твору: 

− готовність головного героя захищати свій рід; 

− втілення загрози племені в образах чудовиськ. 

3. Особливості структури та композиції тексту: 

− три битви Беовульфа і ускладнення випробувань; 

− єдина композиція розповіді про них (збори, похід, поєдинок, наслідки). 

4. Прийоми створення характеру епічного героя, відображення народних 

уявлень та ідеалів в образі головного героя. Надати цитатну характеристику образу 

головного героя. 

5. Художні особливості мови епосу (навести приклади з тексту). 

Завдання до теми 

1. Доберіть із тексту приклади, щоб проілюструвати  

− художні особливості мови англосаксонського епосу; 

− особливості англосаксонської алітерації; 

− особливості мови, вживання граматичних структур тощо в давній англійській 

поезії. 
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2. Надайте визначення понять: «алітераційний вірш»; «постійні епітети»; 

«повтори»; «кеннінги»; «описовість». 

Контрольні питання 

1. Як у поемі «Беовульф» відображено боротьбу Добра і Зла? 

2. Чому ми можемо вважати Беовульфа ідеальним правителем? 

3. Як у поемі переплетено язичництво і християнство? Чи погоджуєтеся ви з 

думкою Дж. Толкієна про англосаксонську героїчну поему «Беовульф»? 

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

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Німецький класичний героїчний епос «Пісня про Нібелунгів»: 

специфіка та характерні риси 

Мета: розглянути специфіку та характерні особливості німецького 

класичного героїчного епосу 

План 

1. Суворий дух і суперечлива мораль Середньовіччя у «Пісні про 

Хільдебранта». 

2. Виникнення німецького героїчного епосу «Пісня про Нібелунгів». Історичні 

та поетичні джерела. 

3. Характерні особливості поеми: переплетіння художніх рис архаїчного й 

класичного героїчного епосу та феодально-лицарської літератури. 

4. Мотивно-образна структура тексту поеми: 

− казкові, міфологічні та християнські мотиви; 

− основні персонажі епосу: Зігфрід, Брунхільда, Крімхільда, Хаген, Гунтер, 

Етцель, втілення в образах героїв світогляду та морально-естетичних уявлень 

народу. 

5. Художній світ та поетика «Пісні про Нібелунгів»: 
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− феодально-лицарський побут: світ лицарських двобоїв, бенкетів, битв; 

детальні описи та формульність батальних сцен, лицарського церемоніалу, 

вбрання героїв; 

− передчуття близької катастрофи як один з художніх прийомів поеми, мотив 

долі; 

− художні прийоми та засоби створення характерів: паралелізми, антитези, 

гіперболізація, постійні епітети, індивідуалізація, психологізм; 

− «нібелунгова строфа». 

Завдання до теми 

1. Порівняйте «Пісню про Нібелунгів» з іншими європейськими героїчними 

епосами.  

2. Складіть порівняльну характеристику образів Крімхільди та Брюнхільди. 

3. Доберіть цитати, щоб продемонструвати багатогранну стильову палітру 

поеми. 

Контрольні питання 

1. Як у образі Хагена фон Троньє знайшли своє відображення відголоски 

германської давнини? 

2. Як у поемі відображено побут та звичаї придворно-лицарського середовища 

XII–XIII ст.? 

3. Чому ми можемо вважати Зігфріда ідеальним лицарем? 

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

27]. 
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Семінарське заняття № 3 

Тема. Придворно-лицарська література: лицарський роман 

Мета: розглянути передумови виникнення та специфіку лицарської лірики та 

лицарського роману. 

План 

1. Передумови виникнення лицарської лірики і лицарського роману. 

2. Німецький лицарський роман. Гартман фон Ауе «Бідний Генріх». Образна 

система роману. 

3. «Артурівський цикл» в англійській середньовічній літературі. Джерела 

кельтських легенд про короля Артура. Час їх створення. «Історія бритів» Гальфрида 

Монмутського. «Життя Мерліна» (вірші 735–1135). 

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

Лицар». 

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

6. Система образів «артурівського циклу»: 

− Лицарі Камелоту: Артур, Ланселот, Гавейн; 

− Королева Гвінерва (Гвиневера, Джиневра); 

− Чаклуни Мерлін, фея Моргана, Леді Озера; 

− Предметний світ Камелоту: Ескалібур. 

Завдання до теми 

1. Світова романістика за мотивами артурівського циклу. «Айвенго» В. Скотта. 

«Янкі при дворі короля Артура» Марка Твена. 

2. Огляд сучасної англійської літератури (фентезі) за мотивами «Артурівського 

циклу». 

Контрольні питання 

1. Як показаний король Артур в казковій «Історії королів Британії» (близько 

1137 р.) Гальфреда Монмутського? 
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2. Які основні етапи формування Артуріани? 

3. Як відображений в Артуріані кельтський елемент? 

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

 

Семінарське заняття № 4 

Тема. В. Шекспір. Трагедія «Гамлет»: моральні уроки життєвої долі 

Мета: розглянути характер постановки і вирішення трагічної проблеми в 

трагедії В. Шекспіра «Гамлет». 

План 

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

2. Джерела сюжету трагедії «Гамлет»: 

− «Хроніка» датського літописця 12-го ст. Саксона Граматика; 

− «Трагічні історії» Франсуа де Бельфоре; 

− «Гамлет» Томаса Кіда. 

3. Особливості композиції трагедії. 

4. Образ Гамлета – європейського інтелігента, носія ренесансних ідеалів. 

5. Специфіка конфлікту в трагедії «Гамлет». Суть внутрішнього та зовнішнього 

конфліктів. 

6. Трагізм образу Гамлета. Криза гуманізму в образі головного героя. 

Трактування фіналу. 

7. Взаємини Гамлета з іншими персонажами трагедії: 

− Гамлет – Клавдій; 

− Гамлет – Гертруда; 

− Гамлет – придворні; 

− Гамлет – Офелія. 

8. Основні теми та мотиви твору: помста, зло, любов, театр, мистецтво, знання, 

безумство. 
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9. Гамлет – як вічний образ. Поняття «гамлетизму». 

10. Офелія – ренесансний ідеал жінки. 

Завдання до теми 

1. Складіть план основних подій у трагедії. 

2. Складіть порівняльну таблицю образів Гораціо і Гамлета. 

3. Складіть порівняльну таблицю «Відмінні і схожі риси Гамлета і Лаерта». 

4. Зіставте образи Гамлета і Дон Кіхота.  Складіть порівняльну таблицю. 

Контрольні питання: 

1. Які риси людини епохи Відродження втілено в образі Гамлета? 

2. Чи вірить Шекспір у можливість відновлення справедливості в людському 

суспільстві? 

3. Чому трагедія «Гамлет» набула такої популярності в усьому світі і протягом 

багатьох століть викликає інтерес глядачів? 

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

 

Семінарське заняття № 5 

Тема. Поема Дж. Мільтона «Втрачений рай» 

Мета: розглянути проблематику поеми та простежити взаємодію бароко та 

класицизму у творчості Дж. Мільтона. 

План 

1. Творчість Дж. Мільтона, її періодизація.  

2. Проблематика поеми «Втрачений рай» й дискусійні аспекти її трактування.  

3. Концепція світу в поемі Дж. Мільтона.  

4. Біблійний сюжет. Наявність двох сюжетних ліній. Аналіз ключових епізодів:  

− падіння воїнства Сатани; 

− розбудова Пандемоніума; 

− розмова Сатани з Гріховністю і Смертю; 
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− опис Едему; 

− розповідь Архангела Рафаїла про гігантську битву ангелів, очолюваних 

Божим Сином, і воїнства Сатани; 

− кохання Адама і Єви, їхнє гріхопадіння: глибокий психологізм цих 

епізодів; 

− картини майбутнього, які Архангел Михаїл відкриває Адаму; 

− палаючий Едем за спинами людей.  

5. Інтерпретація образу Сатани в сучасному літературознавстві.  

6. Класицистичні риси в образі Бога.  

7. Поема «Втрачений рай» як приклад взаємодії бароко і класицизму.  

Завдання до теми 

1. Прочитати сонет «Пам’яті Шекспіра. 1630 р.» і визначити алюзії зі світової 

поезії в ньому. Як Мільтон інтерпретує мотив пам’ятника у цьому вірші?  

2. Дослідити риси класицизму в поемі «Втрачений рай»: уславлення розуму, 

композиція, образ Бога, паралелі в сюжеті і способі оповіді з античним епосом 

тощо.  

3. Дослідити риси бароко у поемі «Втрачений рай»: контрасти і дисонанси, 

антиномічність образної структури, трагічний пафос, зображення динаміки, 

поєднання християнської символіки і античної міфології, емблематичні образи 

тощо. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення поняття «епічна поема». 

2. Проілюструйте на прикладах  взаємодію бароко і классицизму в поемі 

Мільтона. 

3. Що таке антиномія? Яким чином це поняття відображене в поемі? 

Література: [1, c. 24–33, c. 81–86; 10, c. 7–23, 34–45;36; 37]. 
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Семінарське заняття № 6 

Тема. Людина як об’єкт сатири в романі Дж. Свіфта «Мандри Гулівера» 

Мета: розглянути жанрові особливості роману «Мандри Гулівера» та 

сатиричну специфіку фантастики Дж. Свіфта. 

План 

1. Життєвий і творчий шлях Дж. Свіфта. 

2. Історія створення роману. Полеміка з Д. Дефо. Пародіювання прийомів, 

використаних в романі «Робінзон Крузо» та в жанрі дорожніх нотаток. 

3. Структура роману. Особливості композиції твору. 

4. Жанрові особливості роману «Мандри Гулівера»: 

а) пародійний елемент; 

б) памфлетний характер; 

в) сатиричний елемент; 

г) мемуарний характер; 

д) елементи утопії та антиутопії в романі. 

5. Образ Гулівера: характеристика, засоби створення. 

6. Образ автора. Чим відрізняються образи Гулівера й автора?  

7. Поетика Частини І «Подорож в Ліліпутію». 

8. Поетика Частини ІІ «Подорож в Бробдінгнег». 

9. Поетика Частини ІІІ «Подорож до Лапути, Бальнібарбі, Лангнегг, 

Глабдобрібб та Японію». 

10. Поетика Частини ІV «Подорож до країни гуїнгмів». 

11.  Основні філософські проблеми в романі. Свіфт про людську природу, науку, 

людський розум і т. д. 

Завдання до теми 

1. Об’єкти сатири у частині І, доберіть цитати з тексту.  
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2. Знайдіть приклади, що вказують на пародію на «Робінзона Крузо» в розділі 

10 частини 4. У чому полягає ідеологічна полеміка з Дефо?  

3. Які художні засоби і прийоми використовує Свіфт для своїх просвітницько-

сатиричних цілей? Доберіть приклади з тексту. 

4. Прийоми іронічного та сатиричного зниження художні форми та засоби в 

зображенні протистояння влади та народу й схоластичної науки. Наведіть з тексту 

приклади, що свідчать про їх розходження в поглядах і уявленнях? 

Контрольні питання 

1. Чому Гулівер у першій книзі – «великий», а ліліпути – «маленькі»? 

2. Аргументуйте свою позицію. хто сильніший – Гуллівер чи ліліпути? 

Доведіть. 

3. Чому у другій книзі Гуллівер маленький, а король бромбдігнегів – великий? 

Які просвітницькі ідеали виражені в образі короля? 

4. На вашу думку, зображене суспільство гуїнгмів – це утопія чи антиутопія?  

5. Два можливих шляхи людства у четвертій книзі роману. Що їх визначає? 

6. філософсько-сатирична фантастика, утопія та антиутопія у четвертій книзі. 

7. У чому полягає специфіка фантастики Свіфта? 

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

 

Семінарське заняття № 7 

Тема. Й. В. Гете. Трагедія «Фауст»: ідейно-художні шукання митця на тлі 

історії, філософії та літератури його часу. 

Мета: розглянути феномен Гете у всій його складності й неординарності на 

прикладі трагедії «Фауст» – вершинного твору світової літератури. 

План 

1. Життєвий і творчий шлях поета. 

2. Естетика Гете. 
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3. Історія створення трагедії «Фауст». «Фауст» і «Прафауст». 

4. Джерела сюжету трагедії. Середньовічна легенда про доктора Фауста. 

5. Особливості композиції поеми. 

6. Образ Фауста. 

7. Образ Мефістофеля. 

8. Жіночі образи (Маргарита, Єлена). 

9. Образ Вагнера. 

10. Жанрово-стильові особливості твору. 

11. Міфологічні та біблійні мотиви у творі. 

12. Проблематика твору. 

Завдання до теми 

1. Складіть порівняльну характеристику Фауста і Вагнера. 

2. Складіть тези на тему «Фауст» – вершинний твір епохи Просвітництва». 

Доберіть відповідні цитати. Оформіть таблицю. 

Аспекти Вихідні тези Цитати з тексту 

   

3. Провести «компаративне «розслідування». Ознайомитися із мистецькими 

(живопис, графіка) інтерпретаціями поеми «Фауст» (С. Далі, Е. Делакруа, брати 

Траугот, Ф. А. М. Рецш, А. фон Крелінг, Ф. Зімма та ін.). Віднайти аналогії та зміни 

між поемою Ґете та її інтерпретацією в живописі й графіці. 

Контрольні питання 

1. Які біблійні персонажі діють у Фаусті? Визначте їхню роль у розкритті образу 

головного героя та основних проблем твору. 

2. Які проблеми порушуються у творі? 

3. Як зображуються людина і людство у трагедії? 

4. Яким постає світ у Фаусті? Що, на думку автора, є рушійною силою у світі? 

5. Як розкривається характер Фауста у зіставленні з Вагнером? 
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6. Хто такий  Мефістофель? Яка його роль у творі? 

Література: [1, c. 142 – 170, c. 192 – 206; 10, c. 156 – 208; 33; 36; 37]. 

 

Семінарське заняття № 8 

Тема: «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» Е. Т. А. Гофмана – 

романтична казка-новела з глибоким соціально-психологічним змістом 

Мета: проаналізувати новелу в контексті творчості письменника і німецького 

романтизму в цілому. 

План 

1. Життєвий і творчий шлях Е. Т. А. Гофмана. 

2. Сатирико-метафоричний зміст казки «Крихітка Цахес на прізвисько 

Циннобер». 

3. Добрі сили у казці: Фея Розабельверде, лікар Просперо Альпанос  і їхня роль 

у казці. 

4. Світ філістерів: Фабіан, Кандіда, Мош Терпін, князь, барони. 

5. Протиставлення творчої людини і бездуховного філістера (Бальтазар і Цахес). 

6. Антипросвітницькі мотиви у творі. 

7. Специфіка романтизму Е. Т. А. Гофмана. 

Завдання до теми 

1. Надайте тлумачення слів:  Цахес, альраун, компендіум, пумпернікель, 

референдарій, лінеєва мавпа, Вельзевул, філістер. 

2. Доберіть цитатний матеріал до характеристики образів. 

3. Повторіть особливості просвітницької системи цінностей. 

4. Складіть літературні схеми на тему: 

− «Протистояння митця і філістера»; 

− «Риси потворності Цахеса»; 

− «Життєвий шлях головного героя»; 
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− «Життя німецького князівства».  

Контрольні питання 

1. Подумайте, яку позицію у творі займає автор. 

2. Що таке травестія, пародія, гротеск  та романтична іронія? 

3. У чому полягає сутність повісті-казки як жанру романтичної літератури? 

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

 

Семінарське заняття № 9 

Тема. Еволюція героя у творчості Дж. Г. Байрона 

Мета: розглянути специфічні риси англійського романтизму на прикладі 

творчості Дж. Г. Байрона. 

План 

1. Специфіка англійського романтизму. Дж. Г. Байрон. Життя і творчість. 

2. Поема «Паломництво Чайльд-Гарольда» – найвидатніший твір англійського 

романтизму.  

− Історія створення поеми, її композиція, зв’язок між частинами. Жанр «ліричного 

щоденника», пародія на жанр «паломництва».  

− Ліричний герой поеми як «хибно спрямована душа». Автор і герой. Проблема 

автобіографічності образу Чайльд-Гарольда. 

− Політична проблематика поеми. Відображення післяреволюційної історії 

Європи. Тема поневолення народів. Тлумачення епіграфу до поеми. Образ 

«дерева свободи». 

− Художня своєрідність поеми. Стилістичне багатство. «Спенсерова строфа» та її 

можливості. 

3. Аналіз поем Байрона східного циклу («Корсар», «Гяур», «Лара», «Мазепа»). 

4. Порівняльний аналіз поеми Дж. Байрона «Каїн» і поеми-легенди  

І. Франка «Смерть Каїна». 
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5. Байронізм як ідейно-естетична концепція у європейському романтизмі ХІХ 

ст. Світове значення творчості Байрона. 

Завдання до теми 

1. Проілюструйте прикладами своєрідність композиції поеми «Паломництво 

Чайльд Гарольда». 

2. Доберіть з тексту цитати, щоб продемонструвати специфіку «байронічного 

героя». 

Контрольні питання 

1. У чому полягає ідейний зміст поеми «Паломництво Чайльд Гарольда»? 

2. Як співвідноситься ліричне та епічне в поемі? 

3. Хто такий «байронічний герой»? 

Література: [5, c. 48–66, 22–228; 38]. 

 

Семінарське заняття № 10 

Тема. Поєднання жахливого і комічного у новелах Е. А. По  («Вбивство на 

вулиці Морг», «Викрадений лист», «Золотий жук») 

Мета : проаналізувати  новели Е. А. По в контексті романтизму 

План 

1. Життєвий і творчий шлях письменника. 

2. Е. А. По – засновник детективного жанру. Поняття про детектив: ознаки, 

структура, види. Особливості інтелектуального детективу. 

3. Провідний сюжет новел Е. А. По, характерна їх ознака. 

4. Образи Д. Огюста і Леграна, відмінність героїв від «нишпорок» буржуазної 

розважальної літератури.«Логічні» новели. Ідейно-художній аналіз новел: 

а) « Викрадений лист»; 

б) «Вбивство на вулиці Морг». 

5. Психологічна новела «Золотий жук». 
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6. Художні особливості новел. 

Завдання до теми 

1. Визначте суттєві особливості «логічних» новел і детективної літератури, 

складіть таблицю-схему. 

2. Складіть літературну схему «Прозова спадщина Е. А. По». 

3. Складіть літературні схеми до новел «Вбивство на вулиці Морг», «Золотий 

жук», «Викрадений лист». 

Контрольні питання 

1. Чому Е. А. По називають письменником «трагічної біографії»? 

2. У чому розкривається новаторство Е. А. По? Чому його вважають 

засновником детективного жанру? 

3. Перелічіть основні ознаки і структуру детективного жанру. Які ви знаєте види 

детективів? 

4. Які основні риси інтелектуального детективу? 

5. Назвіть послідовників Е. А. По у жанрі детективу. У чому проявилося 

наслідування? 

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

 

Семінарське заняття № 11 

Тема. Ідея згубності людської пихи у романі Ч. Діккенса «Домбі і син» 

Мета: розглянути творчість Ч. Діккенса, донести до студентів сутність 

гуманістичних ідеалів письменника. 

План 

1. Життєвий і творчий шлях Ч. Діккенса. Автобіографічність його романів і      

провідні риси творчості. 

2. Тематика і проблематика роману Ч. Діккенса «Домбі і син». 

3. Система образів. Життєві принципи і мета Домбі. 
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4. Образи Флоренс і Поля Домбі. 

5. Образи Уолтера Гея і капітана Катля. 

6. Образи Каркера і Едіт. 

7. Роль щасливої кінцівки в поетиці роману Ч. Діккенса. 

8. Особливості творчого методу письменника і його внесок у розвиток реалізму. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає особливість романів Ч. Діккенса? У чому секрет його 

популярності? 

2. Який відбиток у творчості письменника знайшли окремі сторінки його життя? 

3. Які особливості психологізму Ч. Діккенса виявилися у романі «Домбі і син»? 

4. Які ідеали автора знайшли втілення у романі Ч. Діккенса «Домбі і син»? 

5. Як в описі будинку-фортеці Домбі (на початку і в кінці роману) передано 

зміни його долі? 

6. Яка роль фірми «Домбі і син» у композиції роману, у долі головних героїв? 

Завдання до теми 

1. Підберіть цитатний матеріал для характеристики героїв. 

2. Складіть порівняльну таблицю «Різні системи виховання у романі 

Ч. Діккенса «Домбі і син». 

3. Складіть літературну схему «Еволюція образу містера Домбі». 

4. Складіть літературну схему «Ставлення містера Домбі до Поля і до Флоренс». 

Чим зумовлена його відмінність? 

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

Семінарське заняття № 12 

Тема. «Пігмаліон» Б. Шоу – зразок «драми-дискурсії» 

Мета: розглянути драму Б. Шоу «Пігмаліон», встановити жанр твору, 

зробити його ідейно-художній аналіз. 
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План 

1. Життєвий і творчий шлях Б. Шоу. 

2. Особливості поетики драматургії Б. Шоу. 

3. Драма «Пігмаліон» – втілення естетичних і соціальних принципів драматурга. 

Переосмислення автором міфу про Пігмаліона. 

4. Проблематика твору. 

5. Парадокс – сюжетна основа п’єси. 

6. Система образів, авторське ставлення до героїв, подій твору. 

Контрольні питання 

1. Надати тлумачення понять: «парадокс», «квінтесенція», «Пігмаліон», 

«пуритани». 

2. Подумайте, що споріднює драму Б. Шоу з античним світом і що відрізняє? 

3. Зіставте і порівняйте міф і драму. 

4. У чому полягає парадоксальність твору? 

Завдання до теми 

1. Доберіть цитати з тексту до характеристики образів. 

2. Наведіть приклади афоризмів з п’єси Б. Шоу «Пігмаліон», класифікуйте їх 

відповідно до уявлень про типологію афористики. 

3. Яким може бути продовження п’єси? 

Література: [4, c. 60–71, 332–335; 8, c. 16–25, 160–167] 
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Семінарське заняття № 13 

Тема. Т. Драйзер – майстер реалістичної прози. Особливості творчого методу 

Мета: вивчити внесок Т. Драйзера у розвиток американської літератури. 

План 

1. Життєвий і творчий шлях Т. Драйзера. 

2. Сила реалізму та особливості творчого методу Т. Драйзера (за творами 

«Сестра Кері», «Дженні Герхардт»). «Метод Драйзера» – поєднання критичного 

реалізму, натуралізму та модернізму. 

3. Правда про Америку 20-х рр. ХХ ст. у романі «Американська трагедія»: 

а) історія написання роману; 

б) показ вад суспільства і державної системи y романі (специфіка 

американського правосуддя; прагнення здобути легке щастя, покоління культу 

долара і т.д.). 

в) трагедія головного героя роману Клайда Гріффітса – «американська мрія» – 

це фікція та ілюзія; 

г) жіночі образи роману (Гортензія, Роберта, Сондра). 

Контрольні питання 

1. Чому тема «американської трагедії» зайняла провідне місце у творчій 

спадщині Т. Драйзера? 

2. Як саме біографія письменника була відображена у його творчості? 

Завдання до теми 

1. Доберіть цитати з тексту до характеристики образів. 

2. Зясуйте образну символіку у романі «Американська трагедія». 

3. Наведіть приклади реалістичних художніх деталей з роману «Американська 

трагедія». 

Література: [1, с. 45–50; 6, с. 29–37]. 
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Семінарське заняття № 14 

Тема. Філософія життя, краси, насолоди і мистецтва в романі О. Вайльда 

«Портрет Доріана Грея» 

Мета: дослідити тематику, проблематику роману, ідейно-композиційну роль 

образів. 

План 

1. Життєвий і творчий шлях О. Вайльда. 

2. Афоризм письменника як засіб осмислення його творчості та естетичних 

поглядів. 

3. Історія створення роману «Портрет Доріана Грея», риси імпресіонізму та 

символізму в романі. 

4. Тема мистецтва, основна проблематика роману. Філософія гедонізму та її 

вираження у творі. 

5. Ідейно-композиційна роль образу лорда Генрі. 

6. Тема краси. Сутність трагедії Доріана Грея. 

7. Характер образу художника у романі. 

8. Парадокси та їх значення у творі. 

Контрольні питання 

1. Поясніть символічне значення портрету Доріана Грея? 

2. Простежте шляхи морального падіння героя. 

3. Поміркуйте над запитанням: ціна, яку сплатив Доріан за вічну радість і красу, 

чи не зависока вона? 

Завдання до теми 

1. Доберіть цитати з тексту до характеристики образів. 

2. Наведіть приклади афоризмів з роману та  класифікуйте їх відповідно до 

уявлень про типологію афористики. 

3. Складіть логічну схему за твором. 



26 

 

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

 

Семінарське заняття № 15 

Тема. Роман Ф. Кафки «Замок» як викриття традиційного та тоталітарного 

суспільств 

Мета: розглянути смисли та проблематику роману Ф. Кафки. 

План 

1. Творчість Ф. Кафки в контексті літератури ХХ ст. 

2. Композиція роману «Замок»: землемір К. – Замок – Село (співвідношення та 

взаємодія в романі). Специфіка художнього простору і часу в романі.  

3. Значення вставних новел (перекажіть ту, що запам’яталася найбільше). 

4. Концепція головного героя роману (Землемір К.): 

а) філософський смисл появи героя в Селі; 

б) К. – людина нізвідки (людина без минулого). 

5. Роль і функції в романі помічників Землеміра. 

6. Жіночі образи в романі (Фріда, Амалія, Ольга). 

7. Своєрідність письменницької манери Ф. Кафки. 

8. «Замок»: смисл назви роману і проблематика. Роман як викриття 

традиційного та тоталітарного суспільств. Роль абсурду в романі. 

Завдання до теми 

1. Відзначте художні засоби створення, за допомогою яких будується 

«кафкіанський світ»: притчевість, метафоричність, умовність, абсурдність, 

міфологічність. Доберіть цитати з тексту. 

2. Опозиція «Я» і «ІНШІ» в романі «Замок» («Кожна людина безповоротно 

втрачена в самій собі»  – з щоденникових записів Ф. Кафки). Проілюструйте 

прикладами з тексту. 
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3. У чому полягає алогічність поведінки К. та інших героїв роману? 

Проілюструйте прикладами. 

Контрольні питання 

1. Кафку називають руйнівником гуманістичних принципів літератури. 

Доведіть чи спростуйте цю думку. 

2. Основні теми роману (індивідуальна пригода душі, підпорядкованість 

повсякденного, самотність, вина ...). 

3. Надія і абсурд у житті героїв Кафки. 

4. Чи можна вважати історію К. метафорою існування художника в сучасному 

світі? 

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

 

Семінарське заняття № 16 

Тема. Тема «втраченного покоління» у романі Е. М. Ремарка «Три товариші». 

Мета: прослідкувати як Е. М. Ремарк відобразив життя рідного народу I-ї 

половини ХХ ст. 

План 

1. Поняття «втраченого покоління» та історичні умови виникнення цього 

напряму. 

2. Життєвий і творчий шлях Е. М. Ремарка. 

3. Особливості «сповідальної прози» Е. М. Ремарка та тема «втраченого 

покоління» у його романах. 

4. Роман «Три товариші» – життєвий біль Ремарка. 

5. Система образів у романі. Життя «маленької людини». 

6. Тема кохання. 

7. Наслідки анархії у країні. 
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Завдання до теми 

1. Доберіть цитати з тексту до характеристики образів. 

2. Складіть логічну схему за твором.  

Контрольні питання 

1. Подумайте, з якими творами тематично можна порівняти роман «Три 

товариші»? 

2. Поясніть, чому головних героїв відносили до «втраченого покоління»? 

3. Чому прозу Ремарка називають «сповідальною»? 

4. Чи можна назвати головних героїв «людьми без ідеалів»? 

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

 

Семінарське заняття № 17 

Тема.Творчість Дж. Орвела: англійський письменник у країні більшовиків  

Мета: розглянути жанрову специфіку антиутопії на прикладі роману Дж. 

Орвелла «1984».  

План 

1. Політична тематика у творчості Дж. Орвелла. 

2. Політичний сенс роману Дж. Орвелл «1984». Структура орвеллівського 

«ангсоцу»: внутрішня партія, зовнішня партія, проли. Історичні аналогії. 

3. Основні принципи ідеології як відображення сутності тоталітарної філософії 

(війна – мир; свобода – рабство, незнання – сила). Образ Старшого брата як 

метафора режиму. 

4. Соціальні, ідеологічні та політичні функції війни в тоталітарній державі. 

5. Соціальний світ роману. Тип нової людини – «людини функції». 

Детермінованість поведінки героїв мовою і типом мислення. 

6. Основний конфлікт роману. Зіткнення У. Сміта із системою. Принципи і 

способи нівеляції особистості на рівні мислення, емоцій, способів самовираження. 
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7. Лінгвістична утопія та її функції: мова як «дім буття» і Новомова у світі 

«1984».  

Завдання до теми 

1. Розкрийте образ головного героя в динаміці, доберіть відповідний цитатний 

матеріал. 

2. Як розкривається сутність тоталітарної системи та її ієрархії в романі? 

Відповідь проілюструйте прикладами з тексту. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає жанрова специфіка антиутопії? Схарактеризуйте джерела 

виникнення та особливості розвитку. 

2. Чи можна роман Дж. Орвелла «1984» назвати фантастичним? 

3. Як ви розумієте поняття «свобода і насильство»? 

4. Якій моделі суспільних відносин ви надаєте перевагу? І чому? 

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

 

Семінарське заняття № 18 

Тема. Притчевий характер роману В. Голдінга «Володар мух» 

Мета: на прикладі роману В. Голдінга розглянути основні риси роману-

притчі 

План 

1. Життєвий і творчий шлях В. Голдінга. 

2. Особливості жанру роману-притчі. 

3. Алегоричний зміст пригод підлітків на безлюдному острові, етапи моральної 

деградації. 

4. Притчовий характер твору, символічний зміст його назви. 

5. Визначення поняття «образ-символ». Характеристика образів Ральфа і Джека, 

та роль у розгортанні ідейного змісту твору. 
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6. Аналіз глибинних властивостей людської душі в екстримальних умовах. 

7. Образ Звіра у романі – філософське осмислення проблеми зла. 

8. Естетичне значення та цінність твору В. Голдінга.  

Завдання до теми 

1. Складіть таблицю 

Образ-символ З ким (чим) пов’язаний Що 

символізує? 

Володар мух   

Ріг-мушля   

Окуляри   

Вогонь   

Ритм барабанів   

Маска   

2. Доберіть цитати з тексту до характеристики образів. 

3. Доведіть, спираючись на текст, що роман «Володар мух» є пародією на 

«робінзонади». 

Контрольні питання 

1. Які умови формували світогляд У. Голдінга? 

2. Які ознаки відрізнили творчість Голдінга від творчості інших письменників   

ХХ ст. 

3. Яка основна тема роману «Володар мух»? 

4. Які образи-символи зустрічаються у творі? Що вони означають? 

Література: [6, c. 10–230; 8, c. 262–317; 14, c. 239–350].  
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Семінарське заняття № 19 

Тема. К. Воннегут. «Бійня № 5»: біль письменника за долю людства  

Мета: розглянути специфіку «правди про війну» в романі письменника 

План 

1. Життєвий і творчий шлях К. Воннегута. Автобіографічні мотиви як джерело 

написання твору. 

2. Поетика «чорного гумору» у творчості письменника. 

3. Тема «правди про війну» в романі Курта Воннегута «Бійня № 5». 

4. Назва твору. Особливості та тлумачення. 

5. Метафора «хрестового походу дітей» в романі Воннегута. 

6. Співставлення образів оповідача (наратора), письменника (Курта Воннегута) 

та Біллі Пілігрима.  

7. Реалізація засобів «школи чорного гумору» в романі Воннегута «Бійня №5». 

Прийоми створення і специфіка розуміння «воннегутівського стилю». 

Завдання до теми 

1. Розкрийте значення наступних ключових понять: «американський погляд на 

Другу Світову», образ світу як божевільні, американська школа «чорного гумору». 

2. Підберіть відповідний цитатний матеріал для характеристики образів та 

ілюстрації значень ключових понять. 

Контрольні питання 

1. З’ясуйте значення поняття «антивоєнний роман». Прослідкуйте за втіленням 

основних рис його жанру в романі К. Воннегута «Бійня № 5». 

2. Подумайте, чи збігалися підходи до зображення війни К. Воннегута із 

загальноприйнятими європейською літературою традиціями? 

Література: [6, c. 10–230; 8, c. 256–262, 386–453]. 
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Семінарське заняття № 20 

Тема. «Крадійка книжок» М. Ф. Зузака –  роман про Другу світову війну 

Мета: визначити особливості ідейно-тематичного змісту, сюжету, 

композиції, проблематики художнього твору 

План 

1. Творчість М. Ф. Зузака у світовому літературному процесі. 

2. Художній час і простір роману «Крадійка книжок».  

3. Тематика роману: 

− доля дівчинки, яка не вміла читати, стала письменницею; 

− розповідь про Гітлера, який вирішив завоювати світ словом; 

− мовчазне і активне протистояння персонажів нацистській ідеології; 

− змалювання душ людей, знівечених  нацизмом. 

4. Проблематика роману: 

− книга і слово у житті людини і суспільства; 

− ідеологія нацизму і фашизму, наслідки панування; 

− доброта та людяність; 

− дегероїзація війни. 

5. Філософські мотиви твору 

− філософія морального вибору; 

− філософія добра та зла; 

− філософія насильства та ненасильства; 

− етика міжнаціональних стосунків. 

6. Глибокий психологізм твору: «Щоденник смерті». 

7. Головні герої роману: оповідач і учасник подій Смерть, Лізель Мемінгер, 

подружжя Хуберманів, Макс Ванденбург, Руді Штайнер, Ільза Герман, образ книги 

у творі. 
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Завдання до теми 

1. Доберіть фрагменти тексту до характеристики персонажів і розкриття 

ідейного змісту роману «Крадійка книжок». 

2. Сформулюйте «формулу ненависті» та «формулу любові» Лізель Мемінгер. 

Контрольні питання 

1. Кому присвятив роман «Крадійка книжок» Маркус Зузак? 

2. Від імені кого ведеться оповідь?  

3. Як викривається згубний вплив нацизму у творі? 

4. Як розкриваються образи «маленьких  людей», які опинилися в умовах 

фашистської системи.  

5. Яке значення має образ Книги  як символу збереження духовності в 

жорстокому світі? 

Література [26; 42; 43; 44] 

 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

ІІ семестр (залік) 

№ 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

Максимум балів  

за 1 заняття 
Усього 

1 Лекційні заняття 10   

2 Семінарські заняття 30 3  

3 Он-лайн тестування 
40   

4 Самостійна робота 
20   

Усього: 100 

 

ІІІ семестр (іспит) 

№ 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

Максимум балів  

за 1 заняття 
Усього 

1 Лекційні заняття 10   

2 Семінарські заняття 30 3  
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3 Он-лайн тестування 
30   

4 Самостійна робота 
10   

5 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 екзамену, курсового 

проекту (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 
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4 СПИСОК ТЕКСТІВ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЧИТАННЯ 

 

1. «Беовульф». 

2. Кельтські легенди про короля Артура. 

3. «Історія бриттів» Гальфрида Монмутського. «Життя Мерліна» (вірші 735–1135). 

4. Анонімні лицарські романи: «Сер Гавейн і Зелений Лицар», «Артур», «Артур і 

Мерлін», «Ланселот Озерний». 

5. Т. Мелорі «Смерть Артура». 

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

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

8. Цикл народних балад про Робіна Гуда. 

9. Дж. Чосер «Кентерберійські оповідання». 

10.  «Пісня про Хільдебранта». 

11.  «Мезербурзькі заклинання». 

12.  «Пісня про Нібелунгів». 

13.  Лірика вагантів. «Карміна бурана» 

14.  Вальтер фон дер Фогельвайде, поезія. 

15.  Гартман фон Ауе «Бідний Генріх». 

16.  Вольфрам фон Ешенбах «Парцифаль». 

17.  Готфрід Стразбурзький «Трістан та Ізольда». 

18.  «Пісня про Нібелунгів». 

19.  Шванки «Піп Аміс» (Штрікер),  «Скромність» (Фрейданк). 

20.  Вернер Садівник «Селянин Гельмбрехт». 

21. Тваринний епос: «Рейнеке-лис». 

22.  Мартін Лютер «95 тез», переклад Біблії). 

23.  Шванки («Тіль Ойленшпігель», «Мешканці Шильди», Ганс Сакс «Країна 

Шлараффен»). 
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24.  Еразмус Роттердамський «Хвала дурості». 

25.  С. Брант «Корабель дурнів». 

26.  Т. Мурнер «Присяга дурнів». 

27.  В. Шекспір «Гамлет», «Ромео і Джульєтта», «Отелло», «Король Лір», «Буря»; 

сонети. 

28.  Т. Мор «Утопія». 

29.  К. Марло, драми (на вибір). 

30.  Дж. Донн, поезія. 

31.  Дж. Мільтон «Втрачений рай». 

32.  Д. Дефо «Робінзон Крузо». 

33.  Дж. Свіфт «Казка про Бочку», «Мандри Гуллівера». 

34.  Г. Філдінг «Історія Тома Джонса, Знайди». 

35.  Р. Б. Шерідан «Школа лихослів’я». 

36.  Л. Стерн «Життя і думки Трістрама Шенді, джентльмена». 

37.  Р. Бернс, поезія. 

38.  Г. Я. К. фон Гріммельсгаузена «Пригоди Сімпліція Сімпліціссімуса». 

39.  Г. Е. Лессінг «Емілія Галотті», «Натан Мудрий»; «Листи стосовно новітньої 

літератури», «Лаокоон, або про межі живопису та поезії». 

40.  Й. В. Гете «Страждання молодого Вертера», («Літа мандрів Вільгельма 

Майстера», балади, трагедії («Магомет»). 

41.  Й. В. Гете «Фауст». 

42.  Ф. Шіллер Балади. Трагедії «Вільгельм Тель», «Підступність та кохання», 

«Розбійники». 

43.  Е. Т. А. Гофмана «Золотий горщик», «Малюк Цахес на прізвисько Циннобер», 

«Життєві погляди кота Мура». 

44.  В. Вордсвордт «Ліричні балади».  

45.  С. Кольріджа «Сказання про старого мореплавця», «Кубла-Хан». 
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46.  П. Б. Шеллі «Звільнений Прометей». 

47.   Дж. Г. Байрон «Паломництво Чайльд-Гарольда», «Гяур», «Корсар», «Лара», 

«Манфред», «Каїн», лірика. 

48.  Ш. Бронте  «Джейн Ейр». 

49.  В. Скотт «Айвенго». 

50.  В. Ірвінг: «Історія Нью-Йорка», «Книга ескізів». 

51.  Г. Мелвілл «Мобі Дік». 

52.  Е.А. По «Ворон», «Ельдорадо», «Золотий жук», «Падіння дому Ашерів», 

«Вбивства на вулиці Морг». 

53.  Г. Лонгфелло «Пісня про Гайавату». 

54.  В. Вітмен «Листя трави». 

55.  Е. Дікенс, поезії. 

56.  Г. Гейне «Вірші», «Книга пісень», «Дорожні картини», «Німеччина. Зимова 

казка». 

57.  Н. Готорн «Червона літера», «Будинок семи фронтонів», «Щасливий дол». 

58.  Ф. Купер, цикл романів про Шкіряну Панчоху (один роман на вибір). 

59.  Ч. Дікенс «Записки Піквікського клубу», «Пригоди Олівера Твіста», «Домбі та 

син». 

60.  В. Теккерей «Ярмарка марнославства». 

61.  Т. Гарді «Тесс з роду д’Ербервіллів». 

62.  В. Коллінз «Місячний камінь». 

63.  Г. Р. Хаггард «Копальні царя Соломона». 

64.  А.К. Дойл «Загублений світ», «Оповідання про Шерлока Холмса», «Собака 

Баскервілів». 

65.   Р. Стівенсон «Острів скарбів», «Чорна стріла». 

66.  Ф. Кафка «Перетворення», «Замок», «Процес». 

67.  Т. Манн «Чарівна гора», «Будденброки». 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B4%27%D0%95%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
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68.  В. Голсуорсі «Сага про Форсайтів». 

69.  Г. Манн «Король Генріх ІV». 

70.  Л. Фейхтвангер «Гойя або важкий шлях пізнання». 

71.  Б. Брехт «Тригрошова опера», «Матінка Кураж та її діти», «Життя Галілея», 

збірка віршів «Домашній псалтир».  

72.  Г. Гессе «Степовий вовк», «Гра в бісер». 

73.  Е. М. Ремарк (Крамер) «На західному фронті без змін», «Три товариші». 

74.  Г. Белль «Де ти був, Адаме?», «Більярд о пів на десяту». 

75.  О. Вайлд «Портрет Доріана Грея», «Афоризми», «Як важливо бути серйозним». 

76.  Б. Шоу «Пігмаліон», цикли «П’єси неприємні», «П’єси приємні», «П’єси для 

пуритан». 

77.  Дж. Джойс «Улісс». 

78.  Вулф В. «Місіс Делловей». 

79.  Д. Г. Лоуренс «Коханець леді Чатерлей». 

80.  Г. Велс «Коли сплячий прокинеться».  

81.  Дж. Орвелл «1984», «Колгосп тварин». 

82.  О. Хакслі. «О дивний новий світ». 

83.  Дж. Фаулз «Колекціонер», «Волхв», «Подруга французького лейтенанта». 

84.  Дж. Барнса «Історія світу в 10 ½ розділах». 

85.  В.Голдінг: «Володар Мух», «Паперові люди».  

86.  І. Велш «Трейнспоттінг (На голці)». 

87.  А. Мердок «Єдиноріг», «Чорний принц». 

88.  Ф. Дюрренматт «Гостина старої дами». 

89.  М. Фріш «Санта-Крус». 

90.  С. Беккет «Чекаючи на Годо». 

91.  Т. Стоппард «Розенкранц та Гільденстерн мертві». 

92. Т. Вільямс «Трамвай “Бажання”». 
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93.  М. Твен «Пригоди Тома Сойєра», «Пригоди Гекльберрі Фінна», «Янкі при дворі 

короля Артура».  

94.  О. Генрі «Палаючий світильник», «Серце Заходу», «Благородний шахрай», 

«Голос великого міста», «Шляхи долі», «На вибір», «Ділові люди». 

95. Т. Драйзер «Сестра Керрі», «Американська трагедія».  

96.  Е. Паунд, вибрані поезії. 

97. Т. С. Еліот, вибрані поезії.. 

98.  Е. Хемінгуей «По кому дзвонить дзвін», «За річкою в тіні дерев», «Острови в 

океані». 

99.  В. Фолкнер «Авессалом, Авессалом!», трилогія «Село», «Місто», «Особняк». 

100.  М. Мітчел «Віднесені вітром». 

101.  Дж. Селінджер «Над прірвою у житі». 

102.  Дж. Апдайк «Кентавр». 

103. К. Кізі «Над гніздом зозулі». 

104. К. Воннегут «Бійня номер 5, або Хрестовий похід дітей». 

105. Д. Тартт «Щиголь», «Таємна історія» та «Маленький друг». 

106. М. Зузак «Крадійка книжок». 

107. К. Ішигуро «Не відпускай мене», Залишок дня», «Невтішні». 

108. М. Атвуд «Сліпий убивця», «Сповідь служниці». 

109. Р. Бредбері «Кульбабове вино», «451 по Фаренгейту». 

110. Дж. М. Кутзее «Безчестя», «Осінь у Петербурзі».  

111. Д. Лессінг «Діти насильства». 

112.  Е. Єлінек «Піаністка». 
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5 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 у бароко. Антинормативний 

характер бароко та література. «Порядок у формі безладу». 

42.  Художні відкриття бароко в літературі Поезія Дж. Донна та поеми Дж. Мільтона 

як складний національно-самобутній синтез класицистичних і барокових рис.  
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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 у поемі. 

45.  Характеристика доби Просвітництва: хронологічні межі, програма 

просвітників, їх гуманістичні ідеали. Специфіка англійського Просвітництва. 

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

творчих принципів письменника. Історія створення і джерела роману «Робінзон 

Крузо». Відображення принципів просвітницької 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 психологічного 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 Ганса Якоба Крістофеля 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 Ернста Теодора Амадея Гоффманна: 

«Золотий горщик», «Малюк Цахес на прізвисько Циннобер», «Життєві погляди 

кота Мура» та багатьох інших. 

1-ша пол. ХІХ століття: англійський роиантизм 

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.  
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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». Місце творчості По в американській і світовій 

літературі.  

88.  Поезія Генрі Лонгфелло. Його поема «Пісня про Гайавату» як спроба створення 

національного епосу. 
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89.  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. 

90.  Новаторські принципи поезії Емілі Дікенс. 

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

літературі Німеччини 

91.  Доба Бідермейер у німецькій літературі (Фердінанд Раймонд, Йоганн Нестрой, 

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

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

Людольф Вінбарг, Теодор Мундт та ін.).  

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

94.  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).  

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

96.  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 

97.  Становлення американського роману. Філософія трансценденталізму і її роль у 

розвитку американської самосвідомості.  

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

Генрі Девід Торо і його книга «Уолден». Публіцистика Маргарет Фуллер. 

99.  Жанр новели у творчості Натаніеля Готорна. Історія Нової Англії в зображенні 

письменника. Романи «Червона літера» і «Будинок семи фронтонів». Готорн і 
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трансценденталісти. Роман «Щасливий дол». Пізні романи як відображення 

світоглядних ідей письменника.  

100. Формування жанру історичного роману в літературі США. Цикл романів про 

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

«аболіціонізму».  

101. «Традиція благопристойності» і перші спроби створення реалістичної 

літератури США. Нова, матеріалістично-еволюційна картина світу в літературі 

американського реалізму. 

102. 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 

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

літератури.  

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

записки Піквікського клуба» як втілення основних ідей у творчості письменника.  

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

106. Зображення сімейної кризи як моделі загального неблагополуччя світу та 

тема людського страждання у романі «Домбі та син». 

107. Галерея характерів у романі В. Теккерея «Ярмарок пихи». Жанрова 

своєрідність твору. Функція іронії та самоіронії автора. 

108. Передумови появи соціального роману в англійській літературі.   

109. Романи Бенджаміна Дізраелі: синтетичність романтичного та реалістичного.  

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

Бронте, Елізабет Гаскел, Джордж Еліот. 

111. Основні літературні напрями, течії, жанри в англійській літературі останньої 

третини XIX ст. 
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112. Англійський соціально-психологічний роман 70-80-х рр. ХІХ ст.: творчість 

Томаса Гарді, Самюеля Батлера, Джорджа Мередіта.  

113. Філософські й естетичні засади декадансу. 

114. Натуралізм: творчість Джорджа Гіссінга. 

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

неоромантичний простір: психологізм, християнська і містична символіка, 

романтична/екзотична атрибутика пейзажу, мотиви двійництва, авторська 

іронія.  

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

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

ХІХ ст.  

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

119. Поетика детективних новелл Г. К. Честертона. Образ отця Брауна («Тайна 

отця Брауна»).  

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

відкриттів ХІХ ст. Образ проф. Челленджера.  

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

стріла» й ін.). 

Німецька література  ХХ століття 

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

чинники розвитку літератури Німеччини у 1 пол. ХХ століття. 

123. Культура та література: основні тенденції та напрямки в німецькій літературі 

ХХ століття (символізм, експресіонізм, реалізм тощо). Культурні традиції та 

новаторство в творчості німецьких письменників. Головні теми літературних 

творів. 
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124. Творчість Штефана Георге, Хуго фон Гофманшталя, Райнера Маріа Рільке, 

Крістіана Моргенштерна, Рікарди Гух та інших представників німецького 

символізму в літературі. 

125. 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.).  

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

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

людини, її жахів та почуття провини. 

127.  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. 

128. Генріх Манн – основоположник соціально-політичного роману, продовжувач 

традицій німецької сатири. Активна антифашистська позиція в історичному 

романі-дилогії про короля Генріха ІV. 

129. 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». 

130. Ліон Фейхтвангер – письменник-гуманіст. «Гойя або важкий шлях пізнання» 

– один з найкращих творів у жанрі біографічного роману. 

131. Бертольт 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»).  

132. Герман Гессе – шлях від романтика до філософа: розкриття природи людини 

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

134. Генріх 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. 

135. Англомовна та німецькомовна література у ХХІ столітті.  

136. Творчість англомовних та німецькомовних письменників – лауреатів 

Нобелівської премії останніх років.  

137. Творчість письменників – лауреатів Пулітцерівської премії останніх років. 

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

Етвуд, К. Райнсмайра, Дж. Барнса. 

139. Своєрідність фемінізму Е. Єлінек. Гендерна проблематика та 

фрейдистські мотиви роману «Піаністка». 

Англійська література ХХ ст. 

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

представники та принципи.  

141. Особливості естетичної теорії О. Вайльда. Полеміка з критичним реалізмом у 

діалозі «Занепад мистецтв неправди».  

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

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

Філософсько-естетичні й моральні проблеми твору.  

144. Художній прийом «потік свідомості» в англійській літературі та вплив на 

європейську літературу. Принципи нового художнього мислення у творчості Дж. 

Джойса, Вірджінії Вулф, Девіда Герберта Лоуренса.  
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145. Роман Д. Джойса «Улісс». Новаторство Д. Джойса - проблема розповіді у 

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

тексті. 

146. 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. 

147. Аналіз циклів «П’єси неприємні» (189– 1894) та «П’єси приємні» (1894–

1895), «П’єси для пуритан» (1901).  

148. Пізній період творчості Б. Шоу.  

149. Реакція проти машинізму у творчості Семюела Батлера, Джорджа Мередіта.  

150. Психологізм Томаса Гарді, Джозефа Конрада.  

151. Епічність «Саги про Форсайтів» Джона Голсуорсі. 

152. Англійська антиутопія як художнє явище світового масштабу. Фантастичний 

світ майбутнього в романі Г. Велса «Коли сплячий прокинеться». Передчуття 

тоталітаризму.  

153. Цивілізаційний проєкт у романі Дж. Орвелла «1984».  

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

система суспільства споживання. 

155. Творчість англійських письменників-постмодерністів.  

156. Художній задум роману «Колекціонер» Дж. Фаулза.  

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

158. Вікторіанська ретроспектива роману «Подруга французького лейтенанту». 

(Фаулз).  

159. Історія світу в інтерпретації Джуліана Барнса.  

160. Жанр філософського інакомовлення в творчості В. Голдінга.  

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

163. Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950–1960-

х рр., його провідні ознаки.  

164. 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. 

165. Особливості англійської драматургії к. ХХ – поч. ХХІ ст (творчість Гарольда 

Пінтера, Томаса Стоппарда). 

Американська література початку ХХ ст. 

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

доба» американської літератури та її провідне становище у світовій. 

167. Жартівлива інтерпретація кельтських легенд у романі Марка Твена «Янкі з 

Коннектикуту при дворі короля Артура».  

168. Фольклорні джерела «дикого» американського гумору. «Дикий» гумор у 

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

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

оповідання» у творчості О. Генрі. 

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

Т. Драйзера в історії американської літератури. Роман «Сестра Керрі» (1900) як 

перший художній твір Т. Драйзера. Елементи натуралізму в оповідальній 

структурі твору.  

171. Міфологема «американської мрії» в інтерпретації Т. Драйзера «Американська 

трагедія»).  

172. Загальна характеристика романістики Т. Драйзера. 
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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 р. Тема II 

Світової війни в романах «За річкою в тіні дерев» і «Острова 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». Художня 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». 

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». 
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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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Випуск 138. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. С. 461 – 464. 

24. Шульженко Ю.М. До проблеми перекладу інтертекстуально-прецедентної 

основи мовної гри: категоризація інтертекстуальних елементів. Науковий вісник 

Херсонського державного університету: зб. наук. праць. Серія: 

Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Херсон, 2018. Випуск 3. С. 126 

–132. 

25. Шульженко Ю.М. Особливості експлікації емоційних станів головного героя у 

романі Донни Тартт «Щиголь». Нова філологія № 80. – Запоріжжя: Запорізький 

національний університет, 2020. – С. 327 – 333. 

26.  Shulzhenko Y. Reproduction of Linguocognitive Parameters of Author’s Tropes in 

the English Novel of the XX–XXI Centuries. International Scientific Conference 

Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Proceedings of the 

Conference. March 12-13, 2021. Riga, Latvia. С. 219 – 222. 
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Інформаційні та електронні ресурси: 

27. Як Беовульф став легендарним правителем? Уроки літератури 

https://youtu.be/9CFBMuMlAIA 

28.  Історія Нібелунґів: Протестантська етика. Уроки літератури 

https://youtu.be/FrxS0kOi3AI 

29.  Героїзм, скарби і смерть у германському епосі. https://youtu.be/0BUAdiPmSEI 

30.  https://www.facebook.com/kultpodcast 

31.  А.Пустовит: медленное чтение "Игра в Бисер" Герман Гессе 1 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbwZUC9Bovs 

32.  А.Пустовит: медленное чтение "Игра в Бисер" Герман Гессе 2 лекция: 

https://www.youtube.com/watch?v=9-ILvo8QlBw 

33.  Шекспир «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Орфей и Эвридика» Пустовит 

курс «Эстетика» лекция 8/12 https://www.youtube.com/watch?v=pHUC8TE3ayU 

34.  Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд лекция. Дориан Грей кратко. Александр 

Пустовит https://www.youtube.com/watch?v=EFmsdHG184M 

35.  Эмблематика европейского духа: Фауст. Культура Фауста. Лариса Гармаш 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBxp25QBMMc&list=PL4tEj- 67A02NMtUM0

p-cV7Mk_1SnK0oly&index=2 

36.  Эстетика христианского средневековья, лекция 5/12 Пустовит Александр 

лекция про средневековье https://www.youtube.com/watch?v=_vSR3uK-

Jk8&list=PL4tEj-67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=5 

37.  «Эстетика Возрождения», лекция 7/12. Лекция про эпоху ренессанса. 

Пустовит Александр https://www.youtube.com/watch?v=4ffcy_aXLVA&list=PL4t

Ej-67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=7 

38.  Эстетика классицизма и барокко, лекция 10/12, Пустовит, курс «Эстетика» 

https://www.youtube.com/watch?v=KPYVQLK- zDY&list=PL4tEj-  67A02MOjUG

bO749gKvpLqiuQtud&index=10 

https://youtu.be/9CFBMuMlAIA
https://youtu.be/FrxS0kOi3AI
https://www.facebook.com/kultpodcast
https://www.youtube.com/watch?v=ZbwZUC9Bovs
https://www.youtube.com/watch?v=pHUC8TE3ayU
https://www.youtube.com/watch?v=EFmsdHG184M
https://www.youtube.com/watch?v=ZBxp25QBMMc&list=PL4tEj-
https://www.youtube.com/watch?v=_vSR3uK-Jk8&list=PL4tEj-67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_vSR3uK-Jk8&list=PL4tEj-67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=4ffcy_aXLVA&list=PL4tEj-67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=4ffcy_aXLVA&list=PL4tEj-67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=KPYVQLK-


60 

 

39.  Эпоха барокко, Александр Пустовит, курс "Эстетика", лекция 11/12 

https://www.youtube.com/watch?v=1ksvDlriPeM&list=PL4tEj- 67A02MOjUGbO74

9gKvpLqiuQtud&index=11 

40.  Эстетика романтизма (лекция 12/12), Александр Пустовит. Эпоха романтизма в 

искусстве https://www.youtube.com/watch?v=pz_vu15H4AU&list=PL4tEj-

67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=12 

41.  https://www.youtube.com/playlist?list=PLYCS- PXzx5B3cLDIjw6XtRfTjjb7EOaSc 

42.  https://www.paranteza.info 

43.  https://soundcloud.com/kultpodcast 

44.  https://www.1000z.com.ua/ekspers-uroki/ekspres-urok-22/ 
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Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни 

«Література англомовних та німецькомовних країн» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 035 – «Філологія» освітньо-професійної програми 

«Германські мови та літератури (переклад включно)» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 
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