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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Робоча навчальна програма з дисципліни “Історія зарубіжної літератури” є 

нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 

який розроблено кафедрою теорії, історії та методики викладання зарубіжної 

літератури на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів 

відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми 

навчання. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 

повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу  дисципліни 

“Історія зарубіжної літератури”, необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.  
“Історія зарубіжної літератури” уходить до переліку дисциплін 

філологічного циклу нормативного блоку. Вивчення цього курсу передбачає 

розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців 

вищої кваліфікації. Зокрема: опанування системою знань про закономірності 

світового літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століть, розширення 

обріїв гуманітарного мислення, поєднання культурологічного, національного, 

соціокультурного контекстів щодо сприйняття літературних явищ, широкий 

розгляд літературно-критичних матеріалів для можливості проведення 

глибинного аналізу художніх творів та формулювання обґрунтованих 

інтерпретацій, професійну підготовку висококваліфікованих і 

конкурентоспроможних фахівців у галузі освіти відповідно до вітчизняних та 

європейських стандартів.  
Метою курсу є розкриття закономірностей світового літературного 

процесу першої половини ХХ століття, з’ясування своєрідності розвитку 

літературного процесу різних національних літератур, поглиблення знань з 

теорії літератури та вміння аналізувати та інтерпретувати художні твори в 

контексті сучасних літературознавчих наукових тенденцій. 
Завдання курсу: 

- формування уявлення про соціокультурні, історичні, мистецькі чинники 

розвитку країн, література яких вивчається у зазначений період; 
- аналіз та інтерпретація художніх творів зазначеного періоду; 
- дослідження стилістичних особливостей поетики митця, встановлення 

елементів традицій і новаторства в стилі художнього твору та ідіостилі 

письменника через з’ясування стильових явищ, стильових тенденцій та 

стильових домінант; 
- сприйняття художнього твору як складної системи в контексті 

різноманітних видів дослідження художнього твору загалом;  
У процесі вивчення курсу важливо досягти усвідомлення концепції про 

розуміння творів мистецтва як складної багатошарової структури; врахування 

положення сучасного літературознавства про неподільність змісту та форми 

художнього твору, що дає змогу сприймати текст у його художній цілісності; 
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необхідність врахування історичного контексту; взаємозалежність історії 

суспільства, історії культури та історії літератури; психолого-педагогічні 

дослідження про особливості навчальної й пізнавальної діяльності. 
Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 

програмою виконання завдань дослідницького, творчого характеру, 

оформлення реферативних досліджень з актуальних проблем розвитку 

зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 
знати: 
 провідні тенденції світового літературного процесу зазначеного 

періоду; 
 місце і значення вивчених творів у творчості письменника та 

літературному процесі цього періоду; 
 особливості стилю художнього твору та ідіостилю письменника. 

уміти: 
 складати конспект рекомендованих для опрацювання критичних 

статей і коментувати виписані тези; 
 досліджувати поетику оригінального і перекладного тексту, 

з’ясовувати властивості мови літературного твору, засоби художньої 

виразності, жанрові різновиди, особливості його образної системи 

тощо);  
 виокремлювати факти стильових явищ, стильових тенденцій і 

стильових домінант, на підставі яких визначається стиль художнього 

твору та індивідуальний стиль письменника. 
 самостійно визначати змістові домінанти тексту, відтворюючи 

авторську концепцію і здійснювати власну інтерпретацію; 
 відрізняти естетично довершені художні твори від продукту масової 

культури. 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить: 
90 годин (2, 5 кредити), із них 16 годин – лекції, 18 годин – семінарські 

заняття, 3 год. – модульний контроль, самостійна робота – 17 год.  
Вивчення студентами навчальної дисципліни “Історія зарубіжної 

літератури” завершується складанням іспиту (36 год.). 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
Предмет: Історія зарубіжної літератури 

 
 

Курс 
 

Напрям,  
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

 

 
Характеристика 

навчальної дисципліни 

 
Кількість кредитів, 

відповідних ECTS: 

2,5 
 
 
 
Змістових модулів: 2 
 
 
 
Загальна кількість 

годин: 90 
 
 
 
Тижневих годин: 2 

 
Шифр та назва напряму: 
0203 Гуманітарні науки 
 

 
 

Шифр та назва 

спеціальності  
8.02030303  

 
Мова і література  

(німецька, французька, 
іспанська, італійська, 
японська, китайська) 

 
  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: “бакалавр” 
 

 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 3 
 
Семестр: 6 
Аудиторні заняття:   
34 годин, з них: 
Лекції:  
16 год. 
Семінарські заняття:  
18 год. 
Модуль – 3 год. 
Самостійна робота: 
17 год. 
 
Вид контролю:  
Іспит – 36 год. 
 
 

 
Мета: курс покликаний розкрити закономірності світового літературного 

процесу кінця ХІХ – початку ХХ століть, своєрідність розвитку літературного 

процесу різних національних письменств, поглибити знання з теорії літератури 

та вміння аналізувати та інтерпретувати художні твори в контексті сучасних 

літературознавчих наукових тенденцій. 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

з/п 
 
Назви теоретичних розділів 

Кількість годин 

Р
а

зо
м

 

А
у

д
и

т
о

р
н

и
х
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
сь

к
и

х
 

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а
 

П
ід

су
м

к
ов

и
й
 

к
он

тр
ол

ь 
(М

К
Р

) 

Іс
п
и

т 

Змістовий модуль І. 
СПЕЦИФІКА ПОЕЗІЇ І ДРАМИ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ 

1. Вступ до курсу “Історія зарубіжної 

літератури кінця ХІХ –поч. ХХ ст.” 
Провідні напрями і течії 

2 2 2  
 

   

2. Творчість Ш. Бодлера – предтечі 

французького символізму 
2    2   

3. Символізм. Поезія французького 

символізму 
2 2 2     

4. Поезія П.Верлена і А.Рембо 2 2  2    
5. Російська поезія “срібного віку” 2    2   
6. Поезія Р.Кіплінга 2    2   

7-8. “Нова драма”: теорія і практика 4 4 4     
9. Г.Ібсен “Ляльковий дім” 2 2  2    
10. М.Метерлінк “Синій птах” 2 2  2    

 Модульна контрольна робота 1     1  
 Самостійна робота     6   
 Усього за модуль 21 14 8 6 6 1  

Змістовий модуль ІІ. 
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОЗИ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ 

   
11. Розвиток традицій реалізму в 

умовах порубіжжя. Натуралізм 

Е.Золя   

2 2 2     

12. “Жерміналь” Е. Золя як 

“експериментальний роман” 
2 2  2    

13. “Велика” проза порубіжжя  3    3   
14. “Милий друг” Гі де Мопассана 2 2  2    
15. Новелістика порубіжжя  2    2   
16.  Т.Манн “Смерть у Венеції” 2 2  2    
17. Авторські варіанти прози 

імпресіонізму  
2 2 2     

18. Творчість Г.Джеймса – шляхетного 

неоромантика 
2    2   

19. К.Гамсун “Пан” 2 2  2    
20. Естетизм. Творчість О.Уайльда 2 2 2     
21. О.Уайльд “Портрет Доріана Грея” 2 2  2    
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22. Неоромантизм в англійській і 

американській літературах  
2 2 2     

23. Різновиди американського 

неоромантизму 
2    2   

24. Д.Лондон “Морський вовк”  2 2  2    
25. Творчість А.Стріндберга  2    2   

 Модульна контрольна робота 2      2  
 Самостійна робота      11   
 Іспит 36      36 
 Усього за модуль 69 20 8 12 11 2  
 Усього за семестр 90 34 16 18 17 3 36 

      Разом за навчальним планом 90 34 16 18 17 3 36 
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ІІІ. ПРОГРАМА 

 

Змістовий модуль І. 

СПЕЦИФІКА ПОЕЗІЇ І ДРАМИ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ 

 

ТЕМА 1. ВСТУП ДО КУРСУ  

“ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.”  

 “Декаданс”, “модернізм” і “порубіжжя”: кореляція термінів. Кінець ХІХ 

– початок ХХ століття як час глобального перевороту в мистецтві й літературі. 

Умови формування літератури порубіжжя. Діалектика взаємодії декадансу і 

модернізму. Загальні риси європейського модернізму. Філософські теорії і 

практика модернізму. “Філософія життя “ Ф.Ніцше та її переломлення в 

естетиці кінця ХІХ – початку ХХ століття. Інтуїтивізм А.Берґсона і 

модерністська поезія. Психоаналіз З.Фрейда і його вплив на європейську 

культуру переходової доби. 
Особливості раннього і зрілого модернізму. Символізм, імпресіонізм, 

неоромантизм як основні течії модернізму, їхня характеристика і представники. 
Жанрове розмаїття літератури порубіжжя. 

Література: 
Затонский Д.С. Модернизм и постмодернизм. – Х., 2000. 
Полевой В.М. Искусство ХХ века. – М., 1991. 
Зверев А. ХХ век как литературная эпоха // Вопросы литературы. – 1992. –№2.  
Наливайко Д.С. Про співвідношення “декадансу”, “модернізму”, “авангардизму” // 

Слово і час. – 1997. – №11 – 12. 
Ніколенко О.М. Модернізм в українській та зарубіжній літературі кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. –№3; №9. 
 

 

ТЕМА 2.  СИМВОЛІЗМ. ПОЕЗІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ 

Поетика символізму як культурологічний зсув до посткласичних поетик. 

Ретроспекція компонента символізму в романтизмі. Розрив між свідомістю і 

буттям, ідеєю та її втіленням. Символ як знаряддя (само)пізнання. Нові сенси 

символу: символ і підсвідомість (Зигмунд Фройд, Карл Густав Юнґ), символ і 

проблема культури (Ернст Кассірер), символ і проблема мови (Людвіг 

Вітгенштайн), символ і екзистенція (Мартін Гайдеґґер). Суґестивність, 

музикальність, ліричність символу.  
“Присмерк Європи”. Песимізм декадансу на тлі глобальної кризи 

європейських цінностей. Зіткнення культури і цивілізації. Суперечки про 

можливість поступу. Естетизм та елітарність мистецтва декадентів. 

Гамлетівський мотив як структуротворчий міф модернізму. Декаданс у 

сучасних йому інтерпретаціях (Фрідрих Ніцше, Освальд Шпенґлер, Хосе 
Ортеґа-і-Ґасет). 
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Розвиток символізму як реакції на крайнощі натуралізму. Символізм у 
творчості Стефана Малларме. 

Життя і творчість Поля Верлена. Розвиток імпресіоністського і 

символістського первнів у його поезії.  
Трагедія  життя і творчості Артюра Рембо. Романтичні традиції в його 

поезії. Тема виклику, епатажу в поезії Рембо. Експерименти зі словом, звуком і 

кольором у “Голосівках”. Двоїстий характер свободи в “П’яному кораблі”. 
Література: 

Затонский Д.С. Модернизм и постмодернизм. – Х., 2000. 
Полевой В.М. Искусство ХХ века. – М., 1991. 
Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция: Конец ХІХ – начало 

ХХ века. – М., 1987. 
Обломиевский Д. Французский символизм. – М., 1978. 
 

 

ТЕМА 3-4.  “НОВА ДРАМА”: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА  

Характерологія “нової драми”: нова проблематика, новий герой. Пошуки 

нової сценічної мови. Інваріанти “нової драми” (драма-дискусія, символістська 

драма, психологічний театр тощо). 
Драматургія Генріка Ібсена. Якісна видозміна романтизму. Романтичний 

первінь історико-романтичних драм першого періоду. Поєднання фольклорно-
казкової і романтичної поетик у “Пер Ґюнті”, символіка твору. Особливість 

трансформації фаустіанського мотиву у творі. Історіософська концепція Г. 

Ібсена ("Кесар і галилеянин"). Від п'єси до читання до театру ідей. Розвиток тем 

соціальної корупції, кризи шлюбу й емансипації ("Ґедда Ґаблер","Ляльковий 

дім"). “Сімейний цикл” п’єс Г.Ібсена, їх проблематика. Основні риси 

драматургічного стилю письменника. Значення його творчості для формування 

“нової драми”. 
Творчість Герхарда Гауптмана. Жанрове розмаїття його драматургії: 

соціально-політична, сімейно-психологічна, історична, міфологічно-
легендарна, стилізована притча, “синтетична” драма. Специфіка 

драматургічного методу Г.Гауптмана. Обґрунтування Г.Гауптманом 

неоромантичних принципів в естетичних працях. Центральний конфлікт його 

драм. Особливості поетики творів Г.Гауптмана: поєднання реалістичного і 

символічного зображення тощо. 
Творчість Моріса Метерлінка в контексті “нової драми”. Від драми 

“мовчання” до символістської драми. М. Метерлінк як реформатор 

європейської театральної традиції і зачинатель символістської драми. Полеміка 

з Шекспірівським театром і з театром натуралізму. Синтез драми і поеми. 

Розмежування “внутрішньої” та “зовнішньої” дій, містерія, спецефекти. Ідея 

двох діалогів. Обробка Ібсенових мотивів “рятівної брехні” та "незручної 

правди". “Синій птах” як один із варіантів “нової драми. Проблема жанру 

“Синього птаху”. Сюжет і композиція п’єси. Символіка образів п’єси і їх роль у 

розкритті авторського задуму. 
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Життєвий сценарій Бернарда Шоу. Фабіанське товариство і його вплив 

на формування соціальних поглядів Б. Шоу. Естетичні і філософські 

переконання драматурга. “Нова драма” Г.Ібсена і формування драматургічного 

методу Б.Шоу (праця “Квінтесенція ібсенізму”).  
Особливості різних періодів творчості Б. Шоу. Ідейно-тематичні цикли 

п’єс, їх проблематика і поетика. Соціальна гострота “Неприємних п’єс”. 

Критика буржуазної моралі й буржуазних ідеалів у циклі “Приємні п’єси”. 

Звернення до історичного минулого в циклі “П’єси для пуритан”.  Філософія 

“життєвої сили” і її інтерпретація в комедії “Людина і надлюдина”. 

Переосмислення античного міфу в “філологічній” комедії “Пігмаліон”. Тема 

долі інтелігенції в “Домі, де розбиваються серця”. Вплив “психологічного 

театру” А. Чехова. Особливості творчого методу Шоу-драматурга. 
Драматургія Оскара Уайльда. Тема Краси і Смерті в драмі “Саломея”. 

Інтерпретація О.Уайльдом традицій комедії доби Реставрації у творах 

“Ідеальний чоловік”, “Як важливо бути серйозним”, “Віяло леді Віндермір”. 

Роль парадоксу в поетиці О. Уайльда. 
Психологічний театр Антона Чехова. Зовнішній і внутрішній конфлікти 

“Вишневого саду”. Символіка в творі. Специфіка розкриття мотиву самотності 

як лейтмотиву п’єси. Конфлікт мрії і дійсності в п’єсі “Чайка”. Етична 

проблематика твору. Тема митця і творчості в п’єсі. Промовистість прізвищ 

персонажів. Традиції чеховського психологічного театру в драматургії ХХ ст. 
Література: 

Зингерман Б.И. Очерки истории драмы ХХ века.  – М., 1979. 
Адмони В.Г. Генрик Ибсен: Очерки творчества. – Л., 1989. 
Мандель Е.М. Гауптман: Драматургическое творчество конца ХІХ – начала ХХ века. 

– Саратов, 1972. 
Шкунаева И.А. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней: Очерки. – М., 1973. 
Ніколенко О.Д. “Нова драма” і символічний характер образів п’єси М.Метерлінка 

“Синій птах” // Всесвітня література і культура в навчальних закладах України. –  №.3 – 
2001. – С. 54 – 56. 

Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже ХІХ – 
ХХ веков. – М., 1974. 

Хьюз Э. Бернард Шоу. – М., 1968. 
Гражданская З.Т. От Шекспира до Шоу. – М., 1982. 
 
 
Ключові поняття: порубіжжя, декаданс, модернізм, інтуїтивізм, 

ніцшеанство, психоаналіз, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, “нова 

драма”, “театр мовчання”, драма-дискусія, драма-парадокс.   

 

Семінарське заняття 1. Поезія П.Верлена і А.Рембо. 

Семінарське заняття 2. “Ляльковий дім” Г.Ібсена. 

Семінарське заняття 3. “Синій птах” М.Метерлінка. 
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Змістовий модуль ІІ. 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОЗИ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ 

 

ТЕМА 5. РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙ РЕАЛІЗМУ В УМОВАХ “ПОРУБІЖЖЯ”. 

НАТУРАЛІЗМ Е.ЗОЛЯ 

Франція на межі століть. Париж – визнаний культурний центр Європи. 

Характерні риси французької літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.  Два 

періоди французької літератури перехідного етапу. Криза класичного роману 

бальзаківського типу (лірична проза Анре Жіда).  
Натуралізм як провідний напрям першого етапу, основні принципи, 

естетичне обґрунтування напряму. Натуралісти як "останні" романтики.  
Еміль Золя і натуралізм. Періодизація творчості.  Письменник-учений у 

студіях над фізіологією й соціальною історією своїх героїв. Натуралізм і 

остаточна ревізія художньої умовності. Залежність від соціології, теорії 

еволюції і винаходу фотографії. Тлумачення мистецтва як документу епохи. 

Ідея "шматка життя". Соціальна епопея “Ругон-Маккари”: історія написання, 

коло основних проблем, особливості поетики. Е.Золя – творець жанру 

“експериментального роману”. Характерологія жанру. 
Особливості урбанізму Е.Золя, його спадкоємці (Р.Ролан, А.Франс, 

М.Пруст).  
Література: 

Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция: Конец ХІХ – начало 

ХХ века. – М., 1987. 
Владимирова А.И. Проблема художественного познания во французской литературе 

на рубеже двух веков: 1890 – 1914. – Л., 1976. 
Пузиков А. Портреты французских писателей. Жизнь Золя. – М., 1976. 
Мелик-Саркисова Н.В. Концепция человека и творческий метод Э. Золя. – Махачкала, 

1975. 
 
 

 

ТЕМА 6.  АВТОРСЬКІ ВАРІАНТИ ПРОЗИ ІМПРЕСІОНІЗМУ 

Імпресіонізм, його характерологія, стильові особливості. Зв’язок із 

символізмом і неоромантизмом. Імпресіонізм і література “потоку свідомості”. 
Елементи імпресіонізму в творчості Гі де Мопассана, Е. Золя та ін.  
Творчість Кнута Гамсуна в контексті розвитку європейської прози. 

Романи “Пан”, “Голод” і “Вікторія” як етап становлення імпресіоністської 

прози письменника. Тема особистості та почуттів у цих творах. Тема кохання в 

творчості К.Гамсуна. Новаторство письменника в романі “Пан”. Техніка 

психологічного імпресіонізму в романі “Голод”. Автобіографічні мотиви твору. 
Елементи імпресіонізму в творчості Марселя Пруста. Теми кохання, 

пізнання, творчості в романі “У пошуках утраченого часу”. “У пошуках 

утраченого часу” як нова жанрова форма, мова, концепція твору. Концепція 

часу Анрі Бергсона і Марселя Пруста. 
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Література: 

Андреев Л. Импрессионизм. – М., 1988. 
Калитин П.В. и др. Творчество и судьба Кнута Гамсуна. – М., 2001. 
Кузнєцов Ю. Імпресіонізм в українській та світовій прозі початку ХХ ст.: Зміна 

художнього дискурсу // Українська мова й література. – 2000. –№3. 
Пригодій С.І. Імпресіонізм в американській літературі. – К., 1999. 
Корецкая И. Импрессинизм в поэзии и эстетике символизма // Литературно-

эстетические концепции в России кон. ХІХ – нач. ХХ вв. – М., 1975. 
Андреев Л. Марсель Пруст. – Л., 1968. 
Горяча Н. “У пошуках утраченого часу” М.Пруста  як роман про мистецтво і митця: 

Епістемологія та поетика: Дис… канд. філол. наук. – К., 2003. 
 

 

ТЕМА 7.  ЕСТЕТИЗМ. ТВОРЧІСТЬ О.УАЙЛЬДА  

Естетизм в англійській літературі. Його зв'язок із ренесансними ідеями 

(Ф.Сідні, В.Шекспір) та настановами прерафаелітів. Естетичні та етичні 

принципи світогляду Оскара Уайльда в його статтях “Занепад брехні”, “Критик 

як митець”. 
Нарис життя і творчості О.Уайльда. Тема конфлікту між мрією і 

реальністю, фантазією і фактом у “Кентервільському привиді” та збірках казок 

“Щасливий принц” і ”Гранатовий будиночок”. Етична проблематика казок; їхня 

неоромантична інтонація. Розвиток жанру літературної казки. 
Ідеї естетизму О.Уайльда в романі “Портрет Доріана Грея”. Розвиток 

теми двійництва, фаустіанські мотиви в романі. “Портрет Доріана Грея” як 

філософський роман. 
 Література:  
Соколянский М.Г. Оскар Уайльд: Очерк творчества. – Одесса, 1990. 
Акройд П. Последние завещание Оскара Уайльда. – М., 1993. 
Ланглад Ж де. Оскар Уайльд, или Правда масок. – М., 1999. 
Парандовский Я. Король жизни // Парандовский Я. Алхимия слова. – М., 1990. 
Міщук В. Своєрідність естетизму Оскара Уайльда і його роман “Портрет Доріана 

Грея” // Відродження. – 1994. – №8.  
 
 

 

ТЕМА 8. НЕОРОМАНТИЗМ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ І АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ  

Історичні обставини формування англійської літератури кінця ХХ – 
початку ХХ століття. Провідні літературні напрями, їх програми і 

представники.  
Неоромантизм і його різновиди. Пригодницько-психологічний напрям 

неоромантизму і творчість Роберта Льюіса Стівенсона. Продовження 

традицій В.Скотта в його пригодницькій та історичній прозі. Мотив двійництва 

у психологічній повісті “Дивна історія з доктором Джекілом і містером 

Хайдом”. 
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Особливості мариністики Джозеф Конрада. Переплетення авантюрного 

сюжету й етичної проблематики в його творчості (роман “Лорд Джим”). 

Розкриття антиколоніальної тема в повісті “Серце пітьми”.   
Провідні теми і проблематика першого періоду творчості Герберта 

Уеллса. Науково-фантастичні твори 90-х років ХІХ ст.: тема незвичного 

наукового відкриття (“Машина часу”) і самотність вченого в буржуазному світі;  
жахливі наслідки, якими може загрожувати наука в руках індивідуалістів 

(“Острів доктора Моро”, “Людина-невидимка”); антивоєнна тема (“Війна 

світів”). Риси соціальної сатири або утопії в творах Г.Уеллса. Полеміка з 

Р.Кіплінгом у романі “Острів доктора Моро”. Виступ проти “соціального 

дарвінізму” в повісті “Перші люди на Місяці”. 
Розширення жанрових меж у другий період творчості. Побутові романи 

Г.Уеллса і проблематика його науково-фантастичних повістей. 
Творчість Артура Конан Дойла – одного із засновників детективного 

жанру (повісті про Шерлока Холмса). Розвиток Конан Дойлом традицій 

Г.Уеллса в науково-фантастичних повістях “Загублений світ”, “Отруєний 

пояс”. 
Американська ментальність на рубежі ХІХ – ХХ ст. Нові тенденції в 

філософії (прагматизм, ніцшеанство, соціодарвінізм), естетиці (естетика 

Г.Гарленда, Г.Джеймса, Ф.Норріса), літературі (неоромантизм, натуралізм, 

реалізм, імпресіонізм). Натуралізм у літературі США, його відмінність від 

західноєвропейського аналогу. Типологічні схожості і відмінності натуралізму і 

реалізму. 
Творчість О’Генрі як перехідне явище в американській літературі 

порубіжжя. Основна проблематика його творчості. Тема “маленької людини” і 

її художнє вирішення. 
“Народний неоромантизм” і творчість Марка Твена. Рання творчість 

письменника: його гумористичні оповідання і їх зв’язок з американським 

фольклором. Прийом “оповідання в оповіданні” і роль оповідача в творах 

Марка Твена. Сатиричне спрямування “Листів китайця” і роману “Позолочений 

вік”. Поєднання реалізму і романтизму в “Пригодах Тома Сойєра”. Заглиблення 

автора в дитячу психологію. Розвиток традиційного донкіхотівського мотиву. 

Образ річки і його роль у романі. 
Наростання критицизму у зрілий період творчості Марка Твена. “Пригоди 

Гека Фінна”: розширення хронотопу, загострення авторської уваги до проблем 

рабства, падіння людської моралі, жадібності й жорстокості. 
Історичні твори Марка Твена. Прийом “карнавалу” в романі “Принц і 

жебрак”. Реалізм, фантастика й сатира символічного роману “Янкі з 

Коннектикуту при дворі короля Артура”. Памфлети останніх років, їх зміст і 

поетика. 
“Фронтирний реалізм” Джека Лондона. Основні моменти його біографії. 

Проблематика “Північних оповідань”. Повісті про тварин: розвиток 

анімалістичної теми. Романтичне протистояння природи і цивілізації. 

Позитивний герой оповідань. Реалістичний і неоромантичний первні творів.  
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Розвиток традицій морського пригодницького роману в “Морському 

вовкові”. Полеміка з філософією Ф.Ніцше. Символічність образів роману. 

Публіцистика Джека Лондона. Соціальна програма автора в романі “Залізна 

п’ята”. 
Тема митця в буржуазному суспільстві в романі “Мартін Іден”. 

Складність образу головного героя, його спільність і відмінність з Ларсеном 

(“Морський вовк”). Автобіографічні мотиви “Мартіна Ідена”.  
Третій період творчості Джека Лондона. Значення його творчості для 

розвитку американської і світової літератури. 
 

Література: 
Урнов М.В. На рубеже веков: Очерки английской литературы. – М., 1970. 
Кагарлицкий Ю. Герберт Уэллс: Очерки жизни и творчества. – М., 1963. 
Олдингтон Р. Стивенсон: Портрет бунтаря. – М., 1973. 
Дьяконова Н.Я. Стивенсон и английская литература ХІХ века. – Л., 1984. 
Зверев А.А. Модернизм в литературе США: формирование, эволюция, кризис.  – М., 

1979. 
Старцев А.И. От Уитмена до Хемингуея. – М., 1981. 
Левидова И.О. О’Генри и его новелла. – М., 1973. 
Засурский Я.Н. История американской литературы: В 2 т . – М., 1971. 
Паррингтон В. Основные течения американской мысли: В 3 –х т. – М., 1963. – Т. 3. 
Ромм А.С. Марк Твен. – М., 1977. 
Зверев А.А. Мир Марка Твена: Очерк жизни и творчества. – М., 1985. 
Марк Твен и его роль в развитии современной американской реалистической 

литературы. – М., 1987. 
Богословский В.Н. Джек Лондон. – М., 1964. 
Быков В.М. По следам Джека Лондона. – М., 1983. 
Фонер Ф. Джек Лондон – американський бунтар. – М., 1966. 
Аллен У. Традиция и мечта. – М., 1970. 
 

 

Ключові слова: натуралізм, “експериментальний роман”, 

неоромантизм, “література дії”, фронтирний неоромантизм, “шляхетний” 

неоромантизм, естетизм, парадокс, імпресіонізм, “одивнення”, філософський 

роман, мотив двійництва, прийом карнавалу, вертикальний контекст, роман-

трагедія, новий вікторіанський роман. 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни “Історія зарубіжної літератури ” 
Загальний обсяг дисципліни:  

90  навч. годин,  з них: лекційних - 16, семінарських - 18, самостійна робота - 17, модульний 

контроль - 3.     
Форма контролю: іспит – 36 год. 

 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ      VІІІ ІХ Х 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ. 
Назва 
модуля 

Специфіка поезії і драми доби 

порубіжжя 
Шляхи розвитку прози доби порубіжжя 

Кількість балів 
за модуль 

76 151 бал 

Лекції 1 2 3-4  5 6 7 8 9 10 
Дати           
 
Теми 
 лекцій 

В
ст

у
п

 д
о
 к

у
р
су

 

«
З

ар
у
б

іж
н

а 

л
іт

ер
ат

у
р
а 

к
ін

ц
я 

Х
ІХ

 

–
п

о
ч
. 

Х
Х

 с
т 

С
и

м
в
о
л
із

м
. 
П

о
ез

ія
 

ф
р

ан
ц

у
зь

к
о
го

 

си
м

в
о
л
із

м
у
. 
П

р
о
ві

д
н

і 

н
ап

р
ям

и
 і

 т
еч

ії
 

С
и

м
в
о
л
із

м
. 
П

о
ез

ія
 

ф
р

ан
ц

у
зь

к
о
го

 

си
м

в
о
л
із

м
у
 

“Н
о
в
а 

д
р
ам

а”
: 

те
о
р
ія

 

і 
п

р
ак

ти
к
а 

 Р
о

зв
и

то
к
 т

р
ад

и
ц

ій
 

р
еа

л
із

м
у
 в

 у
м

о
в
ах

 

п
о

р
у

б
іж

ж
я.

 
Н

ат
у
р
ал

із
м

 Е
.З

о
л
я 

  Авторські 

варіанти 

прози 

імпресіонізму 

Естетизм. 

Творчість 

О.Уайльда 

Неоромантизм 

в англійській 

літературі  

Р
із

н
о
ви

д
и

 

ам
ер

и
к
ан

сь
к
о
го

 

н
ео

р
о
м

ан
ти

зм
у
 і

 

й
о

го
 п

р
ед

ст
ав

н
и

ки
 

 

 
Теми 

семінарських 
занять 

 П
о

ез
ія

 П
.В

ер
л
ен

а 
і 

А
.Р

ем
б
о
 

Г.Ібсен 

«Ляльков

ий дім» 

М
.М

ет
ер

л
ін

к
 «

С
и

н
ій

 

п
та

х
»
 

Е
.З

о
л
я 

«
Ж

ер
м

ін
ал

ь
»
 

Т
. 
М

ан
н

 «
С

м
ер

ть
 і

 

В
ен

ец
ії

»
 

«
М

и
л
и

й
 д

р
у

г»
 Г

і 
д
е 

М
о

п
ас

са
н

а 

К.Гамсун 

“Пан” 

О
.В

ай
л
д 

«
П

оп
р
тр

ет
 

Д
о
рі

ан
а 

Г
ре

я»
 

Д
.Л

он
до

н
 

«
М

о
рс

ьк
и
й
  в

ов
к»

 

Самостійна  
робота 

Самостійні роботи  №1 – 3 (15 балів) Самостійні роботи  №4-8 (25 балів) 

  
контроль МКР 25 балів МКР 25 балів 

 
Читацький щоденник – 30 балів 

Екзамен 40 балів 
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IV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
Семінар 1.  

Поезія  П.Верлена і А.Рембо 
План 

1. Традиції романтизму, парнаської школи і Ш.Бодлера у збірці 

П.Верлена “Сатурналії”. 
2. Особливості любовної лірики П.Верлена (збірка “Добра пісня”). 
3. Зміст і поетика творів збірки “Мудрість”. 
4. Рання поезія А. Рембо і традиції героїчної та сатиричної поезії 

В.Гюго (“Коваль”, На музиці”, “Покарання Тартюфа”, “Сидні”, “Буфет”; 
цикл “Паризька оргія”). 

5. “П’яний корабель” і “Голосівки” Рембо як маніфести символізму.  
6. Особливості поетики збірок “Останні вірші” і “Осяяння”. 
7. Поєднання символістської і імпресіоністської поетики в творах 

П.Верлена і А. Рембо.  
Завдання: 1) проаналізувати по 2-3 поезії П.Верлена зі збірок 

“Сатурналії”, “Добра пісня”, “Мудрість”. 
2) зробити пообразний аналіз поеми “П’яний корабель” А.Рембо. 

Література: 
Балашов Н. Рембо и связь двух веков поэзии // Рембо А. Стихи. Последние 

стихотворения. Озарения. Одно  лето в Аду. – М., 1982.  
Колосова Н. От иероглифа – до французького символизма // Всесвітня література і 

культура в навчальних закладах України. –  2002. – №3. – С.47 – 49. 
Баліна К. Художній твір крізь призму асоціацій // Зарубіжна література в 

навчальних закладах. –  2002. – №4. – С. 7 – 9.  
Обломиевский Д. Французский символизм. – М., 1978. 
 
 
Семінар 2. 

Г.Ібсен “Ляльковий дім” 
  План 
1.Історія Нори Хельмер – соціально-психологічне узагальнення через 

аналіз приватного випадку. Співвідношення приватного і соціального в канві 

п'єси. Дім Хельмерів як "клітина" сучасного Ібсенові суспільства. 
2. (Само)пізнання героїв як основна тема "Лялькового дому".  
3. Проблематизація ґендерних ролей.  
4. Мотив брехні для порятунку. Боротьба Нори за власний простір.  
5. Сім’я Хельмерів – “Ілюзія щастя чи щастя в ілюзії”? 
6.Образи п’єси: 

а). образ Нори; 
б) Хельмер і Крогстад – схожість і відмінність; 
в). образ лялькового дому, його навантаження і символіка. 
7. “Ляльковий дім” як зразок “нової драми”. Роль інтелектуально-

аналітичної композиції у твору. 
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Завдання: 1) законспектувати працю Б.Шоу “Квінтесенція ібсенізму”: 

Приложение  к “Квинтэссенции ибсенизма” // Шоу Б. О драме и театре. – М., 

1963. 
2) виписати цитати до характеристики Нори. 

Література: 
Гуменна О. Проблема вільного життєвого вибору людини: За творами 

О. Кобилянської “Людина” та Г. Ібсена “Ляльковий дім” // Зарубіжна література. – 2007. – 
Ч. 12. – С. 10–12. 

Конева Т. Загадка женской души: Генрик Ибсен “Кукольный дом”. 10 кл. // 

Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – №6. – С. 36–38. 
Міщук В. Дім, у якому в’януть почуття: До вивч. соціально-психолог. драми 

Г. Ібсена “Ляльковий дім” (“Нора”) // Відродження. – 1993. – №11. – С. 11–13. 
Могальчинська В.М. Нові штрихи вивчення творчості Г. Ібсена // Зарубіжна 

література. – 2005. – №. 10. – С. 20–24. 
Ніколенко О. Секрет сімейного щастя: “Ляльковий дім” Г. Ібсена // Зарубіжна 

література. – 1997. – №1(17). – С. 6–7. 
Сіденко С.А. “Хто з вас безгрішний, хай перший вергне в неї камінь...”: Система 

уроків з вивчення творчості Г.Ібсена, зокрема його драми “Ляльковий дім”. 10 кл. // 

Зарубіжна література в навч. закладах. – 1999. – №11. – С. 20–27. 
Соловцова І. Ібсен – реформатор європейської драми // Зарубіжна література. – 

2002. – Ч. 17. – С. 19–21. 
Шахова К. Ляльки, що шукають себе: Ібсен “Ляльковий дім” // Зарубіжна 

література. – 2002. – Ч. 9. – С. 5–7. 
 
 
 
Семінар 3.  

М.Метерлінк “Синій птах” 
План 

1. “Синій птах” як один із варіантів “нової драми” кінця ХІХ –  
початку ХХ ст.  

2. Проблема жанру “Синього птаху”.  
3. Сюжет і композиція п’єси.  
4. Символіка образів і їхня роль у розкритті авторського задуму:  
а) образи з реального світу; б) міфологічно-казкові образи.  
Завдання: 1) законспектувати статтю М.Метерлінка “Трагізм 

повсякденного життя”; 
2) визначити символічний зміст головних персонажів п’єси. 

Література: 
Андреев Л.Г. Сто лет бельгийской литературы. – М., 1976. 
Шкунаева И.А. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней: Очерки. – М., 

1973. 
Ніколенко О.Д. “Нова драма” і символічний характер образів п’єси М.Метерлінка 

“Синій птах” // Всесвітня література і культура в навчальних закладах України. – 2001. – 
№.5. – С. 54 – 56. 
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Семінар 4.  
Е.Золя “Жерміналь” 

План 
1. Розкриття теми “боротьби праці і капіталу” (Е. Золя) в романі 

“Жерміналь”. Історія написання. 
2. Проблематика роману: 
а). типи політичних лідерів в романі; 
б) етапи розвитку страйку; 
б)  стосунки між жінкою і мужчиною; 
в) сім’я, родина в романі. 
3. Характеристика образів. 
4. Роман “Жерміналь” і художній метод натуралізму. 
5. “Жерміналь” як зразок експериментального роману Золя. Елементи 

символізму й імпресіонізму в поетиці твору. 
Завдання: 1) визначити основні сюжетні лінії твору;  
2) підготувати цитати з тексту для характеристики образів. 

Література: 
Пузиков А. Портреты французских писателей. Жизнь Золя. – М., 1976. 
Мелик-Саркисова Н.В. Концепция человека и творческий метод Э.Золя. – 

Махачкала, 1975. 
 

 
Семінар 5. 

Гі де Мопассан “Милий друг” 
План 

1. Питання жанрової дефініції роману: нове і традиційне. 
2. Соціальна проблематика роману. Критика французького суспільства 
3. Філософська (релігійна) проблематика “Милого друга”. Тема смерті 

в романі. 
4. Особистісна проблематика твору. 
5. Головний герой роману: pro – contra. Дюруа як втілення конфлікту 

матеріального і духовного.  
6. Художньо-стильові домінанти роману “Милий друг”. 

Література: 
Пащенко В.І. Гі де Мопассан: Нарис життя і творчості. – К., 1986.  
Андреев Л.Г. и др. История французской литературы. – М., 1987. 
Анненкова О.С. Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана. – 
К., 2008.  
Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX ст. – Луцьк, 1999. 
Соловцова І. Гі де Мопассан – неперевершений майстер реалістичної новели другої 

половини ХІХ ст. // Зарубіжна література. – 2004. – 11-12 берез. – С. 20–26. 
Данилин Ю. Мопассан. Критико-биографический очерк. – М., 1951 
Пузиков А. Предисловие // Мопассан Ги де Милый друг. – М., 1988.  
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Семінар 6. 
Т. Манн “Смерть у Венеції” 

План 
1. “Смерть у Венеції” як модерністська новела. 
2. Основна проблематика твору. 
3. Культурологічний пласт у новелі і його роль. 
4.  Ашенбах і Тадзьо як два варіанти образу світу. 
5. Елементи символістської поетики в новелі.  
Завдання: 1) скласти план новели;  
2) знайти образи-символи і запропонувати їх тлумачення. 

Література: 
Адмони В.Г., Сильман В.И. Томас Манн: Очерк творчества. – Л., 1960. 
Дирзен И. Эпическое искусство Томаса Манна: Мировоззрение и жизнь. – М., 1981. 
Кургинян М.С. Романы Томаса Манна: Формы и метод. – М., 1975. 
Стамат Т.В. Чи може “героїзм кволих” народити здорове мистецтво? (за новелою 

Т.Манна “Смерть у Венеції”) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – №1. – 2001. 
– С. 53 – 55. 

 
 
Семінар 7.  

К. Гамсун “Пан” 
План 

1. Проблематика роману в контексті філософських і естетичних 

пошуків К.Гамсуна й літератури норвезького модернізму. 
2. Поетизація внутрішнього світу в романі й виразний особистісний 

первінь. 
3. Образ головного героя роману: 
1) ніцшеанські мотиви в образі лейтенанта Глана; 
2) характер внутрішнього конфлікту героя; 
3) вибір лейтенанта Глана: “втеча” чи “усамітнення для пошуку 

себе”? 
4. Елементи символізму, натуралізму й імпресіонізму в романі. 

Образи-символи твору і їхня роль у розкритті авторського задуму. 
Завдання: 1) законспектувати з праці Андрєєва Л. Импрессионизм (М., 

1988) розділ, присвячений творчості К.Гамсуна;.  2) скласти характеристику 

лейтенанта Глана. 
Література: 

Калитин П.В. и др. Творчество и судьба Кнута Гамсуна. – М., 2001. 
Андреев Л. Импрессионизм. – М., 1988. 
Рогозинський В.  “Згідно з якими зірками жити”. Дещо про вивчення роману Кнута 

Гамсуна “Пан” // Зарубіжна літератур в навчальних закладах. – 2000. – № 3. – С. 18 – 20. 
Конева Т. “Любовь делает человека человеком” // Всесвітня література та культура. 

– 2000. – № 1.  
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Семінар 8.  
О.Уайльд “Портрет Доріана Грея” 

План 
1. Краса і кохання. Краса і смерть. Краса і талант. Естетичні і етичні 

категорії у творі. 
2. Мотив двійництва. Переосмислення фаустіанського сюжету О. 

Уайльдом. 
3. Образи повісті: 
а) особиста трагедія Доріана Грея. Доріан Грей і суспільство; 
б) символічність образу художника Бейзіла; 
в) Сибілла і її роль у розкритті основної теми твору; 
г) ідейна насиченість образу сера Генрі. 
4. Композиція повісті, особливості мови твору. Парадокси Уайльда. 
Завдання: 1) скласти план оповіді ”Етапи падіння Доріана Грея”;                

2) виписати парадокси О.Уайльда до характеристики світогляду сера Генрі. 
Література: 

Соколянский М.Г. Оскар Уайльд: Очерк творчества. – Одесса, 1990. 
Міщук В. Своєрідність естетизму Оскара Уайльда і його роман “Портрет Доріана 

Грея” // Відродження. – 1994. – №8.  
Мухін В.О. Духовна деградація особистості. Роман “Портрет Доріана Грея” і 

творчість О.Уайльда // Зарубіжна література в навчальних закладах. –  №3. – 2000. – С. 49 

– 57. 
Градовський А.В. “Порок – це витрати життєвих сил” (за романом О.Уайльда 

“Портрет Доріана Грея”) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – №1. – 2002. –   
С. 39 – 43. 

 
 
 Семінар 9.  

 “Морський вовк” Джека Лондона 
План 

1. Специфіка “фронтирного реалізму” Джека Лондона в романі 

“Морський вовк”.  
2. Сюжет і композиція роману. 
3. Проблематика твору.  
4.Суперечливість і символіка образу Ларсена. Полеміка з 

ніцшеанською теорією “надлюдини”. 
5. Неоромантичні тенденції роману. 
6. Жанрова характеристика твору. 
Завдання: скласти цитатну характеристику Ларсена 

Література: 
Богословский В.Н. Джек Лондон. – М., 1964. 
Быков В. По следам Джека Лондона. – М., 1996. 
Корунець І. Джек Лондон. – К., 1976. 
 Стоун Ирвинг. Моряк в седле. – М., 1987. 
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

СПЕЦИФІКА ПОЕЗІЇ ТА ДРАМИ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ   
Тема 1. Поезія Ш.Бодлера – предтечі символізму. Проблематика і 

поетика  збірки “Квіти зла”(2 год.)  
Нарис життя і творчості Шарля Бодлера. Історія написання збірки 

“Квіти зла”. Автобіографічні мотиви лірики. Тема міста в “Квітах зла”. 
Трансформація романтичної тематики в поезіях збірки. Добро і Зло в 

художньому осмисленні Ш. Бодлера. Тема проклятого поета. 
Література: 

Затонский Д.С. Модернизм и постмодернизм. – Х., 2000. 
Полевой В.М. Искусство ХХ века. – М., 1991. 
Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция: Конец ХІХ – начало 

ХХ века. – М., 1987. 
Обломиевский Д. Французский символизм. – М., 1978. 

 
Тема 2.  

Російська поезія “срібного віку” 
Новизна концепції мистецтва “срібного віку” в Росії. „Туга за світовою 

культурою” як ідеологема “Срібного віку”. Французький та російський 

поетичний символізм: загальне і особливе. 
Творчість О.Блока і А.Бєлого як поетичний діалог початку століття. 
Символізм збірок О.Мандельштама “Камінь”. Культурологічни зміст 

поезії Мандельштама. 
Символістська естетика і поетика поезії О.Блока. Своєрідність поетики 

“Віршів про прекрасну Даму” О.Блока. Образ Росії в циклі О.Блока 

“Батьківщина”. Апокаліптичні візії О.Блока в циклах «Снігова маска», 

«Страшний світ», «Італійські вірші». 
Специфіка акмеїзму А.Ахматової. Тема кохання в ліриці А.Ахматової. 

Література: 
Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматова. – Ленинград, 1973. 
Гаспаров М.Л. Поэты и культура (три поэтики Осипа Мандельшьама) // Гаспаров 

М.Л. Избранные статьи. – М., 1995. 
Бураго С. Александр Блок. – К., 2002. 
Долгополов Л.К. Александр Блок: личность и творчество. – Л., 1980. 
Турков А. Александр Блок. – М., 1981. 

 
Тема 3. Поезія Р.Кіплінга (2 год.) 

Неоромантизм “активної дії” в поезії Редьярда Кіплінга. 
Тема солдатської долі в ”Казармених баладах”. Тематичний перегук 

“Чиновницьких пісень” і “Казармених балад”. 
Тема Заходу і Сходу в поезії Р.Кіплінга, специфіка її розкриття. 
Типові образи поезії Р.Кіплінга. Особливості стилю поета (розмовна 

інтонація, фольклорні пісенні мотиви, рефрени і повтори, багатство ритмів). 
Література: 

Урнов Д. Дальние странствия Маленького Пилигрима //  Киплинг Р. От моря до 

моря. – М., 1983. 
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Долини А. Редьярд Киплинг, новеллист и поэт // Киплинг Р. Рассказы. 

Стихотворения. – Л., 1989. 
Вишневская Н., Зыкова Е. Редьярд Киплинг: Восток, Запад и философия 

неоромантизма // Вишневская Н., Зыкова Е. Запад есть Запад. Восток есть Восток: Из 

истории англо-индийских литературных связей в Новое время. – М., 1996. 
 

 
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОЗИ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ 

Тема 4. “Велика” проза порубіжжя (3 год.) 
Основні тенденції розвитку прози порубіжжя. 
Провідні течії французького реалізму: соціально-психологічна, 

соціально-філософська, героїчна, пригодницька, ”екзотична” та ін. Проза Гі 

де Мопассана як представника соціально-психологічної течії. Соціальна й 
особистісна проблематика романів “Життя” і “Милий друг”. 

“Новий вікторіанський” роман Томаса Гарді. Концепція “роману-
трагедії” і її  художнє втілення в романах циклу “Характери і середовище”. 

Роман “Тесс”: проблематика і поетика.  Творчість Джона Голсуорсі.“Сага 

про Форсайтів” як нова інтерпретація “сімейної хроніки”. 
Німецький реалізм порубіжжя. Творчий шлях Генріха Манна. 

Неоромантична трилогія “Богині”. Г. Манн і Золя. Специфіка сатири Г. 

Манна 1900-х рр. (“Учитель Гнус”). Проблема антигероя. Трилогія “Імперія”. 
Основні суспільні конфлікти епохи в романі “Вірноподданний”.  

Творчість Томаса Манна. Поняття “бюргер” і “бюргерство” в прозі й 
есеїстиці, вплив Ф.Ніцше. Роман “Будденброки”. Тема “таємної тріщини” в 

романі, характер історизму. 
Рання творчість Т.Драйзера. Роман “Сестра Керрі”: проблематика і 

поетика. 
Література: 

Адмони В.Г., Сильман В.И. Томас Манн: Очерк творчества. – Л., 1960. 
Дирзен И. Эпическое искусство Томаса Манна: Мировозрение и жизнь. – М., 1981. 
Кургинян М.С. Романы Томаса Манна: Формы и метод. – М., 1975. 
Вольфович Т.Л. Творчество Мопассана. – М., 1962. 
Данилин Ю.И. Жизнь и творчество Мопассана. – М., 1968. 
Пащенко В.І. Гі де Мопассан. – К., 1986. 
Адмони В.Г., Сильман В.И. Томас Манн: Очерк творчества. – Л., 1960. 
Лану А. Мопассан. – М., 1971. 
Шахова К. Гі де Мопассан // Нариси творчості зарубіжних письменників-реалістів 

ХІХ – ХХ ст. – К., 1975. 
Тугушева М.П. Джон Голсуорси: Жизнь и творчество. – М., 1973. 
Урнов М.В. На рубеже веков: Очерки английской литературы. –М., 1970. 
Урнов М.В. Томас Гарди: Очерк творчества. – М., 1969. 

 
 

Тема 5. Новелістика порубіжжя (2 год.) 
Гі де Мопассан – майстер новели. Тематичні групи його новел. 

Особливості стилю. Жанрові інваріанти новелістики Мопассана. 
Модерністська новела Т.Манна. Тема митця в сучасному світі. Два 

світи в новелі «Смерть у Венеції». Культурологічний зміст твору. 
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 Література: 
Пащенко В.І. Гі де Мопассан: Нарис життя і творчості. – К., 1986.  
Андреев Л.Г. и др. История французской литературы. – М., 1987. 
Анненкова О.С. Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана. – 
К., 2008.  
Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX ст. – Луцьк, 1999. 
Соловцова І. Гі де Мопассан – неперевершений майстер реалістичної новели другої 

половини ХІХ ст. // Зарубіжна література. – 2004. – 11-12 берез. – С. 20–26. 
Адмони В.Г., Сильман В.И. Томас Манн: Очерк творчества. – Л., 1960. 
Дирзен И. Эпическое искусство Томаса Манна: Мировоззрение и жизнь. – М., 1981. 
Кургинян М.С. Романы Томаса Манна: Формы и метод. – М., 1975. 
Стамат Т.В. Чи може “героїзм кволих” народити здорове мистецтво? (за новелою 

Т.Манна “Смерть у Венеції”) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – №1. – 2001. 
– С. 53 – 55. 

 
 

Тема 6. Творчість Г. Джеймса – шляхетного неоромантика (2 год.) 
Теорія імпресіонізму й імпресіоністична характерологія в 

американській літературі. Жанр і стиль американського імпресіонізму.  
Творчість Генрі Джеймса. Новелістика Г. Джеймса: проблематика, 

поетика, зв'язок із традицією американської й англійської прози. 
Література: 

Андреев Л. Импрессионизм. – М., 1988. 
Кузнєцов Ю. Імпресіонізм в українській та світовій прозі початку ХХ ст.: Зміна 

художнього дискурсу // Українська мова й література в школі. – 2000. –№3. 
Пригодій С.І. Імпресіонізм в американській літературі. – К., 1999. 
Блэкмур Р.П. Генри Джеймс  // Литературная история США: В 3-х т. – М., 1979. 

 
Тема 7. Різновиди американського неоромантизму (2 год.) 

Американська ментальність на рубежі ХІХ – ХХ ст. Нові тенденції в 

філософії (прагматизм, ніцшеанство, соціодарвінізм), естетиці (естетика 

Г.Гарленда, Г.Джеймса, Ф.Норріса), літературі (неоромантизм, натуралізм, 

реалізм, імпресіонізм). Натуралізм у літературі США, його відмінність від 

західноєвропейського аналогу. Типологічні схожості і відмінності 

натуралізму і реалізму. 
Творчість О’Генрі як перехідне явище в американській літературі 

порубіжжя. Основна проблематика його творчості. Тема “маленької людини” 

і її художнє вирішення. 
Неоромантизм в літературі США, його естетика й різновиди: народний, 

“фронтирний”, “шляхетний” і утопічний.  
“Народний неоромантизм” і творчість Марка Твена. Рання творчість 

письменника: його гумористичні оповідання і їх зв’язок з американським 

фольклором. Прийом “оповідання в оповіданні” і роль оповідача в творах 

Марка Твена. Сатиричне спрямування “Листів китайця” і роману 

“Позолочений вік”. Поєднання реалізму і романтизму в “Пригодах Тома 

Сойєра”. Заглиблення автора в дитячу психологію. Розвиток традиційного 

донкіхотівського мотиву. Образ річки і його роль у романі. 
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Наростання критицизму у зрілий період творчості Марка Твена. 

“Пригоди Гека Фінна”: розширення хронотопу, загострення авторської уваги 

до проблем рабства, падіння людської моралі, жадібності й жорстокості. 
Історичні твори Марка Твена. Прийом “карнавалу” в романі “Принц і 

жебрак”. Реалізм, фантастика й сатира символічного роману “Янкі з 

Коннектикуту при дворі короля Артура”. Памфлети останніх років, їх зміст і 

поетика. 
“Фронтирний реалізм” Джека Лондона. Основні моменти його 

біографії. Проблематика “Північних оповідань”. Повісті про тварин: 

розвиток анімалістичної теми. Романтичне протистояння природи і 

цивілізації. Позитивний герой оповідань. Реалістичний і неоромантичний 

первні творів.  
Розвиток традицій морського пригодницького роману в “Морському 

вовкові”. Полеміка з філософією Ф.Ніцше. Символічність образів роману. 

Публіцистика Джека Лондона. Соціальна програма автора в романі “Залізна 

п’ята”. 
Тема митця в буржуазному суспільстві в романі “Мартін Іден”. 

Складність образу головного героя, його спільність і відмінність з Ларсеном 

(“Морський вовк”). Автобіографічні мотиви “Мартіна Ідена”.  
Третій період творчості Джека Лондона. Значення його творчості для 

розвитку американської і світової літератури. 
Література: 

Зверев А.А. Модернизм в литературе США: формирование, эволюция, кризис.  – 
М., 1979. 

Левидова И.О. О’Генри и его новелла. – М., 1973. 
Засурский Я.Н. История американской литературы: В 2 т . – М., 1971. 
Зверев А.А. Мир Марка Твена: Очерк жизни и творчества. – М., 1985. 
Марк Твен и его роль в развитии современной американской реалистической 

литературы. – М., 1987. 
Богословский В.Н. Джек Лондон. – М., 1964. 
Быков В.М. По следам Джека Лондона. – М., 1983. 
Фонер Ф. Джек Лондон – американський бунтар. – М., 1966. 

 
Тема 8. Творчість  А.Стріндберга (2 год.) 

Суспільний підйом у Швеції кінця ХІХ століття і його відображення в 

літературі. Проза А.Стріндберга, поєднання в ній реалістичних і 

натуралістичних  рис.  
Періодизація творчості письменника. Особливості першого періоду  

творчості. Доля митця в сучасному суспільстві в романі “Червона кімната”. 
Збірка новел “Утопії в дійсності”. Автобіографічні мотиви романів “Син 

служниці”, “Історія однієї душі”, “Сповідь безумця”. Тема розпаду 

буржуазної сім”ї та падіння моралі в збірці новел “Трагікомедія шлюбу”. 
Другий період творчості: переважання натуралістичних тенденцій. 

 Література: 
Неустроев В.П. Литература скандинавских стран: 1870 – 1970. – М., 1980. 
Неустроев В.П. Литературные очерки и портреты. – М., 1983. 
Манн Т. Август Стриндберг // Манн  Т. Собр. соч. – Т. 10. – М., 1961. 
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КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
 
Змістовий модуль та теми курсу 

 
Академічний 

контроль 

Б

бали 
 
Термін 

виконан

ня 

(тижні) 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
СПЕЦИФІКА ПОЕЗІЇ ТА ДРАМИ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ 

 
Тема 1. Поезія Ш.Бодлера – предтечі 

символізму. Проблематика і поетика збірки 

“Квіти зла”. Урбаністична тематика збірки, її 

соціальні й філософські мотиви. Тема 

проклятого поета в збірці “Квіти зла” (2 год.) 

Перевірка 

конспекту 
5

5 
І-ІІ 

Тема 2. Російська поезія “срібного віку”. 
Новизна концепції мистецтва “срібного віку” 

в Росії. Французький та російський 

поетичний символізм: загальне і особливе. 
Творчість О.Блока і А.Бєлого як поетичний 

діалог початку століття. Символізм збірок 

О.Мандельштама “Камінь”. Символістська 

естетика і поетика поезії О.Блока. 
Своєрідність поетики “Віршів про прекрасну 

Даму” О.Блока. Образ Росії в циклі О.Блока 

“Батьківщина” (2 год).  

Тестова 

робота 
5

5 
ІІ-ІІІ 

Тема 3. Поезія Р.Кіплінга. Тема солдатської 

долі в ”Казармених баладах”. Тематичний 

перегук “Чиновницьких пісень” і 

“Казармених балад”. Тема Заходу і Сходу в 

поезії Р.Кіплінга, специфіка її розкриття (2 
год.) 

Перевірка 

конспекту 
5

5 
ІІІ-ІV 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОЗИ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ 

Тема 4.“Велика” проза порубіжжя. 
Провідні течії французького реалізму: 

соціально-психологічна, соціально-
філософська, героїчна, пригодницька, 

”екзотична” та ін. Проза Гі де Мопассана. 
“Новий вікторіанський” роман Т.Гарді. 

Концепція “роману-трагедії” і її  художнє 
втілення в романах циклу “Характери і 

середовище”. Творчість Д.Голсуорсі “Сага 

про Форсайтів” як нова інтерпретація 

Самостійна 

робота 
5

5 
V- VІ 
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“сімейної хроніки”. Німецька проза 
порубіжжя. Творчий шлях Г. І Т. Маннів. 
Рання творчість Т. Драйзера  (3 год.) 
Тема 5. Новелістика порубіжжя. Творчість 

Мопассана. Тематичні групи його новел. 

Особливості стилю. Модерністський тип 

новели у творчості Т.Манна (2 год.).  

Перевірка 

конспекту 
5

5 
VI-VII 

Тема 6. Творчість Г. Джеймса – 
шляхетного неоромантика.  Жанр і стиль 

американського імпресіонізму. Новелістика 

Г. Джеймса: проблематика, поетика, зв’язок 

з традицією американської і англійської 

прози. Романи Г. Джеймса. Стиль і 

проблематика (2 год.) 

Самостійна 

робота 
5

5 
VІІ-VIII 

Тема 7. Різновиди американського 

неоромантизму. Представники 

фронтирного неоромантизму, його 

представники. Особливості народного 

неоромантизму. Специфіка шляхетного 

неоромнтизму. Утопічний неоромантизм (2 

год.) 

Перевірка 

конспектів 
5

5 
VIII-IX 

Тема 8. Творчість  А. Стріндберга.  
Поєднання у його прозі реалістичних і 

натуралістичних  рис. Особливості першого 

періоду  творчості Стріндберга. Доля митця 

в сучасному суспільстві в романі “Червона 

кімната”. Другий період творчості: 

переважання натуралістичних тенденцій (2 
год.) 

Самостійна 

робота 
5

5 
IХ-Х 

Разом: 40 балів 
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VII. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ МОДУЛЬНОЇ РОБОТИ 

Модульна №1. 
 

СПЕЦИФІКА ПОЕЗІЇ І ДРАМИ ДОБИ ПОРУБІЖЖЯ 
 

Варіант 1. 
1. Визначити характерні риси поетичного стилю П. Верлена. 
2. Довести, що п’єса А. Чехова “Вишневий сад” – зразок “нової драми". 
3. Тестове завдання: 

1. Слово “декаданс” у перекладі означає: 
1) розчарування; 
2)занепад; 
3)розквіт; 
4)процвітання. 
1 До течій раннього модернізму належать 
1) неоромантизм, неокласицизм, неореалізм;  
2) імпресіонізм, символізм, неоромантизм; 
3) імпресіонізм, експресіонізм, символізм; 
4) імпресіонізм, символізм, неореалізм 
3. Інтуїтивізм А.Бергсона ґрунтується на тезі: 
1) наявність інтуїції в людині вже є моментом творчості; 
2) глибинну сутність світу можна осягнути тільки за допомогою інтуїції; 
3) інтуїція є одним із проявів інтелекту людини; 
4) найвищим знанням є індивідуальне переживання, інтуїція. 
4. Течія модернізму, позначена витонченим відтворенням особистих вражень і 

спостережень, має назву: 
1) символізм; 
2) імпресіонізм; 
 
3) школа потоку свідомості; 
4) неоромантизм. 
 
5. Модернізм у літературі започаткували письменники: 
1) Англії; 
2) Німеччини; 
3) Росії; 
4) Франції 
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Варіант 2. 

1. Визначити характерні риси поетичного стилю А. Рембо. 
2. Довести, що п’єса Шоу “Пігмаліон” – зразок “нової драми". 
3. Тестове завдання: 

1. Слово “декаданс” у перекладі означає: 
1) розчарування; 
2)занепад; 

3)розквіт; 
4)процвітання. 

2. До течій раннього модернізму належать: 
1) неоромантизм, неокласицизм, неореалізм;  
2) імпресіонізм, символізм, неоромантизм; 
3) імпресіонізм, експресіонізм, символізм; 
4) імпресіонізм, символізм, неореалізм 
3. Інтуїтивізм А.Бергсона ґрунтується на тезі: 
1) наявність інтуїції в людині вже є моментом творчості; 
2) глибинну сутність світу можна осягнути тільки за допомогою інтуїції; 
3) інтуїція є одним із проявів інтелекту людини; 
4) найвищим знанням є індивідуальне переживання, інтуїція. 
4. Течія модернізму, позначена витонченим відтворенням особистих вражень і 

спостережень, має назву: 
1) символізм; 
2) імпресіонізм; 
 

3) школа потоку свідомості; 
4) неоромантизм. 
 

5. Модернізм у літературі започаткували письменники: 
1) Англії; 
2) Німеччини; 
3) Росії; 
4) Франції 
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Варіант 3. 
1. Визначити характерні риси поетичного стилю Ш. Бодлера. 
2. Довести, що п’єса Г. Ібсена “ляльковий дім” – зразок “нової 

драми". 
3. Тестове завдання: 

1. Слово “декаданс” у перекладі означає: 
1) розчарування; 
2)занепад; 

3)розквіт; 
4)процвітання. 

 
2. До течій раннього модернізму належать: 
1) неоромантизм, неокласицизм, неореалізм;  
2) імпресіонізм, символізм, неоромантизм; 
3) імпресіонізм, експресіонізм, символізм; 
4) імпресіонізм, символізм, неореалізм 
 
3. Інтуїтивізм А.Бергсона ґрунтується на тезі: 
1) наявність інтуїції в людині вже є моментом творчості; 
2) глибинну сутність світу можна осягнути тільки за допомогою інтуїції; 
3) інтуїція є одним із проявів інтелекту людини; 
4) найвищим знанням є індивідуальне переживання, інтуїція. 
 
4. Течія модернізму, позначена витонченим відтворенням особистих вражень і 

спостережень, має назву: 
1) символізм; 
2) імпресіонізм; 
 

3) школа потоку свідомості; 
4) неоромантизм. 
 

5. Модернізм у літературі започаткували письменники: 
1) Англії; 
2) Німеччини; 
 
3) Росії; 
4) Франції 
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Варіант 4. 
1. Визначити характерні риси поезії французьких символістів. 
2. Довести, що п’єса Г. Гауптмана “Затонулий дзвін” – зразок “нової 

драми". 
3. Тестове завдання: 

1. Слово “декаданс” у перекладі означає: 
1) розчарування; 
2)занепад; 

3)розквіт; 
4)процвітання. 

 
2. До течій раннього модернізму належать: 
1) неоромантизм, неокласицизм, неореалізм;  
2) імпресіонізм, символізм, неоромантизм; 
3) імпресіонізм, експресіонізм, символізм; 
4) імпресіонізм, символізм, неореалізм 
 
3. Інтуїтивізм А.Бергсона ґрунтується на тезі: 
1) наявність інтуїції в людині вже є моментом творчості; 
2) глибинну сутність світу можна осягнути тільки за допомогою інтуїції; 
3) інтуїція є одним із проявів інтелекту людини; 
4) найвищим знанням є індивідуальне переживання, інтуїція. 
 
4. Течія модернізму, позначена витонченим відтворенням особистих вражень і 

спостережень, має назву: 
1) символізм; 
2) імпресіонізм; 
 

3) школа потоку свідомості; 
4) неоромантизм. 
 

5. Модернізм у літературі започаткували письменники: 
1) Англії; 
2) Німеччини; 
 
3) Росії; 
4) Франції 
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Варіант 5. 
1. Визначити характерні риси поезії російських символістів. 
2. Довести, що п’єса М. Метерлінк “Синій птах” – зразок “нової 

драми". 
3. Тестове завдання: 

1. Слово “декаданс” у перекладі означає: 
1) розчарування; 
2)занепад; 

3)розквіт; 
4)процвітання. 

 
2. До течій раннього модернізму належать: 
1) неоромантизм, неокласицизм, неореалізм;  
2) імпресіонізм, символізм, неоромантизм; 
3) імпресіонізм, експресіонізм, символізм; 
4) імпресіонізм, символізм, неореалізм 
 
3. Інтуїтивізм А.Бергсона ґрунтується на тезі: 
1) наявність інтуїції в людині вже є моментом творчості; 
2) глибинну сутність світу можна осягнути тільки за допомогою інтуїції; 
3) інтуїція є одним із проявів інтелекту людини; 
4) найвищим знанням є індивідуальне переживання, інтуїція. 
 
4. Течія модернізму, позначена витонченим відтворенням особистих вражень і 

спостережень, має назву: 
1) символізм; 
2) імпресіонізм; 
 

3) школа потоку свідомості; 
4) неоромантизм. 
 

5. Модернізм у літературі започаткували письменники: 
1) Англії; 
2) Німеччини; 
3) Росії; 
4) Франції 
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Модульна робота №2 
Варіант 1. 

1. З’ясувати специфіку американського варіанту імпресіонізму (на 

прикладі творчості Г.Джеймса) (10 б.) 
2. Означити шляхи пошуки нового героя в пригодницько-психологічній 

англійській прозі порубіжжя (Стівенсон, Конан Дойл, Конрад) (10 б.) 
3. Тести (5 б.) 
1. “Бачити, відчувати, виражати” – це гасло поетів модерністської течії:  
1) символізму; 
2) неоромантизму; 
3) імпресіонізму; 
4) естетизму. 
 
2. Загальна назва нових нереалістичних літературно-мистецьких течій, що виникли на 

межі ХІХ – ХХ ст. як заперечення традиційних форм та естетики минулого 
1) декаданс; 
2) модернізм; 
 

3) тенденційність; 
4) естетизм. 
 

3. Для символізму характерна орієнтація: 
1)на смислову точність слова; 
2) непроясненість і багатозначність художнього слова; 
3) інформаційно-розповідну роль слова; 
4) музичність і звучність слова. 
 
4. Філософські ідеї, що справили найбільший вплив на літературу порубіжжя: 
1) вчення Ніцше, Шопенгауера, Бергсона; 
2) вчення Ніцше, Шопенгауера, Бергсона; 
3) вчення Шопенгауера, Бергсона; Фрейда; 
4) вчення Ніцше, Фрейда, Бергсона; 
 
 5. Характерними рисами доби є: 
1) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; пошук нових 

духовних орієнтирів; криза; 
2) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; пошук нових 

духовних орієнтирів;  
3) атеїзація суспільства; пошук нових духовних орієнтирів; криза; 
4) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; криза. 



 36 

Варіант 2. 
1. Означити шляхи пошуки нового героя в пригодницько-психологічній 

англійській прозі порубіжжя (Стівенсон, Конан Дойл, Конрад) (10 б.) 
2. Схарактеризувати творчість Е.Золя в контексті натуралізму. Визначити 

проблематику й художні особливості роману Е.Золя “Жерміналь” (10 б.) 
3. Тести (5 б.) 
2. “Бачити, відчувати, виражати” – це гасло поетів модерністської течії:  
1) символізму; 
2) неоромантизму; 
3) імпресіонізму; 
4) естетизму. 
 
2. Загальна назва нових нереалістичних літературно-мистецьких течій, що виникли на 

межі ХІХ – ХХ ст. як заперечення традиційних форм та естетики минулого 
1) декаданс; 
2) модернізм; 
 

3) тенденційність; 
4) естетизм. 
 

3. Для символізму характерна орієнтація: 
1)на смислову точність слова; 
5) непроясненість і багатозначність художнього слова; 
6) інформаційно-розповідну роль слова; 
7) музичність і звучність слова. 
 
4. Філософські ідеї, що справили найбільший вплив на літературу порубіжжя: 
1) вчення Ніцше, Шопенгауера, Бергсона; 
2) вчення Ніцше, Шопенгауера, Бергсона; 
3) вчення Шопенгауера, Бергсона; Фрейда; 
4) вчення Ніцше, Фрейда, Бергсона; 
 
 5. Характерними рисами доби є: 
1) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; пошук нових 

духовних орієнтирів; криза; 
2) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; пошук нових 

духовних орієнтирів;  
3) атеїзація суспільства; пошук нових духовних орієнтирів; криза; 
4) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; криза. 
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Варіант 3. 
1. Суть специфіки розкриття теми науково-технічного прогресу і долі 

вченого в буржуазному суспільстві  у творчості Г.Уеллса (10 б.) 
2. Пояснити суть синтезу психологічного аналізу й пригодницького сюжету в 

прозі Дж.Конрада (10 б.) 
3. Тести (5 б.) 
1.“Бачити, відчувати, виражати” – це гасло поетів модерністської течії:  
1) символізму; 
2) неоромантизму; 
3) імпресіонізму; 
4) естетизму. 
 
2. Загальна назва нових нереалістичних літературно-мистецьких течій, що виникли на 

межі ХІХ – ХХ ст. як заперечення традиційних форм та естетики минулого 
1) декаданс; 
2) модернізм; 
 

3) тенденційність; 
4) естетизм. 
 

3. Для символізму характерна орієнтація: 
1) на смислову точність слова; 
2)  непроясненість і багатозначність художнього слова; 
3) інформаційно-розповідну роль слова; 
4) музичність і звучність слова. 
 
4. Філософські ідеї, що справили найбільший вплив на літературу порубіжжя: 
1) вчення Ніцше, Шопенгауера, Бергсона; 
2) вчення Ніцше, Шопенгауера, Бергсона; 
3) вчення Шопенгауера, Бергсона; Фрейда; 
4) вчення Ніцше, Фрейда, Бергсона; 
 
 5. Характерними рисами доби є: 
1) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; пошук нових 

духовних орієнтирів; криза; 
2) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; пошук нових 

духовних орієнтирів;  
3) атеїзація суспільства; пошук нових духовних орієнтирів; криза; 
4) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; криза. 
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Варіант 4. 
1. Проаналізувати роман О.Уайлда “Портрет Доріана Грея”, його 

філософсько-естетичну проблематику і поетику (10 б.) 
2. Визначити особливості розвитку анімалістичної теми в «Книзі джунглів». 

Художня полеміка Г.Уеллса і Д. Лондона з  Кіплінгом (10 б.) 
3. Тести (5 б.) 
1. “Бачити, відчувати, виражати” – це гасло поетів модерністської течії:  
1) символізму; 
2) неоромантизму; 
3) імпресіонізму; 
4) естетизму. 
 
2. Загальна назва нових нереалістичних літературно-мистецьких течій, що виникли на 

межі ХІХ – ХХ ст. як заперечення традиційних форм та естетики минулого 
1) декаданс; 
2) модернізм; 
 

3) тенденційність; 
4) естетизм. 
 

3. Для символізму характерна орієнтація: 
1) на смислову точність слова; 
2) непроясненість і багатозначність художнього слова; 
3) інформаційно-розповідну роль слова; 
4) музичність і звучність слова. 
 
4. Філософські ідеї, що справили найбільший вплив на літературу порубіжжя: 
1) вчення Ніцше, Шопенгауера, Бергсона; 
2) вчення Ніцше, Шопенгауера, Бергсона; 
3) вчення Шопенгауера, Бергсона; Фрейда; 
4) вчення Ніцше, Фрейда, Бергсона; 
 
 5. Характерними рисами доби є: 
1) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; пошук нових 

духовних орієнтирів; криза; 
2) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; пошук нових 

духовних орієнтирів;  
3) атеїзація суспільства; пошук нових духовних орієнтирів; криза; 
4) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; криза. 
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Варіант 5. 
1. Схарактеризувати імпресіонізм як течію літератури порубіжжя. 

Означити місце творчості К.Гамсуна (10 б.) 
2. Схарактеризувати неоромантичні тенденції роману “Пригоди Тома 

Сойєра...” Марка Твена (10 б.) 
3. Тести (5 б.) 

1. “Бачити, відчувати, виражати” – це гасло поетів модерністської течії:  
1) символізму; 
2) неоромантизму; 
3) імпресіонізму; 
4) естетизму. 
 
2. Загальна назва нових нереалістичних літературно-мистецьких течій, що виникли на 

межі ХІХ – ХХ ст. як заперечення традиційних форм та естетики минулого 
1) декаданс; 
2) модернізм; 
 

3) тенденційність; 
4) естетизм. 
 

3. Для символізму характерна орієнтація: 
5) на смислову точність слова; 
6) непроясненість і багатозначність художнього слова; 
7) інформаційно-розповідну роль слова; 
8) музичність і звучність слова. 
 
4. Філософські ідеї, що справили найбільший вплив на літературу порубіжжя: 
1) вчення Ніцше, Шопенгауера, Бергсона; 
2) вчення Ніцше, Шопенгауера, Бергсона; 
3) вчення Шопенгауера, Бергсона; Фрейда; 
4) вчення Ніцше, Фрейда, Бергсона; 
 
 5. Характерними рисами доби є: 
1) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; пошук нових 

духовних орієнтирів; криза; 
2) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; пошук нових 

духовних орієнтирів;  
3) атеїзація суспільства; пошук нових духовних орієнтирів; криза; 
4) атеїзація суспільства; стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; криза. 



VIІI.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Зарубіжна література кінця 

ХІХ – початку ХХ століть» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь 

та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

контролю здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, в якій 

зазначено види і терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 

видів контролю  та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 

європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1 та 8.2. 
 
 

Таблиця 8.1 
 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 

№ 
п/п 

 
Вид діяльності 

Кількість 

балів 
за 

одиницю 

Кількість 
одиниць до 

розрахунку 
Всього 

1. Відвідування лекцій 1 8        8 
2. Відвідування семінарів 1 9 9 
3. Виконання завдання із самостійної роботи 5 8 40 
4. Робота на семінарському занятті  10 9 90 
5.  Модульна контрольна робота  25 2 50 
6. Читацький щоденник 30 1 30 
 Екзамен  40 1  

Максимальна кількість  балів – 227, коефіцієнт – 3,8 
 

 
 
 
 
 

Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності  

 
Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за 

стобальною шкалою 
Значення оцінки 

A 90-100 
балів 

Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  

у межах обов’язкового матеріалу з, 

можливими, незначними недоліками 
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B 82-89 
балів 

Дуже добре ― достатньо високий рівень 

знань (умінь) у межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих грубих помилок 
C 75-81 

балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю помилок 
D 69-74 

балів 
Задовільно ― посередній рівень знань 

(умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 
E 60-68 

балів 
Достатньо ― мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 
FX 35-59 

балів 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання ― незадовільний рівень знань,  з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 
F 1-34 

балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу  досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 
 

 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських 

заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної 

роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- своєчасне виконання навчальних завдань; 
- повний обсяг виконання завдання; 
- якість виконання навчальних завдань; 
- самостійність та оригінальність виконаного завдання; 
- творчий підхід у виконання завдань, ступінь засвоєння матеріалу; 
- ініціативність у навчальній діяльності. 
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XІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ  

 
- опорні конспекти лекцій; 
- робоча навчальна програма; 
- тексти художніх творів відповідно з програмою курсу; 
- навчальні посібники: 
- завдання для самостійної роботи; 
- темарій семінарських занять; 
- запитання для поточного модульного контролю; 
- завдання для підсумкового контролю. 
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X. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
1. Основні напрями європейського модернізму, їх естетичні програми і 

представники.  
2. Філософсько-естетична думка кінця ХІХ  - початку ХХ ст. і художня 

практика модернізму. 
3. Творчість Ш.Бодлера – предтечі французького символізму 
4. Криза культури і французька поезія символізму.  
5. Творчість П.Верлена. 
6. Трагедія життя і творчості  А.Рембо. 
7. Аналіз поезій А.Рембо “П’яний корабель”, “Голосівки”. 
8. Символістська драма, її ознаки і художні знахідки (Г.Гауптман, 

М.Метерлінк). 
9. Натуралізм як літературний напрям і творчий метод. 
10.  Творчість Е.Золя у контексті натуралізму. 
11.  Проблематика і художні особливості роману Е.Золя “Жерміналь”. 
12.  Новаторство Е.Золя в жанрі роману.  
13. Роман Мопассана “Милий друг” (“Життя”): проблематика, художні 

особливості. 
14. Новелістика Мопассана. Тематичні групи новел. 
15. Характерні риси “нової драми”.  
16. Художній метод драматургії Г.Ібсена. 
17. Поєднання неоромантичної і реалістичної естетики в драмі Г.Ібсена 

“Пер Гюнт”. Особливості інтерпретації фаустіанських мотивів у драмі. 
18. Проблематика і художні особливості драми Г.Ібсена “Ляльковий дім”. 
19. М.Метерлінк: від “драми мовчання” до символістської драми. Драма-

феєрія “Синій птах”: проблематика, поетика, особливості жанру. 
20. Драматургія Г.Гауптмана. 
21. Проблематика і поетика драматургії А.Чехова. 
22. Проблематика новелістики Т.Манна (“Смерть у Венеції”, “Тоніо 

Крегер”, “Трістан”). 
23. “Смерть у Венеції” Т.Манна як модерністська новела. 
24. Американський неоромантизм і його різновиди.  
25. Неоромантичні тенденції роману “Пригоди Тома Сойєра...” Марка 

Твена. 
26. Автобіографічні риси роману Джека Лондона “Мартін Іден”. 

Розкриття в романі теми митця і мистецтва у сучасному суспільстві.  
27.  Проблематика і поетика роману Джека Лондона “Морський вовк”. 
28. Американський імпресіонізм. Особливості творчості Г.Джеймса. 
29. Тематичний діапазон новел О.Генрі. 
30.  “Нова драма” Б. Шоу.  
31. Зміст і проблематика драми Б.Шоу “Дім, де розбиваються серця”. 
32. Інтерпретація античного міфу в драмі Б.Шоу “Пігмаліон”. 
33. Трансформація традицій реалізму в прозі Т.Гарді. 
34.  Англійський неоромантизм, його особливості.  
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35. Пошуки нового героя в пригодницько-психологічній англійській прозі 

порубіжжя (Стівенсон, Конан Дойл, Конрад). 
36. Тема двійництва у творі “Дивна історія доктора Джекіла і містера 

Хайда” Р.Л.Стівенсона.  
37. Розвиток традицій детективної новели в творчості А.Конан Дойла.  
38. Синтез психологічного аналізу й пригодницького сюжету в прозі 

Дж.Конрада. 
39. Специфіка розкриття теми науково-технічного прогресу і долі вченого 

в буржуазному суспільстві  у творчості Г.Уеллса. 
40. Аналіз роману Г.Уеллса (за вибором студента). 
41. Естетизм О.Уайльда. Краса і Добро у його творчості (аналіз казок) 
42. Роман О.Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Філософсько-естетична 

проблематика і поетика твору. 
43. Поезія Р.Кіплінга: проблематика, поетика, специфіка ліричного героя. 
44. «Книга джунглів» Р.Кіплінга і англійський неоромантизм. 
45. Творчість А.Стріндберга в контексті літератури порубіжжя. 
46. Анімалістична тема в творчості Р.Кіплінга. Художня полеміка Г. 

Уеллса і Джека Лондона з  Р.Кіплінгом. 
47. Імпресіонізм, його характерні ознаки.  
48. Роман К.Гамсуна “Пан” (або “Голод”) з позиції імпресіонізму. Риси 

неоромантизму в прозі К.Гамсуна. 
49. Російська поезія “срібного віку”. 
50. Провідні мотиви поезії російських символістів. 
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ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

СПИСОК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ 
 Бодлер Шарль. “Квіти зла”. 
 Верлен Поль. Із зб. “Сатурналії”. Із зб. “Добра пісня” (“Романси”, 

”Бельгійський цикл”,). Із зб. “Мудрість”. 
Рембо Артюр. “Паризька оргія”, “П’яний корабель”, “Голосні”. 
Російська поезія “срібного віку”. 
Метерлінк Моріс. “Синій птах”. 
Гауптман Герхард. “Затоплений дзвін”. 
Чехов Антон. “Вишневий сад”, “Дядя Ваня”, “Три сестри”. 
Ібсен  Генрік.  ”Пер Гюнт”, “Ляльковий дім”. 
Шоу  Дж.Б. “Дім, де розбиваються серця”, “Пігмаліон”. 
Манн Томас.  Новели (“Тоніо Крегер”, “Смерть у Венеції”, “Трістан”) 
Золя Еміль. “Жерміналь”. 
Мопассан де Гі. Новели (“Пампушка”, “Облога млина”, “Мадемуазель 

Фіфі”, “Два приятелі”, “Дуель”, ”Мій дядько Жюль”, “Диявол”, 

“Батьковбивця”). Романи “Життя”, “Милий друг”. 
Стріндберг Август . “Червона кімната”. 
Гамсун Кнут . “Пан”, “Голод”. 
Гарді Томас. “Тесс із роду д’ Ербервіллів”. 
Ґолсуорсі Джон.”Сага про Форсайтів”. Новели. 
На вибір: Стівенсон Р.Л “Острів скарбів”, або Конан Дойл А. Оповідання 

про Шерлока Холмса.  
Уеллс Г.Дж.. Один твір за вибором студента: “Острів доктора Моро”, 

“Машина часу”, “Людина-невидимка. 
Кіплінг Дж.Р. “Книга джунглів”. Поезії. 
Конрад Джозеф. “Серце пітьми”. 
Уайльд Оскар. “Портрет Доріана Грея”. Драми “Саломея”, “Ідеальний 

чоловік”. Казки (“Щасливий принц”, “Зоряний хлопчик”, “Молодий король”). 
Джеймс Генрі. “Жіночий портрет”. 
Пруст Марсель. “У пошуках утраченого часу“ (“По той бік Сванну“). 
Лондон Джек  “Морський вовк”, ”Мартін Іден”. Оповідання. 
Твен Марк .“Пригоди Тома Сойєра і Геккльбері Фінна”, “Принц і жебрак” 
О’Генрі. Новели (“Дари волхвів”, “Останній листок”, “Дороги, які ми 

вибираємо”). 
Драйзер Теодор. “Сестра Керрі”. 
 

 
СПИСОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

БАЗОВА 
История зарубежной литературы ХХ века (1871 – 1917) / Под ред. 

В.Н.Богославского, З.Т.Гражданской. – М., 1989. 
Ковалева Т.В. и др. История зарубежной литературы (вторая половина 

ХІХ – начало ХХ веков): Учебное пособие. – Минск, 1997. 
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Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской 

литературы. – М., 1987. 
История немецкой литературы: В 3 т. – М., 1986. – Т. 2. 
История итальянской литературы ХІХ – ХХ веков. – М., 1990. 
Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы.–М.,1975. 
Засурский Я.Н. История американской литературы: В 2 т. – М., 1971. 
История зарубежного театра. Театр Европы и США ХІХ – ХХ вв. ч. 2. – 
М., 1972. 
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