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2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Дисципліна «Історія зарубіжної літератури» є однією із фахових дисциплін і займає 

провідне місце у підготовці фахівців освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 014  

«Середня освіта» за освітньо-професійною програмою «Англійська мова і література». 

Пререквізити – вихідна.  

Кореквізити – практичний курс другої іноземної мови (німецька мова) 

Відповідно до проєкту Стандарту вищої освіти із зазначеної спеціальності та 

освітньої програми дисципліна має забезпечити:  

компетентності: здатність глибоко розуміти й інтерпретувати зміст текстів зарубіжної 

художньої літератури та аналізувати мову і стиль, поетику художнього слова, здатність 

використовувати сучасні наукові методи філологічних і педагогічних досліджень, 

добирати, аналізувати, систематизувати й синтезувати фактичний лінгвістичний, 

літературний чи методичний матеріал; узагальнювати підсумки виконаного дослідження 

та формулювати його новизну; оформляти згідно з сучасними вимогами та презентувати 

результати наукового дослідження в усній чи письмовій формі, послуговуючись 

відповідним термінологічним апаратом; 

програмні результати навчання: студент, який успішно завершив вивчення 

дисципліни повинен вміти визначати художню своєрідність творів та творчості 

письменника в цілому, користуючись системою основних понять і термінів 

літературознавства, розуміти закономірності літературного процесу, художнього 

значення літературного твору у зв’язку з суспільно-літературною ситуацією, 

літературною критикою і літературною епохою. 

Мета дисципліни. Вдосконалювати підготовку майбутнього вчителя на основі 

освоєння й осмислення фактів літературного процесу; дати студентам поняття про 

особливості історико-літературної ситуації основних етапів; закласти фундамент 

філологічної гуманітарної освіти фахівця; формувати уявлення про рідну літературу як 

невід’ємну частину загального європейського історико-культурного контексту; дати 

уявлення про основні літературні напрямки та їх взаємодію; познайомити з творчістю 

видатних письменників 

 

Предмет дисципліни. Літературні явища від епохи Античності до початку ХХ 

століття; закономірності розвитку світового літературного процесу; національна 

своєрідність літератур, що вивчаються; особливості мистецької палітри знакових 

письменників. 

 

Завданнями дисципліни. У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: основні теоретичні проблеми зарубіжної літератури і сучасний стан їх вирішення; 

загальні закономірності розвитку літератур Західної Європи від античності до кінця XIX ; 

творчість видатних письменників названого періоду; ознайомитися з творами, що залучені 

до списку обов’язкової літератури. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Структура залікових кредитів дисципліни 

(Денна форма) 

 

Назва теми 

Кількість годин, відведених на: 

Лекції 

 

Практ. 

заняття 

 

 

СРС 

Третій семестр 

Тема 1. Вступ. Архаїчний період розвитку культури 

античного світу. Періодизація грецької літератури. 

Долітературний період. Гомер («Іліада», «Одіссея») . 

 

2 

 

 

2 

 

7 

Тема 2. Лірика (Солон, Тіртей, Феогнід, Мімнерм, 

Архілох, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Піндар).  
2 2 7 

Тема 3. Есхіл –„батько трагедії". Творчість 

Софокла. Евріпід – поет кризи афінської 

рабовласницької демократії. 

2 2 7 

Тема 4.  Давня аттична комедія. (Арістофан). Проза 

V- IV ст. до н.е. (Історіографія, ораторське 

мистецтво, філософія).  

2 2 7 

Тема 5. Нова аттична комедія (Менандр). Література 

епохи римського панування (Наукова проза. 

Грецький роман). 

     2 2 7 

Тема 6. Періодизація римської літератури. 

Долітературний період Рання римська література.  

(Плавт, Теренцій). 

2 2 7 

Тема 7. Вергілій.  

(„Буколіки", „Георгіки", „Енеїда"). 
2 2 7 

Тема 8. Горацій („Еподіи", „Сатири", „Послання" 

„Мистецтво поезії"). Овідій („Любовні елегії", 

„Метаморфози", „Скорбні елегії", „Понтійські 

листи"). 

Підсумкова контрольна робота 

3 3 6 

Разом за ІII семестр 17 17 56 

Четвертий семестр 

Тема 1. Вступ Загальна характеристика шляхів 

розвитку і формування літератури часів 

Середньовіччя. Феномен лицарства. Християнська 

церква, наука. Міська культура. Клерикальна 

література. Основні форми і жанри клерикальної 

літератури. 

2 2 6 

Тема 2. Архаїчний епос («Беовульф», кельтський 

епос, ірландська сага). Героїчний епос зрілого 

Середньовіччя („Пісня про Роланда", „Пісня про 

мого Сіда", „Пісня про Нібелунгів"). 

2 2 6 

Тема 3. Лицарська лірика (лірика трубадурів, 

видатні творчі індивідуальності). Лицарський роман 

(романи «артурівського циклу», роман про 

«Трістана та Ізольду», німецький лицарський 

2 2 6 



роман). Міська література (фабліо і шванки, „Роман 

про Ренара", „Роман про Троянду", поезія вагантів). 

Тема 4. Перехід до епохи Відродження (Данте 

«Нове життя», «Божественна комедія»). 
2 2 6 

Тема 5. Вступ. Характеристика доби, періодизація, 

концепція людини. Доба Відродження в Італії 

(Петрарка «Книга пісень»). Італійська новела доби 

Відродження (Дж.Бокаччо «Декамерон»). 

2 2 6 

Тема 6. Відродження в Німеччині та Нідерландах. 

(Еразм Роттердамський «Похвала глупоті», С.Брант 

«Корабель дурнів»). 

2 2 6 

Тема 7. Відродження у Франції. Загальна 

характеристика (Ф. Війон, Ф.Рабле «Гаргантюа і 

Пантагрюель») 

2 2 6 

Тема 8. Відродження в Іспанії. (М.Сервантес «Дон 

Кіхот»). 
2 2 6 

Тема 9. Література Англії. (В.Шекспір сонети, 

«Ромео і Джульєтта», «Отелло») 

Підсумкова контрольна робота 

2 2 6 

Разом за ІV семестр 18 18 54 

П’ятий семестр 

Тема 1.  Історико-літературний процес ХVІІ ст. 

Його особливості. 
2 2 7 

Тема 2. Іспанська література ХVІІ ст. Лопе де Вега, 

Тірсо де Моліна, Кальдерон. 
2 2 7 

Тема 3. Французька література ХVІІ ст. П.Корнель, 

Ж.Расін. Життя і творчість Ж.Б.Мольєра. 
2 2 7 

Тема 4. Англійська література ХVІІ ст. Д.Мільтон. 2 2 7 

Тема 5. Доба Просвітництва. Творчість Д.Дефо, 

Д.Свіфта. 
2 2 7 

Тема 6.  Французька література ХVІІІ ст. (Ж.-Ж. 

Руссо, П.Бомарше). Діяльність Вольтера і  Д.Дідро. 
2 2 7 

Тема 7. Література періоду «Бурі і натиску» 

(Лессінг). Творчість Шіллера. Життєвий і творчий 

шлях Й.-В. Гете. 

2 2 7 

Тема 8. Італійська література ХVІІІ ст. (К.Гольдоні, 

К.Гоцці).  

Підсумкова контрольна робота 

3 3 7 

Разом за V семестр 17 17 55 

Шостий семестр 

Тема1. Вступ. Романтизм Німеччини. Суспільно-

історичні передумови формування романтизму в 

європейських літературах.  Е. Т. А. Гофман,  Г. 

Гейне . 

2 2 6 

Тема 2. Романтизм Франції. В. Гюго.  2 2 6 

Тема 3. Жорж Санд - письменниця-феміністка. 2 2 6 

Тема 4. Англійський романтизм. Дж. Г. Байрон, П. 

Б. Шеллі. 
2 2 7 

Тема 5. Англійський романтизм. В.Скотт. 2 2 6 

Тема 6. Романтизм Польщі .  

А. Міцкевич.  
2 2 6 

Тема 7. Романтизм Америки. 2 2 6 



В. Ірвінг, Дж. Ф.Купер . 

Тема 8. Детективна література. Е. По. 2 2 6 

Тема 9. Детективна література.   

А. Конан-Дойль. 

Підсумкова контрольна робота 

2 2 6 

Разом за VI семестр 18 18 55 

Сьомий  семестр 

Тема 1. Вступ. Реалізм. Суспільно-історичні 

передумови формування реалізму в європейських 

літературах. 

3 3 7 

Тема 2.  Загальна характеристика французької 

реалістичної літератури 19 століття. Проспер 

Меріме. 

2 2 7 

Тема 3. Французький реалістичний роман ХІХ ст. 

Творчість Фредеріка Стендаля 
2 2 7 

Тема 4.  Французький реалізм. Творчість Оноре де 

Бальзака. 
2 2 7 

Тема 5.  Французький реалізм. Творчість Гюстава 

Флобера. 
2 2 7 

Тема 5.  Французький реалізм. Творчість Гюстава 

Флобера. 
2 2 7 

Тема 7.  Англійський реалістичний роман. Вільям 

Теккерей. 
2 2 7 

Тема 8. Американська поезія трансценденталізму. 

Уолт Уїтмен. Підсумкова контрольна робота 
2 2 7 

Разом за VII семестр 17 17 56 

Восьмий семестр 

Тема 1. Літературний процес ХХ ст. 3 3 7 

Тема 2. Література Франції (Марсель Пруст «У 

пошуках утраченого часу», Антуан де Сент-

Екзюпері  «Планета людей», «Маленький принц»). 

3 3 7 

Тема 3.  Література Німеччини. Творчість Е.М. 

Ремарка 
3 3 7 

Тема 4. Література США. Творчість О.Генрі, Е. 

Хемінгуея 
3 3 7 

Тема 5.  Література Англії. Творчість Дж. Джойса 3 3 7 

Тема 6.  Література Австрії. Творчість Р.М. Рільке, 

П. Целана 
3 3 7 

Тема 7. Література Австрії. Творчість Ф. Кафки 3 3 6 

Разом за VIII семестр 21 21 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура залікових кредитів дисципліни 
(Заочна форма) 



Назва теми 

Кількість годин, відведених 

на: 

 

 

Лекції 
Практ. 

заняття 
CРС 

Третій семестр 

Тема 1. Вступ. Архаїчний період розвитку культури 

античного світу. Періодизація грецької літератури. 

Долітературний період. Гомер («Іліада», «Одіссея»).  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

31 

Тема 2. Лірика (Солон, Тіртей, Феогнід, Мімнерм, 

Архілох, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Піндар).  
20 

Тема 3. Есхіл –„батько трагедії". Творчість 

Софокла. Евріпід – поет кризи афінської 

рабовласницької демократії. 

20 

Тема 4.  Давня аттична комедія. (Арістофан). Проза 

V- IV ст. до н.е. (Історіографія, ораторське 

мистецтво, філософія). Нова аттична комедія 

(Меандр). Література епохи римського панування 

(Наукова проза. Грецький роман). 

 

 

2 

 

40 

 

Разом за І семестр 4 4 111 

Четвертий семестр 

Тема 1. Періодизація римської літератури. 

Долітературний період Рання римська література.  

(Плавт, Теренцій). 

 

 

 

2 

 

4 

20 

Тема 2. Вергілій.  

(„Буколіки", „Георгіки", „Енеїда"). 
20 

Тема 3. Горацій („Еподіи", „Сатири", „Послання" 

„Мистецтво поезії").  
20 

Тема 4 Овідій. „Метаморфози", „Скорбні елегії", 

„Понтійські листи"). 

Підсумкова контрольна робота 

 

2 23 

Разом за ІІ семестр 4 4 83 

П’ятий  семестр 

Тема 1. Вступ Загальна характеристика шляхів 

розвитку і формування літератури часів 

Середньовіччя. Феномен лицарства. Християнська 

церква, наука. Міська культура. Клерикальна 

література. Основні форми і жанри клерикальної 

літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

22 

Тема 2. Архаїчний епос («Беовульф», кельтський 

епос, ірландська сага). Героїчний епос зрілого 

Середньовіччя („Пісня про Роланда", „Пісня про 

мого Сіда", „Пісня про Нібелунгів"). 

20 

Тема 3. Лицарська лірика (лірика трубадурів, 

видатні творчі індивідуальності). Лицарський роман 

(романи «артурівського циклу», роман про 

«Трістана та Ізольду», німецький лицарський 

роман). Міська література (фабліо і шванки, „Роман 

про Ренара", „Роман про Троянду", поезія вагантів). 

22 

Тема 4. Перехід до епохи Відродження (Данте 

«Нове життя», «Божественна комедія»). 
20 

Разом за IІІ семестр 3 3 84 



Шостий семестр 

Тема 1. Вступ. Характеристика доби, періодизація, 

концепція людини. Доба Відродження в Італії 

(Петрарка «Книга пісень»). Італійська новела доби 

Відродження (Дж.Бокаччо «Декамерон»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

20 

Тема 2. Відродження в Німеччині та Нідерландах. 

(Еразм Роттердамський «Похвала глупоті», С.Брант 

«Корабель дурнів»). 

20 

Тема 3. Відродження у Франції. Загальна 

характеристика (Ф. Війон, Ф.Рабле «Гаргантюа і 

Пантагрюель») 

22 

Тема 4. Відродження в Іспанії. (М.Сервантес «Дон 

Кіхот»). Література Англії. (В.Шекспір сонети, 

«Ромео і Джульєтта», «Отелло») 

Підсумкова контрольна робота 

22 

Разом за ІV семестр 3 3 84 

Сьомий семестр 

Тема 1.  Історико-літературний процес ХVІІ ст. 

Його особливості. 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

20 

Тема 2. Іспанська література ХVІІ ст. Лопе де Вега, 

Тірсо де Моліна, Кальдерон. 
20 

Тема 3. Французька література ХVІІ ст. П.Корнель, 

Ж.Расін. Життя і творчість Ж.Б.Мольєра. 
22 

Тема 4. Англійська література ХVІІ ст. Д.Мільтон. 22 

Разом за V семестр 3 3 84 

Восьмий семестр 

Тема 1. Доба Просвітництва. Творчість Д.Дефо, 

Д.Свіфта. 

 

 

    

 

 

3 
 

3 

20 

Тема 2.  Французька література ХVІІІ ст. (Ж.-Ж. 

Руссо, П.Бомарше). Діяльність Вольтера і  Д.Дідро. 
20 

Тема 3. Література періоду «Бурі і натиску» 

(Лессінг). Творчість Шіллера. Життєвий і творчий 

шлях Й.-В. Гете. 

22 

Тема 4. Італійська література ХVІІІ ст. (К.Гольдоні, 

К.Гоцці).  

Підсумкова контрольна робота 

22 

Разом за VI семестр 3 3 84 

 

3.2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.2.1. Зміст лекційного курсу 

Номер  

Теми  

Перелік тем лекцій, їх анотації Кількість 

Годин 

 Третій семестр  

1 Архаїчний період розвитку культури античного світу. 

Періодизація грецької літератури. Долітературний період. 

Боги старшого і молодшого поколінь. Гомер і гомерівське 

питання. «Іліада» –  військово-героїчна епопея. «Одіссея» – 

епічна казково-пригодницька, родинно-побутова поема.  

Літ.: [4] с. 8-18. 

2 

2 Лірика: елегійна, ямбічна, мелічна лірика, монодичний, 

хоровий мелос. Творчість Солона, Тіртея, Феогніда, 

Мімнерма, Архілоха, Алкея, Сапфо, Анакреона.  

2 



Літ.: [4] с. 20-29. 

3 Есхіл – „батько трагедії". Проблематика творів „Перси", 

„Прометей закутий", „Орестея". Софокл – поет розквіту 

афінської рабовласницької демократії. Трагедії „Едіп-цар", 

„Едіп у колонії", „Антигона". Евріпід – поет кризи афінської 

рабовласницької демократії. Трагедії „Медея", „Іполіт".  

Літ.:[4] с. 32-37. 

2 

4 Давня аттична комедія. Творчість Арістофана. Прозова 

література в античності: історіографія (Геродот, Фукідід, 

Ксенофонт), ораторське мистецтво (Демосфен, Лісій, 

Ісократ), філософія (Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель). 

 Літ.:[4] с. 40-45. 

2 

5 Література доби еллінізму. Нова аттична комедія. 

Гуманістичні тенденції творчості Менандра.  

 Літ.:[4] с. 48-58. 

2 

6 Періодизація римської літератури. Долітературний період. 

Рання римська література. Література ранньої імперії. Плавт, 

Теренцій. 

Літ.:[4] с. 56-76. 

2 

7 Вергілій. „Буколіки"– ідеал спокійного людського життя. 

„Георгіки" – ідеалізація сільської праці. Ідейно-політичні 

завдання „Енеїди". Овідій („Любовні елегії", 

2„Метаморфози", „Скорбні елегії", „Понтійські листи"). 

Літ.:[4] с. 56-76. 

8 Горацій. Політичні і особисті тенденції „Еподів", 

філософський зміст „Сатир". Поетичні „Послання" Горація і 

його „Мистецтво поезії". Овідій. „Любовні елегії", 

„Метаморфози". 

 Літ.:[4] с. 80-89. 

3 

 Разом : 17 

 Четвертий семестр  

1 Загальна характеристика шляхів розвитку і формування 

літератури часів Середньовіччя. Феномен лицарства. 

Християнська церква, наука. Міська культура. Клерикальна 

література. Основні форми і жанри клерикальної літератури. 

Українська християнська культура, твори мистецтва. 

Літ.:[5] c. 10-19 

2 

2 Архаїчний епос («Беовульф», кельтський епос, ірландська 

сага). Уландський цикл. Кухулін – типовий епічний богатир. 

Ірландська сага. «Старша Едда», «Молодша Едда».) 

Західноєвропейський героїчний епос. Героїчний епос 

Франції, його основні цикли. „Пісня про Роланда" – значна 

пам'ятка середньовічної європейської поезії. Іспанський 

героїчний епос. „Пісня про мого Сіда". Копмозиція твору. 

Історична дійсність та епічна правда в поемі. Німецький 

епос ХІІ-ХІІІ ст. Моральні проблеми і характер їх 

вирішення. „Пісня про Нібелунгів".  

Літ.:[5] c. 23-30 

2 

3 Морально-етичний ідеал лірики трубадурів, основні жанрові 

форми. Видатні творчі індивідуальності: Бернарт де 

Вентадорн, Джауфре Рюдель, Бертран де Бор та інші. 

Загальнолюдські цінності та значення куртуазної лірики. 

Виникнення рицарського роману. Романи «артурівського 

2 



циклу». Кретьєн де Труа. Роман про Тристана та Ізольду". 

Німецький лицарський роман Гартман фон Ауе. 

Трансформації лицарського ідеалу в літературі пізнього 

Середньовіччя.  

Літ.:[5] c. 37-47 

4 Перехід до епохи Відродження. Данте – останній поет 

середніх віків і перший поет Нового часу. «Нове життя». 

«Божественна комедія» як філософсько-художній синтез 

культур. Всесвітня значущість поеми.  

Літ.:[5] c. 45-54 

2 

5 Характеристика доби, періодизація, основні етапи. Загальна 

характеристика доби Відродження в Італії. Життєвий і 

творчий шлях Петрарки. «Книга пісень». Поетизація земного 

кохання. Питання життєвої основи прототипу. Дж. Бокаччо, 

життєвий і творчий шлях. «Декамерон»: структура, 

тематика, образна система збірки. Майстерність Боккаччо-

новеліста. 

Літ.:[5] c. 67-73 

2 

6 Загальна характеристика німецького Відродження. Еразм 

Роттердамський «Похвала глупоті». Трагізм, гуманізм 

письменника. Себастьян Брант «Корабель дурнів». Сатира і 

моралізм.  

Літ.:[6] c. 7-13 

2 

7 Загальна характеристика Відродження у Франції. Ф. Війон – 

легендарний поет Франції «Балада прикмет» і «Балада 

прислів’їв», їх загальна характеристика. Ф.Рабле, життя і 

особистість. «Гаргантюа і Пантагрюель», проблеми 

виховання, освіти та знань, загарбницьких воєн, побудови 

ідеального суспільства в романі. 

Літ.:[6] c. 16-24 

2 

8 Загальна характеристика доби Відродження в Іспанії. 

М.Сервантес, життєвий шлях. «Дон Кіхот» – проза нового 

типу, «донкіхотство». 

Літ.:[6] c. 32-43 

2 

9 Загальна характеристика англійського відродження. 

В.Шекспір. „Шекспірівське питання" в сучасному 

літературознавстві. Сонети, їх особливості та структура. 

Комедії «Сон літньої ночі». Трагедії. «Ромео і Джульєтта», 

основні проблеми, система образів. «Отелло», філософська 

основа трагедії, зміст фіналу. Світове значення. 

Літ.:[6] c. 43-56 

2 

                                                                                            Разом: 18 

 П’ятий  семестр  

1  Історико-літературний процес ХVІІ ст. Його особливості. 

Літературна боротьба ХVІІ ст. Ренесансний реалізм в 

літературі ХVІІ ст. Бароко, його філософські основи. 

Класицизм – провідний напрям літератури ХVІІ ст. Етапи 

його розвитку. Літ.:[2] c. 24-33 

2 

2 Іспанська література ХVІІ ст. ХVІІ ст. «золота доба» 

іспанської літератури. Лопе де Вега – представник 

ренесансного реалізму. «Фуенте Овехуна», «Зірка Севільї», 

«Собака на сіні». Тірсо де Моліна «Дон Жуан». Творчість 

Кальдерона – вершина літературного бароко. Драма «Життя 

2 



– це сон». Художні особливості драматургії.  

Літ.:[1] с. 33-53, [2] c. 51-67 

3 Французька література ХVІІ ст. Життя і творчість 

Ж.Б.Мольєра. Загальна характеристика французької 

літератури (Н.Буало «Поетичне мистецтво»; афоризми 

Ларошфуко; соціальні байки Лафонтена). Життєвий і 

творчий шлях Корнеля. Особливості драматургії. («Сід», 

«Горацій»). Життєвий шлях і періоди творчості Ж.Расіна. 

Естетичні погляди. Лабрюйєр про відмінність Корнеля і 

Расіна. Творчий метод Расіна («Андромаха», «Федра»).  

Життєвий шлях Мольєра, витоки його творчості. Шлях до 

високої комедії («Тартюф», «Мізантроп», «Дон Жуан», 

«Скупий»). Мольєр – реформатор високої комедії. Мольєр і 

Україна. 

 Літ.:[2] c.121 

2 

4 Англійська література ХVІІ ст., основні етапи її розвитку. Д. 

Мільтон – поет і публіцист. Поеми «Втрачений рай» і 

«Повернений рай», їх ідейно-тематичний аналіз. Трагедія 

«Самсон-борець». 

Літ.:[1] с.  81-86, [2] c.  4-41 

2 

5 Доба Просвітництва. Творчість Д.Дефо, Д.Свіфта. 

Характеристика доби Просвітництва: хронологічні межі, 

програма просвітників, їх гуманістичні ідеали. Філософські 

основи англійського сентименталізму. Життя і особистість 

Роберта Бернса. Лірика. Д.Дефо – просвітитель ХVІІІ ст. 

Літературна діяльність. Літературна і політична діяльність 

Д.Свіфта. Генрі Філдінг. Життя і діяльність. Художній 

метод.  

Літ.:[1] с. 86-106, [2] c.137-156 

2 

6 Французька література ХVІІІ ст. Діяльність Вольтера і 

Д.Дідро. Загальна характеристика літератури Франції ХVІІІ 

ст. Соціально-філософська концепція Ж.-Ж.Руссо. «Нова 

Елоїза» - роман про чисте почуття, свободу особистих 

взаємин. Внесок П.Бомарше в розвиток французької 

драматургії. Маркіз де Сад – французький письменник, 

філософ, політичний діяч. Життя і літературно-філософська 

діяльність Вольтера (поетична спадщина, «Орлеанська діва», 

«Брут», «Магомет», «Заіра», «Нанкіна», «Задіг»). 

Багатогранність поглядів Д.Дідро, їх відгомін у творчості. 

Філософські повісті «Племінник Рамо», «Жак-фаталіст».  

Літ.:[1] с.106-126, [2] c.121-129 

2 

7 Література періоду «Бурі і натиску». Творчість Шіллера. 

Життєвий і творчий шлях Й.-В. Гете. Антифеодальний 

виступ штюмерів. Творчість поетів «Бурі і натиску». Герде 

та ідея народності. Характеристика творчості. Життя і 

творчість Лессінга. Естетичні праці. Соціально-моральні 

проблеми філософської трагедії «Натан Мудрий».  

Літ.: [1] с.144-152, [2] c.129-137 

Життєвий і творчий шлях Ф.Шіллера. Внесок письменника у 

розвиток жанру балади. Драматургія. «Підступність і 

кохання», «Вільгельм Телль». 

Літ.: [1]с.152-159, 2,156-176].  

Життєвий і творчий шлях  Й.-В. Гете. Лірика. 

2 



Автобіографічний зміст роману «Страждання молодого 

Вертера». Особливості балад Гете («Вільшаний король», 

«Рибка»). Драматургія. Значення творчості Гете. 

 Літ.:[1] с.159-172, [2] c.176-209 

8 Італійська література ХVІІІ ст. Загальна характеристика 

італійської літератури ХVІІІ ст. Життя і творчість 

К.Гольдоні, погляди на театр. Жанр казки-ф’яби у творчості 

К.Гоцці.  

Літ.:[1] с.  172-178, [2] c.121-129 

3 

 Разом : 17 

 Шостий семестр  

    1 Естетика і поетика романтизму. Німецький романтизм. Е. Т. 

А. Гофман, Г. Гейне. Соціально-історичні передумови 

розвитку романтизму. Поняття романтизму. Основні етапи 

розвитку та течії романтизму. Мистецтво і мода доби 

романтизму. Загальна характеристика німецького 

романтизму. Життєвий шлях Е.Т.А. Гофмана. 

Характеристика творчості. «Життєва філософія кота 

Мурра», «Золотий горнець», «Мадмуазель де Скюдері». 

Життєвий і творчий шлях Г. Гейне. «Книга пісень» – 

видатне явище німецького романтизму. Народно-пісенна 

основа віршів.  

Літ.:[3] c. 43-56 

2 

2 Англійський романтизм. Дж. Г. Байрон, П. Б. Шеллі. 

Особливості розвитку англійського романтизму. Короткі 

відомості про життя і творчість П. Б. Шеллі. Гармонія 

людини з природою – провідна тема лірики поета. 

Дж.Г.Байрон – видатний англійський поет-романтик, 

фундатор епохи нової поезії. «Українська» та «східна» теми 

у творчості Дж.Г. Байрона: «Мазепа», цикл «Східні поеми». 

Роман у віршах «Дон Жуан».  

[3] c. 48- 60 

2 

 

3 

Вальтер Скотт – засновник жанру історичного роману. 

Життєвий шлях В. Скотта. Жанр історичного роману, його 

ознаки та особливості. Широка панорама життя 

Середньовічної Англії в історичних романах письменника: 

«Роб Рой», «Уеверлі», «Квентін Дорвард». 

 Літ.:[6] c. 61-67 

2 

4 Французький романтизм. В. Гюго. Розвиток романтичної 

літератури Франції XIX ст. В. Гюго – видатний французький 

письменник-романтик. Особливості романтизму і 

новаторство В.Гюго. Романна творчість В.Гюго: «Людина, 

яка сміється»,«93», «Знедолені.  

Літ.:[3] c.68-76 

2 

5 Жорж Санд — письменниця-феміністка. Життєвий шлях 

Жорж Санд. Витоки феміністичної теорії. Роман «Індіана» – 

літературний дебют французької письменниці. Образ 

сильної і незалежної жінки в дилогії «Консуело», «Графиня 

Рудольштадт». 

 Літ.:[3] c.68-76 

2 

6 Американський романтизм. В. Ірвінг, Ф. Купер, Н. Готорн. 

Загальна характеристика американського романтизму. 

Життєвий шлях В. Ірвінга. Новелістика американського 

2 



письменника. Ф. Купер – майстер пригодницького роману. 

Міф і художня творчість Н.Готорна.Проблеми духовності і 

моралі у романі «Червона літера». 

 Літ.:[3] c.68-76 

7 Детективна література. Е. По. Е. По – засновник 

детективного жанру. Поняття про детектив: ознаки, 

структура, правила, види. Особливості інтелектуального 

детективу. Ідейно-художній аналіз новел Е. По: «Червоний 

кіт», «Провалля і маятник», «Лігейя», «Червона смерть», 

«Окуляри».  

Літ.:[3] c.96-110 

2 

8 Детективна література А. Конан-Дойль. А. Конан-Дойль – 

послідовник Е. По. Детективні твори письменника. Їх 

загальна характеристика.  

Літ.:[3] c.112 

2 

9 Польський романтизм. Адам Міцкевич. Історичні умови 

виникнення польського романтизму. Життєвий і творчий 

шлях поета. Створення романтичного автопортрета у збірці 

«Кримські сонети». Образи природи Криму. 

 Літ.:[3] c.113-117 

2 

 Разом : 18 

 Сьомий  семестр  

      1  Вступ. Реалізм. Суспільно-історичні передумови 

формування реалізму в європейських літературах. 

Літ.:[3] c.123-131 

2 

2  Критичний реалізм. Проспер Меріме. Загальна 

характеристика французької реалістичної літератури 19 

століття. Проспер Меріме – майстер реалістичної новели. 

П.Меріме і Україна. Характеристика творчості: «Матео 

Фальконе», «Таманго», «Федеріго». Особливості 

новелістики. 

Літ.:[3] c.115-117 

2 

3 Французький реалістичний роман ХІХ століття. Особливості 

французької прози ХІХ століття. Життєвий шлях Фредеріка 

Стендаля. Новелістика французького письменника. «Ваніна 

Ваніні». Романтичні і реалістичні тенденції в романах 

Стендаля «Арманс», «Пармська обитель». 

Літ.: [3] c.123-131 

2 

4 Творчість Оноре де Бальзака. Життєвий шлях письменника. 

Універсальність задуму, тематико-жанровий склад, основні 

принципи побудови епопеї «Людська комедія» О. де 

Бальзака. Ідейно-художній аналіз творів «Ежені Гранде», 

«Шагренева шкіра».  

Літ.: [3] c.131-141 

2 

5 Творчість Гюстава Флобера. Життєвий шлях. 

Характеристика творчості: «Лексикон прописних істин», 

«Саламбо», «Виховання почуттів», «Проста душа». Творчий 

метод Флобера. 

Літ.:[3] c.141-148 

2 

6 Англійський реалістичний роман. Ч.Діккенс. 

Характеристика англійської реалістичної літератури ХІХ 

століття. Життєвий шлях Ч.Діккенса.  Автобіографічні 

мотиви романів: «Пригоди Олівера Твіста», «Великі 

2 



сподівання». Збірка «Різдвяні оповідання» – розповідь про 

духовне переродження героїв. 

Літ.: [3] c.148-158 

7 Художній світ Вільяма Теккерея. Життєвий шлях 

письменника.  Етапи творчості В.Теккерея. Майстерність 

Теккерея – романіста. «Ярмарок суєти» – «роман без героя».  

Літ.:[3] c.115-117 

2 

8 Американська поезія трансценденталізму. Уолт Уїтмен. 

Філософська течія трансценденталізму: витоки, характерні 

риси, представники. Уолт Уїтмен – поет-трансценденталіст. 

Збірка У.Уїтмена «Листя трави»: назва, побудова, провідні 

мотиви, образ ліричного героя. 

Літ.:[3] c. 163-171 

3 

 Разом : 17 

 Восьмий семестр 

   1  Вступ. Реалізм. Суспільно-історичні передумови 

формування літератури в європейських літературах ХХ ст. 

Літ.:[3] c.123-131 

2 

2  Марсель Пруст і психологічна проза першої половини XX 

ст. Роман   «У пошуках утраченого часу» й література 

«потоку свідомості». Проблеми мистецтва і митця. Художня 

система й стиль роману. 

Літ.:[3] c.115-117 

2 

3 Інтелектуальна проза першої половини XX ст. 

Гомоцентрична проза Антуана де Сент-Екзюпері «Планета 

людей». Філософський зміст казки «Маленький принц». 

Специфіка поетики й стилю 

Літ.: [3] c.123-131 

2 

4  Райнер Марія Рільке - австрійський поет. «Дуїнянські 

елегії», «Сонети до Орфея». Поетичне новаторство Рільке.  

Пауль Целан. Життєвий і творчий шлях поета. Пошуки нової 

поетичної мови для втілення досвіду Другої світової війни у 

творчості поета 

Літ.: [3] c.131-141 

2 

5 Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії "Фуга 

смерті".  

Франц Кафка. Специфіка творчого процесу. Жанр новели, 

оповідання, притчі у ньому ("Перевтілення", "У виправній 

колонії", "У врат закона"). Відображення глибинних 

суперечностей і колізій буття людини в умовах 

високорозвиненої цивілізації в романах "Америка", 

"Процес", "Палац". Особливості стилю письменника: 

поєднання реального і ірреального, "протоколу" й 

фантасмагоричності. 

Літ.:[3] c.141-148 

2 

6 . Реалізм у німецькій літературі міжвоєнних десятиліть. 

Е.М.Ремарк і німецький варіант літератури "втраченого 

покоління" ("На західному фронті без змін", "Три 

товариші"). 

Літ.: [3] c.148-158 

2 

7 О.Генрі – майстер американської новели. 

Ернест Міллер Хемінгуей і проза XX ст. Хемінгуей як 

письменник „втраченого покоління" („Фієста", „Прощавай, 

2 



зброє"). Хемінгуей і громадянська війна в Іспанії. „По кому 

подзвін". Новелістичний доробок письменника („В наш час", 

„Переможець не одержує нічого", „Сніги Кіліманджаро"). 

Повість-притча „Старий і море": „життєподібний" сюжет і 

філософсько-символічний зміст. Новаторство прози 

Хемінгуея. 

Літ.:[3] c.115-117 

8 Джеймс Джойс. Становлення письменника („Дублінці", 

„Джакомо Джойс", „Стівен-герой", „Портрет митця в 

молодості"). Роман „Улісс" і проблема модернізму. Поетика 

„Улісса": потік свідомості, міфологічні паралелі і алегорії, 

елементи пародійності. Вплив Джойса на літературу XX ст. 

Літ.:[3] c. 163-171 

2 

 Разом : 18 

 

 

Перелік лекцій для студентів заочної форми навчання 

 

Номер 

лекції 
Тема лекції   

 

Кількість 

годин 

 Третій семестр  

1 Вступ. Архаїчний період розвитку культури античного світу. 

Періодизація грецької літератури. Долітературний період. 

Гомер («Іліада», «Одіссея») . Лірика (Солон, Тіртей, Феогнід, 

Мімнерм, Архілох, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Піндар). Есхіл –

„батько трагедії".  

Літ.: 1 с. 42-48; 2 с. 4-10; 4 с. 48-50 

2 

2 Творчість Софокла. Евріпід – поет кризи афінської 

рабовласницької демократії. Давня аттична комедія. 

(Арістофан). Проза V- IV ст. до н.е. (Історіографія, ораторське 

мистецтво, філософія). 

Літ.: 1 с. 42-48; 2 с. 4-10; 4 с. 48-50 

2 

 Разом : 4 

 Четвертий семестр  

1 Вступ. Періодизація римської літератури. Долітературний 

період. Рання римська література. (Плавт, Теренцій). 

Літ.:[4] с. 56-76 

2 

2 Вергілій. („Буколіки", „Георгіки", „Енеїда"). 

Літ.:[4] с. 56-76. 

2 

 Разом : 4 

 П’ятий  семестр  

 

 
 

 

1 
 

Загальна характеристика шляхів розвитку і формування 

літератури часів Середньовіччя. Феномен лицарства. 

Християнська церква, наука. Міська культура. Клерикальна 

література. Основні форми і жанри клерикальної літератури. 

Літ.:[5] c. 10-19 

Архаїчний епос («Беовульф», кельтський епос, ірландська 

сага). Героїчний епос зрілого Середньовіччя („Пісня про 

Роланда", „Пісня про мого Сіда", „Пісня про Нібелунгів"). 

Літ.:[5] c. 23-30 

 

 
 
 

3 
 

 Разом : 3 

  Шостий семестр  



 

 
 
 

       1 
 

Характеристика доби, періодизація, концепція людини. Доба 

Відродження в Італії (Петрарка «Книга пісень»). Італійська 

новела доби Відродження (Дж.Бокаччо «Декамерон»).  

Літ.:[2] c. 24-33 

Відродження в Німеччині та Нідерландах. (Еразм 

Роттердамський «Похвала глупоті», С.Брант «Корабель 

дурнів»).  

Літ.:[6] c. 7-13 

Відродження у Франції. Загальна характеристика (Ф. Війон, Ф. 

Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»).  

Літ.:[6] c. 16-24 

 

 
 
 

3 

 Разом : 3 

 Сьомий семестр  

 
 

 
 
1 

 Історико-літературний процес ХVІІ ст. Його особливості. 

Літ.:[2] c. 24-33 

 Іспанська література ХVІІ ст. Лопе де Вега, Тірсо де Моліна, 

Кальдерон. 

Літ.:[1] с. 33-53, [2] c. 51-67 

Французька література ХVІІ ст. П.Корнель, Ж.Расін. Життя і 

творчість Ж.Б.Мольєра. Англійська література ХVІІ ст. 

Д.Мільтон.  

Літ.:[2] c.121 

 

 

 

         3 

  Разом : 3 

 Восьмий  семестр  

 
 
 

1 
 

 Доба Просвітництва. Творчість Д.Дефо, Д.Свіфта. 

Літ.:[1] с. 86-106, [2] c.137-156 

 Французька література ХVІІІ ст. (Ж.-Ж. Руссо, П.Бомарше). 

Діяльність Вольтера і  Д.Дідро. 

Літ.:[1] с.106-126, [2] c.121-129 

Література періоду «Бурі і натиску» (Лессінг). Творчість 

Шіллера. Життєвий і творчий шлях Й.-В. Гете.  

Літ.:[1] с.159-172, [2] c.176-209 

 
 
 

3 

 Разом : 3 

 

3.2.2 Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять для студентів денної форми навчання 

№ 

з/п Тема практичного заняття 

Кількість 

годин 

Третій семестр 

1 
Гомерівський епос 

Літ.: [3] c.4-6; [4] с. 8-18. 
2 

2 
Давньогрецька лірика 

Літ.: [3] с. 6-7; [4] с.85-88. 
2 

3 

Давньогрецька трагедія. "Орестея" Есхіла як одне з найвищих 

досягнень жанру 

Літ.: [3] c. 7-11; [4] с. 90-94. 

2 

4 

Давня аттична комедія. Сатиричні і комічні прийоми в 

творчості Аристофана 

Літ.: [3] c. 11-14; [4] с. 95-102. 

2 

5 
Зародження риторики 

Літ.: [3] c. 15-16; [4] с. 109-112 
2 



6 

Нова аттична комедія. Проблема характеру в комедіях 

Менандра 

Літ.: [3] c. 16-17; [4] с. 112-116. 

2 

7 
Римська лірика та її жанри 

Літ.: [3] c. 16-17; [4] с. 112-116. 
2 

8 

Римський роман. Петроній і Апулей 

Літ.: [3] c. 19-20; [4] с.118 

Підсумкова контрольна робота 

3 

 Разом : 17 

 Четвертй семестр  

2 
Класичний середньовічний епос 

Літ.: [3] c. 25, 34; [4] с. 52-56. 
2 

3 

Роман «Трістан та Ізольда» як відображення основних ідей та 

естетичних ідеалів епохи Середньовіччя 

Літ.: [3] c. 28; [2] с. 12; [4] с. 45-49 

2 

4 
Міська література 

Літ.: [3] c. 27-28; [4] с. 49 
2 

5 
Данте. «Божественна комедія» 

Літ.: [3] c. 29 – 32; [4] с. 52-53. 
2 

6 
Любовна лірика у літературі Середніх віків та Відродження 

Літ.: [3] c. 30-35; [4] с. 49-50; 61-62. 
2 

7 
Роман М. Сервантеса «Дон Кіхот» 

Літ.: [3] с. 36-37; [4] с. 62-65. 
2 

8 
Роман Ф. Рабле « Гаргантюа та Пантагрюель» 

Літ.: [3] с. 36-37; [4] с. 62-65. 
2 

9 
Сонети Шекспіра 

Літ.: [3] с. 36-37; [4] с. 62-65. 
2 

Разом:  18 

П’ятий  семестр 

1 Ж.-Б. Мольєр «Міщанин-шляхтич» – вершина жанру комедії-

балету. 

Літ.: [3] c. 25, 34; [4] с. 52-56 

2 

2 Уславлення енергії і заповзятості людини в умовах чужого 

екзотичного середовища в романі Д.Дефо «Робінзон Крузо». 

Літ.:[1] с. 33-53, [2] c. 51-67 

2 

3 Сатиричне зображення англійського суспільства ХVІІІст. в 

романі Свіфта «Мандри Гуллівера». 

Літ.:[2] c.121 

2 

4 Відображення полеміки між філософськими концепціями 

оптимізму і песимізму у повісті Вольтера «Кандід, або 

Оптимізм». 

Літ.:[1] с.53-58, [2] c. 67-69 

2 

5 Втілення ідеї «природної людини» у повісті Вольтера 

«Простодушний». 

Літ.: 1] с. 55-58; [2] с. 68-70 

2 

6 Роман – сповідь Дені Дідро «Черниця»- Розкриття злочину 

церкви. 

2 

7 Бомарше «Севільський цирюльник». Сумна історія життєвих 

пригод Фігаро.  

Літ.: 1] с.63-67; [2] с.70-87 

2 

8 Пошуки сенсу життя у трагедії Гете «Фауст». Підсумкова 

контрольна робота. 

3 



Літ.: 1] с.134; [2] с.98-110; 

 Разом: 17 

 Шостий семестр  

1 

Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». Механічні 

відносини між людьми, засновані на диктатурі матеріальних 

цінностей.  

Літ.: 4] с. 222-225 

 

2 

Дж. Г. Байрон «Паломництво Чайльд Гарольда»: Історія 

створення, композиція, жанрова своєрідність поеми. Тема 

самотності і розчарування у творі. Образ Чайльд-Гарольда.  

 Літ.: 4] c. 316-344 

2 

3 

Об’єктивність зображення історичного процесу і соціальних 

відносин у романі Вальтера Скотта «Айвенго»  

Літ.: 4] c.225-227  

2 

4 

Процес вивільнення людської свідомості з-під влади церковно-

аскетичних догм, пробудження третього стану у романі В. 

Гюго «Собор Паризької Богоматері».  

Літ.: 4] c.228-233 

2 

5 
Роман «Індіана» – літературний дебют французької 

письменниці Жорж Санд Літ.: 4] с.78-85 

2 

6 

Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у 

казці Натаніеля Готорна «Золото царя Мідаса» . 

Літ.: 4] c.233-236 

2 

7 

Поєднання комічного та жахливого у новелах Е. А. По 

(«Вбивство на вулиці Морг», «Викрадений лист», «Золотий 

жук»)  

Літ.: 4] c.236-239 

2 

8 
А. Конан-Дойль «Собака Баскервілів»  

Літ.: 4] c.96-110 

2 

9 

А. Міцкевич «Кримські сонети». Історія створення, 

композиція, жанрова своєрідність.  

Підсумкова контрольна робота.  

Літ.: 4] c.110-115 

2 

Разом: 18 

Сьомий семестр 

1. 

П. Меріме «Кармен». Правдивість зображення місцевого 

колориту і 

справжнього іспанського характеру 

Літ.: [4] с. 149; [5] c.84 

2 

3 

Ф. Стендаль «Червоне і чорне». Показ трагедії сучасної 

людини у побу- 

товому злочині 

Літ.: [4] с. 149-151;  

3 

4 

Оноре де Бальзак «Гобсек» Тема золота і деградації 

особистості  

Літ.: [4] с.152-154; [5] c.86-87 

2 

5 

Гроші як рушійна сила і фатум суспільства у романі О. де 

Бальзака 

«Батько Горіо» 

Літ.: [4] с.156-161; [5] c.88-96 

2 

6 
Г. Флобер «Пані Боварі». Конфлікт між мрією і реальністю 

Літ.: [4] с..161; [5] c. 96 
2 



7 
Ч. Діккенс «Домбі і син». Ідея згубності людської пихи 

Літ.: [4] с.149-161. 
2 

8 

Гуманістичні традиції та їх утілення у повісті Ч. Діккенса 

«Різдвяна піс- 

ня у прозі» 

Літ.: [4] с. 164-165; [5] c. 108-109. 

2 

 Разом: 17 

Восьмий семестр 

1 

Вступ. Реалізм. Суспільно-історичні передумови формування 

літератури в європейських літературах ХХ ст. 

Літ.:[3] c.123-131 

2 

2 

Марсель Пруст «У пошуках утраченого часу» й література 

«потоку свідомості». 

Літ.:[3] c.115-117 

2 

3 

Гомоцентрична проза Антуана де Сент-Екзюпері  

Філософський зміст казки «Маленький принц». Специфіка 

поетики й стилю 

Літ.: [3] c.123-131 

2 

4 

 Райнер Марія Рільке - австрійський поет. «Дуїнянські елегії», 

«Сонети до Орфея».  

Літ.: [3] c.131-141 

2 

5 
Франц Кафка. Специфіка творчого процесу.  "Процес", 

Літ.:[3] c.141-148 
2 

6 

. Реалізм у німецькій літературі міжвоєнних десятиліть. 

Е.М.Ремарк і німецький варіант літератури "втраченого 

покоління" ("На західному фронті без змін", "Три товариші"). 

Літ.: [3] c.148-158 

2 

7 

О.Генрі – майстер американської новели. 

Ернест Міллер Хемінгуей („Фієста", „Прощавай, зброє"). 

Хемінгуей і громадянська війна в Іспанії. „По кому подзвін".  

Літ.:[3] c.115-117 

2 

8 

Джеймс Джойс. Роман „Улісс" і проблема модернізму. 

Поетика „Улісса": потік свідомості, міфологічні паралелі і 

алегорії, елементи пародійності. Вплив Джойса на літературу 

XX ст. 

Літ.:[3] c. 163-171 

2 

 Разом : 18 

 

 

 

 

Перелік практичних занять для студентів заочної форми навчання 

 

№ 

з/п 
Тема практичного заняття 

Кількість 

годин 

Третій семестр 

1 Гомерівський епос. Древньогрецька лірика. Древньогрецький 

театр. Есхіл. Софокл. Еврипід 

Літ.: [3] c. 11-14; [4] с. 95-102. 

 
 
 

4 2 Давня аттична комедія. Сатиричні і комічні прийоми в творчості 

Аристофана 
Літ.: [3] c. 11-14; [4] с. 95-102. 

Підсумкова контрольна робота.  



 Разом: 4 

 Четвертий семестр  

1 Зародження риторики. Нова аттична комедія. Менандр.  
Літ.: [3] c. 16-17; [4] с. 112-116. 

 
 
4 2 Римська поезія. Римська лірика та її жанри 

Римський роман Літ.: [3] c. 19-20; [4] с.118 

Підсумкова контрольна робота.  

 Разом: 4 

 П’ятий  семестр  

1 Класичний середньовічний епос 

Літ.: [3] c. 25, 34; [4] с. 52-56. 
Роман «Трістан та Ізольда» як відображення основних ідей та 
естетичних ідеалів епохи Середньовіччя  

Літ.: [3] c. 28; [2] с. 12; [4] с. 45-49 

 

 
 
3 

2 Міська література 

Літ.: [3] c. 27-28; [4] с. 49 

Підсумкова контрольна робота.  

 Разом: 3 

 Шостий семестр  

1 Роман М. Сервантеса «Дон Кіхот» 

Літ.: [3] с. 36-37; [4] с. 62-65. 

 
3 

2 Роман Ф. Рабле « Гаргантюа та Пантагрюель» 
Літ.: [3] с. 36-37; [4] с. 62-65. 

Підсумкова контрольна робота.  

 Разом: 3 

 Сьомий семестр  

1 Ж.-Б. Мольєр «Міщанин-шляхтич» – вершина жанру комедії-

балету. 

Уславлення енергії і заповзятості людини в умовах чужого 

екзотичного середовища в романі Д.Дефо «Робінзон Крузо». 

Літ.:[1] с. 33-53, [2] c. 51-67Літ.: [3] c. 25, 34; [4] с. 52-56 

 
 

 
 
 
3 2 Сатиричне зображення англійського суспільства ХVІІІст. в 

романі Свіфта «Мандри Гуллівера». Відображення полеміки між 

філософськими концепціями оптимізму і песимізму у повісті 

Вольтера «Кандід, або Оптимізм». 

Літ.:[1] с.53-58, [2] c. 67-69  

Підсумкова контрольна робота.  

 Разом: 3 

 Восьмий семестр  

1 Бомарше «Севільський цирюльник». Сумна історія життєвих 

пригод Фігаро.  

Літ.: 1] с.63-67; [2] с.70-87 

 

 
 
        3 2 Пошуки сенсу життя у трагедії Гете «Фауст». Підсумкова 

контрольна робота. 

Літ.: 1] с.134; [2] с.98-110; 

Підсумкова контрольна робота.  

 Разом: 3 

3.2.3.  Зміст самостійної (у т.ч. індивідуальної) роботи 
Самостійна робота студентів денної форми навчання полягає у систематичному 

опрацюванні програмного матеріалу, підготовці до практичних занять, читанні художніх 

текстів, підготовці до тестування з теоретичного матеріалу, виконанні індивідуальних 
завдань, в тому числі курсового проекту, тощо. Студенти заочної форми навчання 



виконують контрольну роботу. Вимоги до її виконання та варіанти визначаються 

методичними рекомендаціями до виконання контрольних робіт, які кожний студент 
отримує на кафедрі у період настановної сесії.  

 

Номер 

тижня 

  

Вид самостійної роботи 

  

Кількість 

годин 

 Третій семестр 

 

 

 

1 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою. 

 

7 

2 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 
7 

 3 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою.  

7 

4 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою  

7 

 5 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою. 

7 

 6 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою  

7 

 7 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою.  

7 

8 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

7 

 Разом:  56 

 Четвертий семестр  

1 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

6 

2 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

6 

3 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

6 

4 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

6 

5 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

6 

6 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 
6 



Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

7 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

6 

8 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

6 

      9 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Підготовка до іспиту. 

6 

 Разом: 54 

 Пятий семестр  

1 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу 
7 

2 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
7 

4 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
7 

5 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
7 

6 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
7 

7 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
7 

8 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
7 

 Разом: 55 

 Шостий семестр  

1 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

2 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

3 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

4 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

5 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

6 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

7 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

8 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 
6 



Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

9 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

7 

 Разом: 55 

 Сьомий семестр  

1 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

7 

2 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

7 

3 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

7 

4 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

7 

5 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

7 

6 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

7 

7 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

7 

8 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою  

6 

 Разом: 55 

 Восьмий семестр  

1 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

2 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

3 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

4 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

5 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

6 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 

7 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

6 



8 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою  

6 

 Разом: 48 

 

Зміст самостійної роботи студентів заочної  форми навчання 

   

Номер 

тижня 

  

Вид самостійної роботи 

  

Кількість 

годин 

 Третій семестр  

1 

2 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою. 

40 

3 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

40 

 4 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робот 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою.  

21 

 Разом: 111 

 Четвертий семестр  

1 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою  

20 

 2 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою. 

20 

 3 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою  

20 

 4 

 

Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою.  

23 

   Разом:  83 

 П’ятий семестр  

1 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

22 

2 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

20 

3 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

20 

4 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

22 

 Разом: 84 

 Шостий семестр  

1 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 
20 



Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

2 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

20 

3 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

20 

      4 Підготовка до практичних занять. 

Робота з словником літературознавчих термінів. 

Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Підготовка до іспиту. 

20 

 Разом: 84 

 Сьомий семестр  

1 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу 
22 

2 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
20 

3 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
20 

4 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
22 

 Разом: 84 

 Восьмий семестр  

1 Робота з текстом художнього твору та навчальною літературою. 

Опрацювання лекційного матеріалу. 
20 

2 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

22 

3 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

20 

4 Опрацювання лекційного матеріалу. 

Індивідуальна робота 

Робота з текстом художнього твору та довідковою літературою 

22 

 Разом: 84 

 

 

 

 

3.2.4. Орієнтовна тематика індивідуального завдання для самостійної роботи 

студентів  

1. Джерела виникнення давньогрецької трагедії. 

2. Давньогрецький театр. 

3. Творчість Софокла. 

4. Творчість Еврипіда. 

5. Специфічні риси римської літератури. Періодизація римської літератури.     

6. Література періоду громадянських воєн: творчість Лукреція;  

7. Література часів принципату Августа: творчість Горація,  

8. Епічна творчість раннього Середньовіччя. 

9. Раннє Середньовіччя як нова культурна епоха. 

10. Народний епос раннього Середньовіччя. 

11. “Беовульф” – визначна літературна пам’ятка раннього Середньовіччя. 



12. Скандинавські пам’ятки “Старша Едда” і “Молодша Едда”, їх змістова та художня 

своєрідність. 

13. Види й жанри клерикальної літератури. “Сповідь” Святого Августина. 

14. Поезія вагантів і голіардів, її тематика та жанри. 

15. Поезія Ф. Війона – породження перехідного періоду від Середньовіччя до 

Відродження. 

16. Тематика й розвиток нових жанрових форм лірики провансальських трубадурів. 

17. Новаторство Кретьєна де Труа в розвитку жанру лицарського роману. 

18. Сюжетні джерела роману “Трістан та Ізольда”, їх подальша обробка й використання у 

світовій літературі наступних епох. 

19. Міська література: причини появи, види, жанри, напрями розвитку. 

20. Тематика, художні особливості фабліо та шванків. 

21. Жанри сатири й дидактики в середньовічній міській літературі. 

22. “Роман про Лиса” – зразок тваринного епосу в середньовічній літературі 

23. Гуманістичне мистецтво Відродження 

24. Бароко як напрям і стиль у європейській літературі ХVІІ с 

25. Передумови виникнення барокової культури в Іспанії. 

26. Специфічні риси іспанського бароко. Культизм і консептизм. 

27. Творчість Б. Грасіана. 

28. Драма П. Кальдерона «Життя - це сон»  

29. Ідейно-художній аналіз п’єси «Життя – це сон»: джерела сюжетного розвитку п’єси; 

тема та ідея твору; барокова проблематика драми. 

30. Класицизм – напрям і стиль у мистецтві Європи. «Напрям» і «стиль» у 

літературознавстві.  

31. Передумови виникнення класицистичих тенденцій у європейських літературах ХVІІ - 

ХХ ст. 

32. Суспільно-політичні, філософські й естетичні засади класицизму ХVІІ ст.   

33. Н. Буало - теоретик класицизму. «Мистецтво поетичне». 

34. Трагедія французького класицизму. Творчість П. Корнеля. 

35. Класицизм як напрям і стиль у європейських літературах ХVІІ - ХХ ст. 

36. Жанри літератури класицизму; місце трагедії в жанровій системі класицизму. 

37. Театр П. Корнеля. 

38. Творчий шлях Мольєра. Філософські та естетичні погляди Мольєра. Проблематика 

п’єс Мольєра. 

39. Життя й дивовижні пригоди Робінзона Крузо Д. Дефо як твір епохи Просвітництва. 

40. Творчість Вольтера. Філософські повісті Вольтера. Художні прийоми в філософській 

прозі Вольтера: оригінальність у побудові сюжету, елемент фантастичного, алегорія, 

гротеск. 

41. Проза Д. Дідро. 

42. Особливості літератури французького Просвітництва. 

43. Німецька література ХVІІІ ст. «Фауст» Й.-В. Гете. Сюжет і композиція твору. 

44. Образ Фауста та ідея творчої активності. Фауст і античний ідеал краси. 

45. Передумови виникнення романтизму. 

46. Німецький романтизм. Єнський гурток романтиків. 

47. Німецький романтизм. Гейдельберзький гурток романтиків. 

48. Англійський романтизм. Озерна школа романтиків.  

49. Англійський романтизм. Східні поеми Байрона. 

50. Польський романтизм. «Дзяди» Адама Міцкевича. 

51. Польський романтизм. Творчість Юліуша Словацького. 

52. Французький романтизм.  Творчість Жорж Санд. 

53. Французький романтизм. Гюго – поет. 

54. Історичний роман Проспера Меріме «Хроніка царювання Карла ІХ». 

55.  Проблематика роману О. де Бальзака «Батько Горіо» 2 



56. Глибина психологічного аналізу у творах Флобера: «Саламбо», «Просдуша», 

«Виховання почуттів». 

57. Тема франко-пруської війни у новелах Гі де Мопассана: «Мадемуазель Фіфі», «Тітка 

Соваж», «Два приятелі». 

58.  Соціальні контрасти і духовні конфлікти суспільства Англії в романі Ч.Діккенса 

«Пригоди Олівера Твіста». 

59. «Ярмарок суєти». У.Теккерея — «роман без героя» . 

60.  Європейська психологічна реалістична проза ХІХ ст. . 

 

4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні традиційних та сучасних 

методів та технологій. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності:  

1) За джерелом інформації: словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-

конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда; наочні: спостереження, ілюстрація, 

демонстрація; практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 

Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій 

тощо). 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у таких 

формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових 

аудиторних робіт; усні відповіді на лабораторних заняттях; залік/ іспит. Протягом 

семестру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль 

здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний робіт, 

надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться відповідно до навчального плану, в 

терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Під час семінарських занять здійснюється усне й письмове (у формі тестів, проблемних 

завдань) опитування, заслуховуються підготовлені студентами повідомлення, доповіді, 

реферати, написання есе. 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

Пропущене з поважної причини практичне заняття студент повинен відпрацювати в 

установлений викладачем термін в аудиторіях кафедри. Одержані студентом оцінки під 

час поточного, проміжного та підсумкового контролю не перездаються. Підсумкова 

оцінка за семестр виставляється із урахуванням всіх оцінок, одержаних студентом за 

семестр та результатів заліку або іспиту. Вагові коефіцієнти змінюються залежно від 

структури дисципліни. 

 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Узагальнений критерій 

 

 

«Задовільно» • Студент за допомогою викладача відтворює матеріал, володіє 

елементарними навичками аналізу літературного твору; 

• Студент володіє матеріалом та окремими навичками аналізу 

літературного твору, за допомогою викладача та студентів відтворює 



матеріал і наводить приклади з тексту; 

• Відтворює значну частину тексту, за допомогою викладача 

знаходить потрібні приклади 

«Добре» • Студент володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору 

за поданим викладачем зразком, наводить окремі власні приклади на 

підтвердження певних суджень; 

• Студент володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на 

рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під 

керівництвом викладача виправляє допущені помилки й добирає 

арґументи на підтвердження висловленого 

судження та висновку; 

• Студент володіє матеріалом, навичками аналізу художнього твору, 

систематизує та узагальнює набуті знання, самостійно виправляє 

допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження 

власного судження 

«Відмінно» • Студент володіє матеріалом, виявляє початкові творчі здібності, 

самостійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і 

виправляє допущені помилки, працює з різними джерелами 

інформації, систематизує та творчо використовує дібраний матеріал; 

• Студент на високому рівні володіє матеріалом, висловлює свої 

думки, самостійно оцінює різноманітні явища культурного життя, 

виявляє власну позицію до них; 

• Вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу 

літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до 

оригінальних рішень, різноманітних навчальних завдань, до 

перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації 

 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 
студентів денної форми навчання за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота 
Самостійна, 

індивідуальна робота 

Семестровий 
контроль 

 
Практичні заняття Тестовий 

контроль 
Твір, опрацювання 

додаткових текстів та 
вправ 

Іспит/залік 

ІІІ семестр 

ВК:                0,4 0,4 0,2 залік 
за рейтингом 

ІV семестр 
ВК:                0,4 0,1 0,1 іспит 

0,4 

V семестр 
ВК:                0,4 0,4 0, 2 залік 

за рейтингом 

VI семестр 
ВК:                0,4 0,1 0, 1 іспит 

0,4 

VII семестр 
ВК:                0,4 0,1 0, 1 залік 

за рейтингом 



VIII семестр 

  ВК:                   0,4      0,1 0.1 іспит 
0,4 

 
Умовні позначення: ВК – ваговий коефіцієнт. 
 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 
студентів заочної форми навчання за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота 
Самостійна, 

індивідуальна робота 

Семестровий 
контроль 

 

Практичні заняття Тестовий 
контроль 

Твір, опрацювання 
додаткових текстів та 

вправ 

Іспит/залік 

ІІІ семестр 
ВК:                0,4 0,4 0, 2 залік 

за рейтингом 

ІV семестр 
ВК:                0,4 0,4 0.2 залік 

за рейтингом 

V семестр 
ВК:                0,4 0,4 0.2 залік 

за рейтингом 

VІ семестр 

ВК:                0,4 0,1 0,1 іспит 0,4 
 

VІІ семестр 
ВК:                0,4 0,4 0,2 залік 

за рейтингом 

VІІІ семестр 
ВК:                0,4 0,1 0, 1 іспит 0,4 

 

 
Умовні позначення: ВК – ваговий коефіцієнт. 

 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 
  

Оцінка 
ЄКТС 

Інтервальна 
шкала балів 

Вітчизняна оцінка 

A 4,75–5,00 
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 

виявлення відповідних умінь та навиків 

B 4,25–4,74 
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 

незначними помилками 

C 3,75–4,24 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 

суттєвими помилками 

D 3,25–3,74 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією 

E 3,00–3,24 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,99 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 



продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00–1,99 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 

вивчення дисципліни 

Залік виставляється, якщо середньозважений бал, який отримав студент з 

дисципліни, знаходиться у межах від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за інституційною шкалою 

ставиться оцінка «зараховано», а за шкалою ЄКТС – буквене позначення оцінки, що 

відповідає набраній студентом кількості балів відповідно до таблиці Співвідношення. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
I семестр 

1. Періодизація давньогрецької літератури: жанри, автори, тексти, проблематика. 

2. Давньогрецька міфологія. Міф і література. 

3. Давньогрецька міфологія та її цикли. 

4. Гомерівська поема як епос перехідної епохи: жанрові особливості, теми, образи, 

мотиви, проблематика. 

5. Художня своєрідність «Іліади» Гомера. 

6. Жанрова своєрідність «Одіссеї» Гомера. 

7. Дидактичний епос та творчість Гесіода. 

8. Давньогрецька лірика, умови її розвитку та різновиди. 

9. Становлення давньогрецької драми. Загальна характеристика структури 

давньогрецької трагедії. 

10. Давньогрецька трагедія: автори, тексти, образи, мотиви, проблематика. 

11. Формування образу трагічного героя в драмі Есхіла «Прометей прикутий». 

12. Проблематика трилогії Есхіла «Орестейя». 

13. Морально-філософська проблематика трагедій Софокла. 

14. Проблематика й художня своєрідність трагедії Софокла «Антігона».  

15. Трагедія Софокла «Едіп-цар»: проблема інтерпретації (трагедія влади, трагедія знання, 

трагедія долі тощо). 

16. Психологічна проблематика трагедій Евріпіда. 

17. Проблематика трагедії Евріпіда «Іпполіт». 

18. Художня своєрідність трагедії Евріпіда «Медея». 

19. Проблематика та художня своєрідність комедії Арістофана. 

20. Періодизація римської літератури: жанри, автори, тексти, проблематика. Своєрідність 

римської літератури. 

21. Становлення римської самобутності в комедіях Плавта й Теренція. 

22. Художня своєрідність та проблематика «Енеїди» Вергілія. 

23. Особливості поетики та проблематики лірики Горація. 

24. Творчість Овідія: тексти, жанри, проблематика. 

25. «Сатирикон» Петронія: художня своєрідність та проблематика. 
 

ІІ семестр 

 

1.  Раннє Середньовіччя — нова культурна епоха.  

2.  Народний епос раннього Середньовіччя.  

3. “Беовульф” — визначна літературна пам’ятка раннього Середньовіччя. 

4.  Скандинавські пам’ятки “Старша Едда” і “Молодша Едда”, їх змістова та художня  

своєрідність. 

5.  Реальність і фантастичні вигадки в епосі “Пісня про Роланда”.  

6.  Характер епічного героя у “Пісні про Роланда”. 

7. Уславлення головного героя в іспанському героїчному епосі “Пісня про Мого Сіда” 

8. Своєрідність німецької “Пісні про Нібелунгів” у порівнянні з іспанським та 

французьким героїчними народними епосами.  

9. “Пісня про Нібелунгів”: сюжетні джерела та змістова своєрідність епосу. 



10.  Реалії та фантастика в “Пісні про Нібелунгів”. 

11.  Лицарська (куртуазна) література, її види та жанри. 

12.  Сюжетні джерела роману “Трістан та Ізольда”, їх подальша обробка й використання у 

світовій літературі наступних епох.  

13.  Міська література: причини появи, види, жанри, напрями розвитку. Жанри сатири й 

дидактики в середньовічній міській літературі. 

14. Періодизація розвитку італійської літератури в епоху Відродження. 

15. Данте Аліг’єрі — поет перехідної епохи від Середньовіччя до Відродження. 

16. Духовна еволюція головного героя твору Данте “Божественна комедія”. 

17. Сюжетно-композиційна своєрідність “Божественної комедії” Данте. .  

18. “Книга пісень” Ф. Петрарки — твір про витончений світ глибоких людських почуттів. 

19. Багатогранність образу коханої у “Книзі пісень” Ф. Петрарки.  

20. Творці жанру сонета: Ф. Петрарка і В. Шекспір: своєрідність цієї поетичної форми у 

кожного з них.  

21. Жанрова специфіка книги Дж. Бокаччо “Декамерон”.  

22. Головні теми новел збірки “Декамерон” Дж. Бокаччо.  

23. Особливості художньої майстерності Дж. Бокаччоновеліста. 

24. Засоби зображення головних героїв роману Ф. Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”, 

втілення в цих образах життєлюбного ідеалу доби Відродження.  

25. Проблема виховання у романі Ф. Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”.  

ІІІ семестр 

1. XVII ст. – «золотий вік» іспанської літератури.  

2. Лопе де Вега – представник ренесансного реалізму. Естетичні погляди письменника.  

3. Проблематика п’єс Лопе де Вега «Зірка Севільї», «Фуенте Овехуна.  

4. «Вічний образ», його особливості в п’єсі Тірсо де Моліна «Дон Жуан».  

5. Бароко, його філософські основи.  

6. Творчість Педро Кальдерона – вершина літературного бароко.  

7. Філософська драма Педро Кальдерона «Життя – це сон».  

8. Класицизм  - провідний напрям літератури XVII ст., його ознаки.  

9. Загальна характеристика французької літератури XVII ст.  

10. Корнель – «батько» французької класичної комедії.  

11. Особливості драматичного конфлікту трагедій П. Корнеля «Сід», «Горацій».  

12. Творчість Ж. Расіна. Естетичні погляди драматурга.    

13. Трактування античного міфу в трагедії Ж.Расіна «Федра».  

14. «Андромаха» Ж.Расіна – початок нового етапу в розвитку французької трагедії.  

15. Система образів п’єси Ж.Расіна «Андромаха». 

16. Мольєр – великий французький комедіограф. 

17. Комедія-балет Мольєра «Міщанин-шляхтич». Відображення соціальних протиріч доби 

абсолютизму в творі.  

18. Характеристика головних героїв комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич».  

19. Ідейний зміст та основні конфлікти комедії  Мольєра «Тартюф».  

20. «Скнара» Мольєра як «комедія характерів».  

21. Образ Дон Жуана в комедії Мольєра «Дон Жуан». Акценти автора на особистості 

героя.  

22.  Англійська література XVII ст., основні етапи її розвтку.  

23. Творчість Д. Мільтона – великого англійського поета і публіциста XVII ст.  

24. Доба Просвітництва, її загальна характеристика. Естетичні погляди просвітителів.  

25. Даніель Дефо – просвітитель XVIIІ ст.: естетичні погляди, філософська і політична 

концепції.  

26. Жанрова своєрідність роману Даніеля Дефо «Робінзон Крузо».  

27. Концепція людини, тема праці в романі Даніеля Дефо «Робінзон Крузо».  

28. Літературна і політична діяльність Д.Свіфта. «Казка про бочку».  

29. Значення образу Гуллівера в романі Д.Свіфта «Мандри Гуллівера».  



30. Характеристика країн, що відвідав Гуллівер та їх алегоричне значення (за романом 

Д. Свіфта «Мандри Гуллівера»).  

31. Роберт Бернс – великий шотландський народний поет.  

32. Загальна характеристика літератури Франції XVIIІ ст.  

33. Вольтер – представник французького Просвітництва.  

34. Філософська повість «Кандід, чи Оптимізм», обґрунтування головної ідеї твору.  

35. «Простодушний» Вольтера – філософська повість: історія створення, тема, ідея, 

побудова, смисл назви.  

36. Характеристика Гурона (за повістю Вольтера «Простодушний»).  

37.  Проблема релігії та викриття церковної реакції в повісті Вольтера «Простодушний».  

38. Контрасти цивілізованої зіпсованості дворянського суспільства та моральної чистоти 

«природної людини» в романі Вольтера «Простодушний».  

39. Розкриття моральної стійкості індивіда в світі, де панують насильство і лицемірство в 

романі Д. Дідро «Черниця».  

40. Соціально-філософська концепція Ж. Ж. Руссо.       

41. «Нова Елоїза»  Ж. Ж. Руссо – сентиментальний роман, тема твору.  

42. Проголошення цінності чистих почуттів і свободи взаємин на противагу станових 

забобонів дворянського суспільства в романі Ж. Ж. Руссо «Нова Елоїза».  

43. Внесок П. О. Бомарше в розвиток французької драматургії  

44. Характеристика  літератури періоду «Бурі і натиску».                                                        

45. Життя і творчість Г. Е. Лессінга, естетичні погляди.  

46. Гердер та ідея народності. Характеристика творчості.  

47. Життя і творчість Й. В. Гете.  

48. Філософська проблематика трагедії Й. В. Гете «Фауст».  

49. Трагічні долі Маргарити та Фауста (за трагедією Й. В. Гете «Фауст»).  

50. Роль диявола в трагедії Й. В. Гете «Фауст».  

51. Історія виникнення роману Й. В. Гете «Страждання молодого Вертера».  

52. Втілення думки про свободу духу в драмі   Ф.Шиллера «Вільгельм Телль».  

53. Місце балади у творчості Гете і Ф.Шиллера.  

54. Естетичні погляди Шиллера.  

55. Трагедія зображення любові в п’єсі Шиллера «Підступність і кохання».  

56. Загальна характеристика розвитку італійської літератури XVIIІ ст.  

57. Творчість Карло Гольдоні.  

58. Творчість Карло Гоцці.  

ІV семестр 

1. Історичні передумови виникнення романтизму. Характерні риси романтизму. 

2. Романтизм як художній метод ХІХ ст. 

3. Романтизм як художній напрямок ХІХ ст. 

4. Життя і творчість В.Скотта. Створення жанру історичного роману. 

5. Характеристика творчості Жорж Санд. 

6. Композиційна роль Собору в романі В.Гюго «Собор Паризької Богоматері». 

7.  Антиклерикальна ідея роману В.Гюго «Собор Паризької Богоматері». 

8. Образ Квазімодо (за романом В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»). 

9.  Образ Есмеральди (за романом В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»). 

10. Характеристика творчості Гофмана. 

11. Життєвий і творчий шлях Гофмана. 

12. Натаніель Готорн і його час. 

13. Зіставлення сюжетно-композиційного плану міфу про Мідаса і казки Готорн «Золото 

царя Мідаса». Ідея казки. 

14. Характеристика творчості В.Гюго. 

15. Життєвий і творчий шлях В.Гюго. 

16. Байрон і Україна. 

17. Втілення найкращих рис народу в образах Гурта, Вамби, розбійників Робін Гуда (за 



романом В.Скотта «Айвенго»). 

18. Жіночі образи в романі В.Скотта «Айвенго». 

19. Айвенго — шляхетний лицар (за романом В.Скотта «Айвенго»). 

20. Епоха правління Річарда І в романі В.Скотта «Айвенго». 

21. Зображення норманських завойовників в романі В.Скотта «Айвенго». 

22. ків-реалістів. Завдяки яким творчим відкриттям П.Меріме став класиком французького 

реалізму? 

ІV семестр 

1. В яких сферах розкривається зв’язок П.Меріме з Україною? 

2. Чому П.Меріме називають майстром психологічної новели? У чому його май- 

3. стерність? 

4. Назвіть справжнє ім’я Фредеріка Стендаля. Чому він обрав собі такий псев- 

5. донім? 

6.  Чим було почуття кохання для Фредеріка Стендаля? Скільки різновидів ко- 

7. хання він виділив у своєму трактаті «Про кохання»? 

8. Розкрийте романтичні та реалістичні тенденції романістики письменника. 

9. Чому Оноре де Бальзака називають «батьком сучасного реалізму і натуралізму»? 

10. Розкрийте основний задум письменником «Людської комедії». 

11. Що об’єднує таку масу творів Бальзака в одне ціле? 

12. Які основні принципи побудови епопеї «Людська комедія»? 

13. В який період життя Г.Флобер звернувся до написання творів? Дайте загальну 

характеристику його раннім творінням. 

14. Ким стала для Г.Флобера Луїза Колле і як склалися їхні стосунки? 

15. Чому Г. Флобера називають майстром психологічного аналізу? 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основна література  

1. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХVІІ-ХVІІІ ст.: Навч. посіб. / Г. Й. 

Давиденко, М. О Величко. – К., 2007. – 290 с. 

2. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХIX-початку ХХ ст.: Навч. посіб. / Г. 

Й. Давиденко, О. М. Чайка – К., 2009. – 400 с. 

3. Кирилюк З.В. Література Середньовіччя: Підручник.: Навч. посіб. / З. В. Кирилюк 

– Х., 2003. – 237 с. 

4. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література: Підручник.: Навч. посіб. / І. В. 

Пащенко, І. Н. Пащенко – К., 2001. – 400 с. 

5. Поліщук Л. Б. Історія зарубіжної літератури. Античність. Середні віки. 

Відродження : навч.-метод. посібн. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 156 с. 

6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua. 

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php 

 

Додаткова література  

8. Боговін О. В. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження: навч.-

метод. посіб. для студентів Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. - 243 с. 

9. Нагачевська О.О. Курс лекцій «Зарубіжна література XIX століття» (Частина 1) К.: 

КиМУ, 2017. – 168 с.  

10. Нагачевська О.О. Курс лекцій «Зарубіжна література XIX століття» (Частина 2) К.: 

КиМУ, 2017. – 156 с 

11. Шулик П.Л. Героїчний епос західноєвропейського середньовіччя: Навчальний 

посібник / Упорядники П.Л.Шулик, І.Ю.Голубішко. – Кам’янець Подільський: 

Аксіома, 2019. – 132 с. 

https://msn.khnu.km.ua/
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


12. Шулик П.Л. Літературний тріумвірат «золотої доби» римської культури : 

Навчальний посібник / Упорядник П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : 

Аксіома, 2016. – 184 с. 

13. Шулик П.Л. Літературні феномени західноєвропейського середньовіччя : навч. 

посіб. / Упорядники П. Л. Шулик, І. Ю. Голубішко. Кам’янець-Подільський : 

Аксіома, 2019. 252 с. 

14. Шулик П.Л. Поезія вагантів. Рицарська література : Навчальний посібник / 

Упорядники П.Л.Шулик, І.Ю.Голубішко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. 

– 124 с. 

 
 

 

 


	Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні традиційних та сучасних методів та технологій. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:
	1) За джерелом інформації: словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда; наочні: спостереження, ілюстрація, ...
	2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
	3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
	4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.
	Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій то...
	5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

