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ВСТУП
Метою вивчення курсу світової літератури у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які
здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової середньої освіти, є
формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях,
уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних
переконаннях тощо.
Для досягнення цієї мети слід вирішувати такі завдання:
І. Навчальні:
 формувати у студентів уявлення про художню літературу як мистецтво
слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури народів світу;
читацьку потребу, здатність насолоджуватися мистецтвом слова, засвоювати
духовно-естетичний потенціал художньої літератури, реалізувати його у власному
житті;
 ознайомити студентів із сукупністю відомостей про вершинні явища
світового літературного процесу означеного періоду; з основними етапами його
розвитку, чинниками, що вплинули на процес оновлення та модернізацію
художніх стилів, методів, форм художньої виразності;
 висвітлити найважливіші періоди творчого шляху визначених
програмою авторів, творчою історією їх літературних творів;
 розкрити проблематику та ідейно-тематичну основу художніх творів,
особливості їх композиції, сюжету, авторського задуму;
 визначити місце і значення творчості письменника у розвитку світової
культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у
творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
 виявити нові засоби та форми художнього самовираження митця в
межах певної доби, течії чи напряму у мистецтві;
 навчити студентів визначати національну своєрідність і загальнолюдську
значущість літературних творів, у тому числі шляхом зіставлення зі зразками
різних національних літератур;
 давати студентам оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів,
необхідних для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, розуміння
ними головних закономірностей розвитку літературного процесу;
 закріплювати зі студентами вміння й навички аналізу й інтерпретації
художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю
автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та
історичному контекстах;
 спонукати студентів до власного оціночного судження щодо
літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики,
характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;
 розвивати усне й писемне мовлення студентів, мислення (образне,
5

асоціативне, абстрактне, логічне тощо), літературно-творчі спроможності молоді:
готувати доповіді, реферати, пошуково-дослідницькі роботи, проекти, презентації,
писати твори на літературні та публіцистичні теми;
 підвищувати читацьку культуру студентів, критичне мислення, навички
самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного;
 стимулювати у студентів бажання самостійно здобувати,
опрацьовувати і використовувати інформацію під час навчального процесу.
ІІ. Виховні:
 стимулювати інтерес до читання в цілому, що сприятиме визначенню
кожним студентом програми особистої пізнавальної діяльності при вивченні
курсу зарубіжної літератури;
 підтримувати у студентів стійку мотивацію вивчення зарубіжної
літератури, відчуття краси та виразності художнього слова, духовно-емоційну
відкритість щодо кращих здобутків світового літературного письменства,
інтерес до художнього світу кожного митця;
 розвивати свідоме зацікавлення набутками світової літератури, а через
художні твори – поваги до народів, толерантного ставлення до їх культури,
традицій, звичаїв та обрядів;
 прищеплювати повагу до художнього твору як унікальної одиниці
передачі інформації, як витвору мистецтва;
 сприяти виробленню естетичних смаків, поглядів і уподобань студентів,
їх стійких моральних переконань, відчуття необхідності виконання
суспільного обов'язку;
 формувати розуміння студентами виховного змісту моральнофілософських категорій добра і зла, гуманістичного світогляду, не сприйняття
культу сили й переваги матеріальних цінностей над духовними;
 розкривати руйнівну силу впливу життєвих спокус на особистість
людини, поняття злочину і кари, свободи у взаєминах людини і суспільства;
 підвищувати загальний рівень культури студентів як повноправних
членів соціуму та активних учасників соціальних процесів;
 спонукати студентів до постійного морального та естетичного
самовиховання та самовдосконалення, розвитку власних творчих обдарувань
та нахилів;
 виховувати у студентів повагу до духовних скарбів народів світу, расову,
етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну толерантність одночасно зі
здатністю формулювати й активно відстоювати власну позицію, свою систему
життєвих цінностей і пріоритетів, прагнення мати ніким не нав’язане світобачення,
не бути об’єктом маніпуляцій.
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ІІІ. Читацька культура:
 формувати у студентів вміння оцінки та тлумачення (інтерпретації)
художнього твору на підставі літературознавчого дослідження та права читача на
особистісне оціночне судження;
 відпрацьовувати навички компаративного аналізу художніх творів та
зіставлення героїв в межах одного твору чи різних творів; здатність бачити кожен
конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
 усвідомлювати, що художній переклад – співтворчість, а художній текст “вирішальна істина” у дискусії;
 розвивати культуру мовлення студентів та виразного читання ними художніх
текстів різних жанрів, майстерність полеміки;
 прищеплювати молодому поколінню високий естетичний смак.
Важливе завдання курсу літератури - ознайомлення студентів з дійсністю,
минулим і сучасним життям всього людства, вироблення уміння, керуючись
принципом історизму, сприймати життєві факти і події, зображені в літературному
творі, давати їм правильну, обґрунтовану оцінку з позиції загальнолюдських
морально-етичних цінностей.
Об’єктом вивчення курсу зарубіжної літератури є художній твір, його
естетична природа та духовно-етична сутність. Тому аналіз та інтерпретація
літературного твору мають спиратися на ґрунтовне знання тексту, докладний
розгляд ключових епізодів, доречне цитування, виразне читання окремих творів
або їх фрагментів тощо. Теоретичні аспекти вивчення твору при цьому слід
розглядати не як самоціль, а як один із засобів визначення своєрідності його
поетики. З цією метою викладачеві особливу увагу слід звертати на роботу
безпосередньо з художнім текстом, обережно й зважено користуватися
різноманітними дайджестами, скороченими варіантами творів тощо. Адже у
вивченні літератури важливе не стільки механічне запам’ятовування студентами
сюжетних ліній і різноманітних фактів із літературних творів, скільки їх аналіз та
інтерпретація, уміння бачити художні деталі, розуміти творчий задум письменника
та оцiнювати особливості його реалізації, насолоджуватися процесом читання.
Сaме така робота допоможе студентам сприйняти літературу як мистецтво слова,
як унікальну форму збереження та передачі духовних цінностей.
Термін вивчення предмета визначається навчальними планами відповідних
навчальних закладів. На вивчення предмета відводиться 104 години, з них 8 годин на проведення підсумкового тематичного контролю.
Розподіл навчальних годин є орієнтовним. Викладач може, відповідно до
специфіки спеціальності, змінювати кількість навчальних годин на ту чи іншу
тему, не виходячи за межі загальної кількості годин на предмет у робочому
навчальному плані навчального закладу.
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Програма із зарубіжної літератури найуспішніше буде реалізована на лекціях,
семінарських та практичних заняттях, що обов’язково мають передбачати активне
використання сучасних педагогічних технологій (комп’ютеризоване навчання,
інтерактивні види і форми роботи), які формуватимуть пізнавальну самостійність
студентської молоді та сприятимуть розвитку їхньої читацької культури, а також
використання мультимедійних технологій, що являють собою скоординоване
одночасне функціонування візуального й аудіорядів, використання фото- й
кіноматеріалів, малюнків, таблиць, схем, текстів і т. ін., підпорядкованих певній
навчальній темі.
Домінуючою формою навчання рекомендується діалог, який відбувається на
всіх етапах навчальної діяльності, внаслідок чого йде розвиток логічного зв'язного
мовлення, вміння обґрунтовувати свою думку. Необхідно також залучати
студентів до ведення науково-дослідної та пошукової роботи, що активізуватиме їх
розумову діяльність, готуватиме до самостійної роботи і вирішення нестандартних
завдань.
Оскільки програмою передбачено вивчення чималої кількості поетичних
творів, значну частину навчального часу викладач має приділити виразному
читанню, зокрема й декламуванню віршів та уривків напам’ять. Тому у програмі
подано список творів, рекомендованих для вивчення студентами напам’ять.
Курс зарубіжної літератури має забезпечити максимальну можливість
варіативності змісту і форми навчального процесу, використовувати всі
можливості, які дає диференційоване навчання та індивідуальний підхід до
студента. Тому розділи “Рекомендована література для додаткового читання”,
“Рекомендована література” спрямовані зорієнтувати студентів на визначення
програми особистої літературної науково-пізнавальної діяльності, яка буде
реалізуватися під час самостійного читання, написання реферату, дослідної роботи,
підготовки презентації тощо.
Великим заохоченням до освоєння сучасною молоддю літературних скарбів
народів світу може стати використання в навчальному процесі можливостей
Інтернету. Для цього доцільно заохочувати студентів використовувати під час
навчання інформацію, розміщену на тематичних сайтах, список яких подано у
додатку.
З художніми текстами, передбаченими програмою, студенти ознайомлюються
в перекладах, тому при вивченні ліричних творів необхідно звернути їх увагу на
роботу із зразками декількох літературних перекладів українською мовою, що
сприятиме зануренню в художньо-образну структуру поезії, розумінню складності
мистецтва перекладу. Водночас слід враховувати, що, працюючи з вершинними
творами світової літератури в найкращих українських перекладах, студенти
опановують сaме нормативну літературну мову.
Курс навчальної дисципліни вивчається українською мовою. Водночас,
враховуючи специфіку навчального закладу, індивідуально зорієнтованого
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навчання, доцільно було б, за умови готовності студентів, викладання певних тем
здійснювати мовою оригіналу (російською, англійською, французькою тощо).
Адже у програмі широко представлені різні національні літератури світу. Тому
використання на заняттях зарубіжної літератури оригінальних текстів (поезія
Ш.Бодлера – французькою, В.Одена – англійською, Анни Ахматової – російською і
т.д.) сприятиме опануванню студентами іноземним мовленням, що теж є важливою
потребою відкритого європейського суспільства, яке будує Україна. При цьому
слід відзначити, що на Інтернет сайтах наявні твори як в українських перекладах,
так і мовою оригіналу. Така робота сприятиме не лише літературній освіті, а й
мовній освіті студента, удосконаленню його комунікативної компетентності.
У програмі зазначені основні вимоги до знань та умінь студентів. Проте
результати навчальної діяльності студентів не можуть обмежуватися лише
знаннями, уміннями, навичками.
Новий етап у розвитку літературної освіти пов’язаний із упровадженням
компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального
процесу. Метою навчання мають бути сформовані компетентності як загальна
здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.
Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої
діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації
навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво
необхідних знань і умінь студентів. Упровадження компетентнісного підходу
передбачає обов’язкове прогнозування результативної складової змісту, що
вимагає адекватних змін у системі оцінювання навчальних досягнень. Тому під час
тематичного планування та визначення мети заняття слід враховувати, з одного
боку, обсяг навчального матеріалу програми, запропоновані в розділі “Зміст
навчального матеріалу”, з другого – конкретні вимоги до рівня навчальних
досягнень студентів. З цією метою до кожної теми програми визначено обов’язкові
результати навчання: вимоги до знань, умінь студентів, що виражаються у різних
видах навчальної діяльності (студент(ка) називає, наводить приклади,
характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює, робить висновки тощо).
Літературні явища мають репрезентуватися студентам у взаємозв’язках
літератур, у широкому контексті світової культури, у всьому розмаїтті мовних і
стильових особливостей. З цією метою необхідно передбачити здійснення як
міжлітературних, так і міжпредметних зв’язків. Тож до програмових анотацій
додані рубрики “Міжлітературні зв’язки”, “Міжпредметні зв’язки”,
“Культурологічний контекст”, які мають рекомендаційний характер.
Рубрика “Теорія літератури” передбачає обов’язкове вивчення мінімуму
теоретико-літературних понять, засвоєння яких слід здійснювати в суто
практичному аспекті, на прикладах конкретних художніх творів, не перетворюючи
теоретичний матеріал на домінанту вивчення літератури.
Викладачеві зарубіжної літератури слід також звертати належну увагу на
9

ознайомлення студентів з чільними представниками української перекладацької
школи, чий творчий доробок вивчається в курсі української літератури
(Б.Грінченко, М.Рильський, М.Зеров, М.Драй-Хмара, П.Филипович, М.Лукаш,
Г.Кочур, В.Мисик, І.Світличний, Д.Павличко та ін.).
Види контролю, кількість та форми інших перевірочних робіт (тематичне
опитування, письмові творчі роботи чи самостійні відповіді на запитання, тести,
реферати, повідомлення та ін.) визначає викладач. Під час оцінювання успішності
студентів обов’язковим має стати контроль за прочитанням кожним студентом
програмових творів, визначення рівня засвоєння їхнього змісту та вироблення
вмінь і навичок їхнього аналізу й інтерпретації, перевірка виконання усних
повідомлень, письмових творчих робіт чи рефератів.
У додатках до програми міститься список базово-нормативних документів,
статей, монографій, словників, довідників, додаткових підручників та посібників, а
також критерії навчальних досягнень студентів, які зорієнтують викладача щодо
якісної науково-методичної підготовки до здійснення навчально-виховного
процесу, застосування передових інноваційних технологій. Перелік основної ж
навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для
використання в процесі вивчення предмета, доводиться до відома закладів освіти
щорічно перед початком навчального року.
Основні вимоги до знань та умінь студентів
із зарубіжної літератури на кінець вивчення курсу
І. Студенти повинні знати:
 основні етапи розвитку світового літературного процесу, особливості
історико-культурних епох;
 найважливіші відомості про творчі методи та літературні напрями;
 авторів та перекладачів вивчених творів;
 найістотніші відомості про творчий шлях письменників;
 місце і значення вивчених творів у творчому доробку письменника та
літературному процесі;
 сюжет, особливості композиції, систему образів вивчених творів;
 характерні стильові особливості вивчених творів;
 характерні особливості індивідуального стилю письменника;
 жанрові особливості прочитаних творів;
 головні чинники, проблеми духовного життя героїв;
 естетичне, загальнолюдське і конкретно-історичне значення вивчених творів;
 основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;
 тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.
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ІІ. Студенти повинні уміти:
 виразно, вдумливо читати програмові твори;
 відтворювати в уяві художні картини, зображені письменником;
 критично аналізувати твір з врахуванням його ідейно-художньої цілісності та
авторської позиції, самостійно даючи оцінку фактам, явищам, ідеям;
 оцінювати різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію
щодо них;
 визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і
виражально-зображувальні засоби;
 визначати ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції у їх єдності;
 характеризувати героя твору, аргументовано оцінюючи його вчинки, мотиви
та наслідки дій;
 порівнювати героїв одного або кількох творів;
 виявляти авторську позицію;
 аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;
 обґрунтовувати власні оціночні судження щодо змісту прочитаного;
 аналізувати і систематизувати отриману інформацію, використовувати
докази у власній аргументації;
 визначати своєрідність віршованої мови зазначених чинною програмою
поезій (розмір вірша, рими, строфи; художні тропи);
 виявляти у програмовому творі найхарактерніші ознаки літературних
напрямів та течій;
 розрізняти літературні напрями;
 порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій
(на рівнях окремих образів, сюжетів, тем, проблематики, поетики, літературноестетичних систем);
 зіставляти (при наявній можливості) твори мовою оригіналу і в українських
перекладах;
 складати план (простий і складний), а також писати реферат, пошукову
творчу роботу;
 створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;
 складати тези й конспект літературно-критичних статей;
 писати рецензії на прочитані художні твори, переглянуті кінофільми,
вистави;
 готувати інформаційні повідомлення, реферати, доповіді на літературну
тему, презентації тощо;
 виразно читати твори українською та мовою оригіналу (при наявній
можливості);
 користуватися словниково-довідковою літературою;
 визначати програму особистої літературної самоосвіти.
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На практичних заняттях з Світової літератури домінуючою формою
навчання і здійснення контролю досягнутих результатів є діалог, до якого
студентів залучає викладач, спонукаючи узагальнювати вивчений матеріал,
висловлювати власні думки, при цьому здійснюється перевірка та поточне
оцінювання навчальних досягнень студентів.
Під час підготовки до практичних занять і вивчення тем студенти
використовують відповідні методичні вказівки.
Тематичний план навчального курсу

І

І

лекції

Назва розділів і тем

18
2

1
6
2

6
8

8
4

8

2

4

2

8

2

4

2

16

6

10

2

2

2

2

2

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЗА ХІХ ст.

Вступ. Загальна характеристика розвитку культури та
літератури
XIX ст., розквіт соціально-психологічної
прози.
З французької літератури
Стендаль (1783–1842). “Червоне і чорне”.
Оноре де Бальзак (1799-1850). “Гобсек”.
З російської літератури
Федір Достоєвський (1821-1881). “Злочин і кара”.
Лев Толстой (1828-1910). “Анна Кареніна”.
І
ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ТА
НА МЕЖІ ХІХ-ХХст.
Огляд. Традиції і новаторські зрушення в літературі
другої половини ХІХст. Декадентські настрої в літературі
та інших видах мистецтва. Поетична революція.
З літератури США
Волт Вітмен (1819-1892). Збірка “Листя трави”(твори
за вибором викладача).
З французької літератури
Шарль Бодлер (1821-1867). Збірка “Квіти зла”; вірші
“Альбатрос”, “Відповідності”, “Вечорова гармонія”.
Поль Верлен (1844-1896). “Поетичне мистецтво”,
“Забуті арієти”, “Так тихо серце плаче…”.
Артюр Рембо (1854-1891). “Голосівки”, “П’яний
корабель”, “Відчуття”.
Огляд. Натуралізм та течії раннього модернізму в
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практичн
і
семінарсь
кі
самостійн
а робота

Кількість годин

Всього

№

4

2

2

4
2

6

художній прозі другої половини ХІХ ст.
Передумови та головні шляхи оновлення європейського
театру на межі ХІХ-ХХст.
З англійської літератури
Оскар Вайльд (1854-1900).“Портрет Доріана Грея”.
З норвезької літератури
Генрік Ібсен (1828-1906). “Ляльковий дім”.
З російської літератури
Антон Чехов (1860-1904). “Чайка”.
З англійської літератури
Джорж Бернард Шоу (1856-1950). “Пігмаліон”.
І
ЛІТЕРАТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.

2

2

2

2

2

2

2

2

24

4

2

2

16

4

ІІ
Вступ. Історико-соціальна характеристика доби.
Найвідоміші представники авангардистських і
модерністських течій першої половини ХХ ст.
З австрійської літератури
Райнер Марія Рільке (1875-1926)
“Орфей, Еврідіка, Гермес”, “Ось дерево звелось…”.
З французької літератури
Гійом Аполлінер (1880-1918). “Лорелея”, “Міст
Мірабо”, “Зарізана голубка й водограй”.
З англомовної літератури
Томас Стернз Еліот (1888 – 1965). “Ранок біля вікна”,
“Суїні серед солов’їв”, “Порожні люди”.
З іспанської літератури
Федерiко Гарсíа Лóрка (1898–1936). “Про царівну
Місяцівну”, “Балада про чорну тугу”, “Гітара”, “Газела про
темну смерть”, “Касида про сон під зорями”.
“Срібна доба” російської поезії.
Олександр Блок (1880-1921). “Незнайома”, “Весно,
весно, без меж і без краю…”, “Скіфи”.
Анна Ахматова (1889-1966). “Довкола жовтий вечір
ліг”, “Дав мені юнь ти сутужну”, “Реквієм”.
Борис Пастернак (1890-1960). “Визначення поезії”,
“По стіні збігали стрілки…”, “Зимова ніч ”.
Володимир Маяковський (1893-1930). “А ви змогли
б?”, “Послухайте!”, “Лілічко! Замість листа”.
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2

2

2

2

4

2

2

4

Огляд. Європейська модерністська проза та її
засновники.
З ірландської літератури
Джеймс Джойс (1882-1941). “Джакомо Джойс”.
З австрійської літератури
Франц Кафка (1883-1924). “Перевтілення”.
З німецької літератури
Томас Манн (1875-1955).“Маріо і чарівник”.
З російської літератури
Михайло Булгаков (1891-1940). “Майстер і
Маргарита”.
З англійської літератури
Джордж Орвелл (1903-1950). “Скотоферма”.
З французької літератури
Альбер Камю (1913-1960). “Чума”.
Із лірики періоду Другої світової війни.
Пауль Целан “Фуга смерті”, Поль Елюар
“Свобода”, з поезій К.Симонова, Ю.Друніної,
О.Берггольц та ін. (за вибором викладача)
Позакласне читання. Сторінками художньої літератури
Другої світової війни.
І
ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

2

10

6

Вступ. Специфіка літератури другої половини ХХ ст.
Розвиток існуючих і виникнення нових літературних
напрямів, течій і тенденцій.
З англомовної літератури
Вíстен Óден (1907–1973). “Куди ж ти, куди?..”, “1
вересня 1939 року”, “В музеї образотворчого мистецтва”,
“Популярний життєпис”.

2

2

Ернест Хемінгуей (1899-1961). “Старий і море”.
4
Джером Селінджер (нар.1919р.). “Ловець у житі”.
Габріéль Гарсíа Мáркес (нар. 1928). “Стариган з крилами”.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

V

З японської літератури
Кавабáта Ясунáрі (1899–1972). “Тисяча журавлів”.
Огляд. Модерністські й неоавангардистські тенденції в
драматургії другої половини ХХ ст.
Із французької літератури
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2

2

2
2

2

2

8

.

Ежен Йонеско (1909-1998). “Носороги".
V ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ПРОЗА
ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХст.
ЛІТЕРАТУРА НА МЕЖІ ХХ-ХХІ ст.
Вступ. Загальна характеристика історико-культурної
ситуації к.ХХ-поч.ХХІ ст. Постмодернізм як один із
провідних напрямків мистецтва кінця ХХ ст.
З сербської літератури
Мілорад Пáвич (нар. 1929р.). “Дамаскин” (або інший
твір за вибором викладача).
З німецької літератури
Патрік Зюскінд (нар. 1949р.). “Запахи, або Історія
одного вбивці”.
Огляд. Загальна характеристика сучасного
літературного процесу.
Позакласне читання. Література початку ХХІ ст..
Повторення, узагальнення та систематизація
навчального матеріалу курсу “Зарубіжна література”.
Міжнародні літературні премії та їх вплив на розвиток
всесвітньої літератури.
Українська перекладацька школа та її найвидатніші
представники.
Розвиток зв’язного мовлення. Захист проекту «Книга,
без якої я не уявляю свого життя».
Підсумковий тематичний контроль (протягом року)

10

2

2

2

2

2

2

2

2

78

2

8

2

2

Загальна кількість годин на вивчення дисципліни

15

6

2

7
24

2
44

2

0
12

1
26

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття № 1
Тема. Французька література. Ф. Стендаль «Червоне і чорне»
Мета: ознайомити з життєвим і творчим шляхом Ф.Стендаля, проаналізувати
роман «Червоне і чорне». розкривши суть трагедії Жульєна Сореля.
Короткі теоретичні відомості
1.
Життєвий і творчий шлях Ф. Стендаля.
2.
Історія написання роману «Червоне і чорне».
3.
Символічний зміст назви твору. Проблематика роману.
4.
Композиція роману. Роль епіграфів у творі. Особливості розвитку
сюжету.
5.
Життєві істини Жульєна Сореля та їхній вплив на формування
характеру героя.
6.
Жіночі образи в романі (пані Реналь, Матильда де ла Моль).
7.
Другорядні образи в романі (мешканці провінції, представники
духовенства, представники вищого світу).
8.
Художній метод Стендаля.
Завдання до теми
1.
Доберіть цитатний матеріал до характеристики головних та
другорядних образів роману.
2.
Складіть літературні схеми на тему:
- «Система образів у романі»;
- «Суть характеру Жульєна Сореля»;
- «Композиційні особливості роману»;
3.
Зробіть ідейно-тематичний аналіз роману.
Контрольні питання
1.
Поясніть, як ви розумієте епіграф «Правда, гірка правда».
2.
Подумайте, яку мету переслідує автор, використовуючи в романі
«Червоне і чорне» мову символів?
3.
Поясніть, як ви розумієте вислів «людина 93 року»?
4.
Який зміст вкладає Жульєн Сорель у поняття «прокласти дорогу» на
різних етапах свого просування по соціальній драбині?
Література:
Гаврилюк Л. Композиція роману Ф.Стендаля “Червоне і чорне”, символіка
назви, роль епіграфів // Газ. ЗЛ – 2005.- № 34.
1.
Гавриленко Е. В. Метафора зеркала в творчестве Стендаля // Від
бароко до постмодернізму. – Д., 2005. - Вип.8. - С.189–194.
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2.
Градовський А. Стендаль (Анрі Марі Бейль). Життєвий і творчий шлях.
Роман Стендаля “Червоне і чорне” як панорамна картина часу і суспільного життя
Франції за часів Реставрації // ЗЛ – 2002. - № 4.
3.
Коваленко О.В. Постать Наполеона в історії людства та світовій
літературі // Газ.ЗЛ – 2004. - № 3.. – С. 24-27.
4.
Кудіна І.П. Наполеонівський міф і Стендаль // ЗЛ – 1997. - № 1. – С. 4648; № 3. – С.47-48.
5.
Книга О.Ю. Алгоритм роботи за проектною технологією при вивченні
роману Стендаля “Червоне і чорне” // ЗЛ – 2009. - № 4. – С. 2-12.
6.
Лехман Т.Р. Кольори, що допомагають розумінню суті твору // ВЛ –
1998. - № 5. – С. 10.
7.
Моруа Андре. Стендаль “Червоне і чорне” (Пер. І.Овруцької) // ЗЛ –
1999. - № 3. –С. 2.
8.
Нагорна А. Висвітлення впливу філософських джерел на формування
світогляду письменника на уроках зарубіжної літератури в старших класах (на
матеріалі вивчення роману Стендаля “Червоне та чорне”) // Гуманітарний вісник. Тернопіль, 2006. - Вип. 8: Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 136–
142.
9.
Овруцька І.М. Стендаль. Життя і творчість. – К., 1983.
10.
Реизов Б.Г. Стендаль. - М., 1978.
11.
Світлова Л. Система уроків з вивчення творчості Стендаля у 10 кл. //
ЗЛ – 2005.- №34.
12.
Стамат Т. Вулканічна душа Жюльєна Сореля // ЗЛ – 2002. - № 33. – С.3
- 4.
13.
Стефан Цвейг. Три мастера. – М., 1992.
Халабаджах І.М. Стендаль. Роман “Червоне і чорне”: Система уроків // ВЛ 2001. - №8 - С.47–48.
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Практичне заняття № 2
Тема. Французька література. Оноре де Бальзак «Гобсек»
Влада золота та її філософія у повісті Оноре де Бальзака «Гобсек»
Мета: розглянути творчість Оноре де Бальзака, дослідити, як письменник
розкриває проблему уявних і справжніх цінностей.
Короткі теоретичні відомості
1.
Життєвий і творчий шлях Оноре де Бальзака. Письменник і Україна.
2.
Епопея «Людська комедія»: універсальність задуму, тематикожанровий склад, основні принципи побудови. Місце повісті «Гобсек» в епопеї.
3.
Історія створення повісті «Гобсек».
4.
Повість «Гобсек» – діагностика хвороби суспільства, стосунки в якому
базуються на грошах. Особливості композиції твору.
5.
Образ Гобсека: Гобсек-скнара і Гобсек-філософ. Причини деградації
особистості Гобсека.
6.
Образи протилежного плану та зв’язок з головним героєм.
Завдання до теми
1.
Дайте тлумачення понять: «лихвар», «деградація», «вексель».
2.
Складіть порівняльну таблицю «Неоднозначність образу Гобсека».
3.
Складіть літературну схему «Система образів повісті «Гобсек».
4.
Складіть літературну схему «Історія деградації особистості Гобсека».
5.
Доберіть цитати до характеристики образної системи повісті.
Контрольні питання
1.
Як у творчості Оноре де Бальзака поєдналися романтизм, реалізм і
натуралізм?
2.
Розкрийте основний задум письменником «Людської комедії».
3.
Назвіть особливості творчого методу письменника.
4.
Чиї долі і як саме зруйнували гроші в повісті «Гобсек»?
5.
Чи вважаєте ви Гобсека щасливою людиною? А він себе?
6.
Чи можемо назвати повість «Гобсек» актуальною в наш час?
Література:
1.
Бальзак О. Передмова до „Людської комедії” // Оноре де Бальзак.
Твори: в 10 т. – Т.1.– К., 1989.
2.
Буянова М. “І приніс їм вогонь…” // ЗЛ – 1997. - № 6. – С. 19-22.
3.
Висерова Л.В. Модульно-розвивальне навчання як засіб його
індивідуалізації (На прикладі модульного циклу “Життя та творчість Оноре де
Бальзака” // ВЛ – 2006. - № 9. – С. 48 – 52.
4.
Затонський Д.В. Творець людської комедії. // Оноре де Бальзак. Твори:
в 10 т. – Т.1. - К., 1989.
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5.
Єременко О. Влада золота та її філософія в повісті “Гобсек” // ВЛ –
1999. – №5. – С. 23-25.
6.
Колтакова Б.Г. Батько Горіо, Гобсек, а також Чичиков, Пузир та інші //
ВЛК – 1997. - №8. - С. 44-46.
7.
Лобода О.П. Дзеркало правдиве і вічне: Компаративний аналіз повісті
Бальзака “Гобсек” і драми Кропивницького “Глитай, або ж Павук” // ВЛ – 2003. № 6. – С. 31-33.
8.
Логвін Г.П. Людська комедія… Індивідуалізм, егоїзм, прагнення до
наживи // ВЛ – 1997. - № 8. – С.41-44.
9.
Наливайко Д.С. Оноре де Бальзак: Життя і творчість. – К., 1985.
10.
Матвіїшин В.Г. Оноре де Бальзак і Україна // ЗЛ – 2009. - №. 2. – С. 2-6.
11.
Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. – Собр. соч. в 6-ти т. – Т.3. –
М., 1992.
12.
Панацановська Л.І. Гобсек – це не лише живоглот // ВЛ – 1999. - № 5. –
С. 21.
13.
Пастух Т.В. Використання проектної технології під час вивчення
повісті О.де Бальзака “Гобсек”// ВЛ – 2006. - № 9. – С.53 -57.
14.
Резник Р. О "Человеческой комедии" и ее авторе // Оноре Бальзак.
Произведения. – М., 1981.
15.
Рибакова О.В. Раювання у світі буденних речей // ЗЛ - 1997. - № 2. – С.
46-48.
16.
Шалагінов Б. Трагікомедія пристрастей і безпристрасності (матеріали
до вивчення повісті О. Бальзака “Гобсек”)// ЗЛ – 1996. – № 4.- С. 13-19.
Шуренок Т. Життя і творчість О. де Бальзака. Бальзак і Україна // Газ.ЗЛ –
2003. - № 34. – С. 8-11.
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Практичне заняття № 3
Тема. Російська література. Федір Достоєвський «Злочин і кара»
Мета: ознайомити з біографією Ф. Достоєвського, дослідити, як в романі
розкривається теорія Раскольникова, визначити проблеми пошуків духовних
орієнтирів та морального вибору головних героїв твору.
Короткі теоретичні відомості
1.
Життя і творчість Ф.М.Достоєвського.
2.
Роман «Злочин і кара» Ф. Достоєвського.
3.
Тема «маленької людини» в творі.
4.
Суперечливість «теорії» Раскольникова.
5.
Ствердження християнських цінностей у романі Ф. Достоєвського
«Злочин і кара».
Завдання до теми
1.
Які події в житті Ф. Достоєвського вплинули на його погляди?
2.
Який період у творчості письменника називають добою великих
романів?
3.
Дібрати з тексту роману матеріал для характеристики образів героїв.
4.
У чому полягає трагедія Раскольникова?
5.
Що спільного і відмінного в життєвих позиціях Родіона Раскольникова
і Соні Мармеладової?
6.
Розкрийте зміст визнання Родіона Раскольникова «Я не стару вбив, я
себе вбив».
Контрольні питання
1.
Над якими проблемами сучасності змушує замислитися роман
«Злочин і кара»?
2.
Чого варті «маленькі люди» Достоєвського: презирства чи співчуття?
3.
Що штовхнуло Родіона Раскольникова на злочин?
4.
У чому спільність і відмінність доль Ж. Сореля та Раскольникова.
Література:
1.
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979.
2.
Белов С. Ф.М.Достоевский: Книга для учителя. – М., 1990.
3.
Бикова М. В. “Ніцшеанський” герой у російській літературі кінця XIX
- початку ХХст. (Ф.М.Достоєвський, А. П. Чехов, Л. Андреєв, А. Бєлий) //
Міжнародний ін-т лінгвістики і права. Вісник .- К., 1999. - Вип.1. - С.52–56.
4.
Бистрота О.О. Дослідження Д.Чижевським твор-чості Ф.Достоєвського
// ЗЛ – 2009. - №5. –С.7-10.
5.
Бондаренко Е. “Человек есть тайна…” // Газ. ЗЛ– 2003. - № 37. – С.11 –
15.
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6.
Бузулан Г. Компаративний аналіз двох романів: “Хіба ревуть воли, як
ясла повні ?” Панаса Мирного та “Злочин і кара” Ф.Достоєвського // Дивослово. –
2004. - № 9. – С.19 – 22.
7.
Горболіс Л. М. Модель поведінки Сави Федорчука й Родіона
Раскольникова (за творами О.Кобилянської “Земля” і Ф.Достоєвського “Зло-чин і
кара”) // Актуальні проблеми слов’янської філології. - К., 2008. - Вип. 15. - С. 263–
270.
8.
Давидова О. В. Традиції Ф. Достоєвського при розкритті психології
персонажа в романах
В.Винниченка // Вісник. - Запоріжжя, 2001. - N2:
Філологічні науки. - С.31–35.
9.
Дахній А. Динаміка людської особи в передекзистенціалізмі XIX
сторіччя: С. К’єркеґор і Ф.Достоєвський // Вісник. - Львів, 2007. - Вип. 10. - С. 53–
66.
10.
Карякин Ю. Достоевский и канун ХХІ века. – М., 1989.
11.
Корниенко О. Тема ростовщичества в произведениях О.Бальзака и
Ф.М. Достоевского (“Гобсек” и “Преступление и наказание”) // Вивчення світової
літератури в школі: Зб. наук. м-лів. – Вип. 5. – Полтава, 1995.
12.
Кудрявцев М. Достоєвський і Винниченко: до проблеми художньої
інтерпретації злочину і кари в історико-літературному контексті // ВЛК – 2009. № 1. – С. 12 – 20.
13.
Мазур Л. Ф. Достоєвский і Ф. Ніцше: антропологічне значення сорому
// Вісник. - Львів, 2007.-№ 578: Філософські науки. - С.43–50.
14.
Чижевський Д. До проблеми двійника у Достоєвського // Філософська і
соціальна думка. – 1994. - № 5-6. – С. 47-75.
15.
Штейнбук Ф. Раскольников и Соня Мармеладова // Газ. ЗЛ – 2001. - №
38. – С. 3-4.
16.
Штефан В.А. Тема обретения любви как источника духовного
воскресения в романе Ф.М.Достоевского “Преступление и наказание” // РЯЛШУ –
2009. - № 3. – С.2-10.
Щербань О. О. Художні символи Ф. Достоєвського як моделі відродження
людської особистості // Науковий часопис. - К., 2007.- Вип. 13. -С. 140–147

21

Практичне заняття № 4
Тема. Російська література. Лев Толстой «Анна Кареніна»
Мета: розкрити особистість Л.Толстого, допомогти пізнати в ньому не лише
патріарха літератури, а й великого трудівника, постійного шукача правди, краси,
смислу життя, пристрасного критика державних, церковних, суспільних та
економічних порядків, заснованих на поневолені мас, лицемірстві, насильстві;
окреслити коло проблем, які порушує автор в романі «Анна Кареніна», і шляхи їх
вирішення.
Короткі теоретичні відомості
1.
Життєвий і творчий шлях Льва Толстого. Філософсько –естетичні
творчі
пошуки письменника.
2.
«Дитинство». «Отроцтво». «Юність».
3.
«Севастопольські оповідання»
4.
«Війна і мир» - історична епопея.
5.
Роман «Анна Кареніна».
6.
Ідейні шукання Толстого в кінці 50-х початку 60-х років.
7.
Останні роки життя письменника.
Завдання до теми
1.
Скласти хронологічну таблицю життя та творчості Льва Толстого.
2.
Підготуватись до семінарського заняття.
3.
Проблематика роману «Анна Кареніна». Проблема пошуку щастя і
призначення людини на землі.
4.
Особливості комипозиції роману.
5.
Етапи життя Анни Кареніної.
6.
Актуальність проблем роману.
7.
Дібрати з тексту роману матеріал для характеристики образів героїв.

1.
мир».
2.
3.
4.

Контрольні питання
Поясніть, яке смислове навантаження несе заголовок роману «Війна і

Хто ж героїв роману «Анна Кареніна» настирливо шукає сенс життя?
Яка доля може чекати на дітей Анни Кареніної, особливо доньку?
Як ставилася до дітей Анна Кареніна? Чому таке різне ставлення?
Література:
1.
Апостолов Н. Живой Толстой: Жизнь Л.Н.Толстого в воспоминаниях и
переписке. – СПб, 1995.
2.
Давиденко Г. Й. Проблема морального виховання учнів у процесі
вивчення роману Л. Толстого “Анна Кареніна” і драми І. Франка “Украдене
щастя”// Вісник. - Глухів, 2002. - Вип.1. - С.50–53
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3.
Жизнь и творчество Л.Н.Толстого: Материалы для выставки в школе и
детской библиотеке /Сост. и вступ. ст. Н.И.Азаровой. - М.: Дет. лит., 1988.
4.
Звиняцковский В., Панич А. Тип “семейной женщины” в
художественном мире Л.Н.Толстого и А.П.Чехова // РЯЛШУ.–1991.–№ 3.
5.
Кирилюк З. Поиски смысла бытия и человеческого счастья (материалы
к урокам по изучению романа Л.Толстого "Анна Каринина") // Відродження. –
1994. – № 5 - 6. – С. 18-26.
6.
Ковбасенко Л.В. Лев Толстой як майстер “психологічної
рентгеноскопії”. Два уроки за романом “Анна Кареніна” // ВЛ – 1998. - № 10.
7.
Кудрявая Н. В. Проблема смысла жизни в религиозно-нравственном
учении Л. Н. Толстого // Психологические, философские и религиозные аспекты
смысла жизни. - М., 2001. - С.283–298.
8.
Маймин Е.А. Лев Толстой: Путь писателя. – М., 1984.
9.
Мережковский Д. Л.Толстой и Достоевский. – М., 2000.
10.
Луцик А. В. Сны как психическая форма коллективного
бессознательного (роман Льва Толстого “Анна Каренина”) // Мова і культура. -К.,
2002. - Т.6, вип.5. - С.230–234.
11.
Проскурина Т.Д. Семейные отношения в романах А.С.Пушкина
“Евгений Онегин” и Л.Н.Толстого “Анна Каренина” в контексте времени //
Филологигеские науки. - 2000. – № 2. – С. 93-98.
12.
Титянин К. А. Категория “Хаос” в романе
Л.Толстого “Анна
Каренина” // Наукові праці. - Кам’янець-Подільський, 2007. - Вип. 14, Т.2. - С.224–
231.
Цапко Т. П. Мотив смерті у сюжетно-композиційній структурі роману Л. М.
Толстого “Анна Кареніна” // Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сквороди.
Наукові записки. Сер. Літера-турознавство.- Х., 2000. - Вип.2 (26). - С.104–108.
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Практичне заняття № 5
Тема. Французька література.
Шарль Бодлер (1821-1867). Збірка “Квіти зла”; вірші “Альбатрос”,
“Відповідності”, “Вечорова гармонія”.
Поль Верлен (1844-1896). “Поетичне мистецтво”, “Забуті арієти”, “Так тихо
серце плаче…”.
Артюр Рембо (1854-1891). “Голосівки”, “П’яний корабель”, “Відчуття”.
Мета: ознайомити з короткою біографічною довідкою про творчість Шарля
Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо; проаналізувати їх поезії, поглибити знання
про «декадентство», « модернізм», «символізм».
Короткі теоретичні відомості
1.
Повідомлення про цікаві і важливі епізоди з життя Шарля Бодлера.
Шарль Бодлер і група «Парнас».
2.
Збірка «Квіти зла». Аналіз поезій «Альбатрос», «Гімн красі»,
«Відповідності».
3.
Поль Верлен – основоположник символізму. Становлення поета.
4.
Аналіз поезій “Поетичне мистецтво”, “Забуті арієти”, “Так тихо серце
плаче…”.
5.
Життєва доля Артюра Рембо. Суть естетичних поглядів поета.
6.
Аналіз віршів “Голосівки”, “П’яний корабель”, “Відчуття”.
Завдання до теми
1.
Модернізм у європейській поезії ІІ половини ХІХ століття. Група
«Парнас» . Особливі риси поезії парнасців.
2.
Символізм – одна з течій модернізму.
3.
Які образи-символи зустрілися вам у поезіях Шарля Бодлера?
4.
Чим пояснити назву збірки «Квіти зла»?
5.
Скласти цитатний план вірша «Поетичне мистецтво».
6.
Складіть таблицю «Французький та український символізм».
Контрольні питання
1.
Який вклад вніс Шарль Бодлер у світові літературу модернізму?
2.
Розкрийте суть термінів «декадентство», « модернізм», «символізм».
3.
Що зближує ранні поезії Шарля Бодлера з поезією парнасців? З
романтизмом?
4.
Чи можна назвати поезію Ш. Бодлера декаденською? Чому?
5.
В чому новаторство Поля Верлена як поета?
6.
Як склалася життєва доля Артюра Рембо?
7.
Що, на вашу думку, символізує п᾿яний корабель і сюжет його мандрів?
8.
Чи згідні ви з твердженням, що в «Голосівках» поет шукав нову мову
поезії?
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Література:
1.
Бодлер Ш. Об искусстве. – М., 1986.
2.
Бузулан Г.В. Шарль Бодлер – предтеча символізму // ВЛК – 2003. - №
1. – С.34-36.
3.
Войтанович А.І. Чи можна, перебуваючи в пеклі, “марити про
білосніжні вершини…”? // ВЛ – 2006. - № 1. – С. 53-57.
4.
Карабутенко І. Лабіринти бодлерівської естетики (післямова) // Бодлер
Ш. Поезії. – К., 1989.
5.
Ковбасенко Л. Система уроків за творчістю Ш.Бодлера // Тема - 2001. –
№ 1. – С. 92-123.
6.
Кононенко Т. В. “Мятежные денди”: Шарль Бодлер // Філософія і
соціологія в контексті сучасної культури. - Д., 2006. - С. 147–154.
7.
Максимова Т. М. Образ времени в системе образов-символов
“Стихотворений в прозе”
Ш.Бодлера // Художественное слово в простран-стве
культуры. - Иваново, 2007. - С. 292–301.
8.
Наливайко Д. Жах і екстаз життя// Бодлер Ш. Поезії.–1989.–С.3- 42; або
ЗЛ –2003-№ 4.-С.19-22.
9.
Наливайко Д. Шарль Бодлер – поет скорботи і протесту// Шарль
Бодлер. Поезії (Прим. М.Москаленка). – К., 1989. – С.5-30.
10.
Ніколенко О.М., Шаповалова Л.В. Відчути пульс життя через “оголене
серце” поета // ВЛ – 2006. - № 1. – С.21-32.
11.
Нольман М. Шарль Бодлер. Судьба. Эстетика. Стиль. – М., 1979.
12.
Павличко Д. Світло в глибинах темряви // Газ. ЗЛ – 2002. – № 5. – С. 5.
13.
Тригуб І. Вплив світогляду митця на його творчість. Урок-дослідження
за поезіями Ш.Бодлера // ВЛ – 2004. – №1.
14.
Шевчук Т. С. Відбиття естетичних поглядів
Ш. Бодлера в поезії П.
Верлена// Ізмаїльський держ. пед. ін-т. Науковий вісник. - Ізмаїл, 1999. - Вип.7. –
С.88–93
Шарль Бодлер о музыке Рихарда Вагнера// Культурология. - М., 2001. - №2
(17). - С.168–169.
1.
Андреев Л. Рембо // Рембо А. Произведения. – М., 1988.
2.
Андрухович Ю. А.Рембо та Б.-І.Антонич: океанічне плавання до…
екстазу // ЗЛ – 2000. - № 8. – С. 4-5.
3.
Безпояско Е. С. Ритмоорганизующие моменты в лирике И.
Анненського и А. Рембо (Язык импрессионизма) // Вопросы русской литературы. Симферополь, 2003. - Вып. 9 (66). - С.9–16.
4.
Бігун О. А. Вираження естетичного кредо засобами поезії в прозі у
творчості А. Рембо та М. Яцкова // Наукові праці. - Кам’янець-Подільський, 2007.
- Вип. 14, т. 1. - С.51–60.
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5.
Градовський А.В. “Шалений! Що зробив ти із своїм життям?”: До
проблеми впливу творчості А.Рембо на ранню поезію М.Рильського // ЗЛ – С. 3335.
6.
Карре Ж. Жизнь и приключения А. Рембо. – СПб: Лань, 1994.- Вип. 6.
7.
Ковбасенко Ю.І. Штрихи до портрета письменника // Тема. – 2002. - №
2. – С.72-74.
8.
Мащенко Є.М. Поет без болю в серці не поет // ВЛ – 2006. - № 12. – С.
3 - 6.
1.
Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. Шарль Бодлер, Поль
Верлен, Артюр Рембо: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво
“Ранок”, 2003.
9.
Ніколенко О.М. Поль Верлен і українська література // ВЛ – 2006. - №
1, С. 32-36.
10.
Ноздрин К. В. Оксюморонность в творчестве Артюра Рембо //
Художественное слово в про-странстве культуры. - Иваново, 2007. - С.283–285.
11.
Птифис П. Артюр Рембо. – М., 2000.
12.
Сергеева И. С. Об интерпретации мотива “Осенней песни” Поля
Верлена в “Осенних скрипках” Ильи Сургучева // Наук. зап. – Х., 2004. – Вип.4, ч.2
(40). – С.80–88.
13.
Содомора А. Поетика І. Франка і П. Верлена крізь призму одного
вірша й перекладу (Г. Кочур) // Міжнародний конгрес україністів (3; 1996; Харків).
Третій міжнародний конгрес україністів, 26–29 серпня 1996 р.: Мовознавство. - Х.,
1996. - С.334–340.
14.
Ткаченко О. С. Урбаністичні мотиви у циклі Миколи Вороного “Співи
старого міста” у світлі рецепції поезії Поля Верлена // Актуальні проблеми
слов’янської філології. – К., 2005. – Вип.10. - С. 276–280.
15.
Тузков С. Кольорова символіка в поезії А.Рембо// Газ. ЗЛ – 1998. - №
23. – С.23- 25.
Шевчук Т. С. Відбиття естетичних поглядів Ш.Бодлера в поезії П. Верлена //
Ізмаїльський держ. пед. ін-т. Науковий вісник. - Ізмаїл, 1999. - Вип.7. - С.88 – 93.

26

Практичне заняття № 6
Тема. Англійська література.
Оскар Вайльд (1854-1900)“Портрет Доріана Грея”.
Мета: ознайомити з життєвим і творчим шляхом Оскара Вайльда, показати на
прикладі особистості письменника, як можуть неподільно злитися в людині її
естетичні переконання та спосіб життя, проаналізувати роман «Портрет Доріана
Грея».
Короткі теоретичні відомості
1.
Оскар Вайльд (Оскар Фінгал О'Флаерті Уїлс Вайльд) – прозаїк, поет,
казкар, драматург, один із теоретиків естетизму. Принц парадокс.
2.
Вплив естетизму на формування художнього мислення та поетики
О.Вайльда. Імпресіоністичність стилю його творів. Поняття про естетизм,
інтелектуальну прозу, парадокс.
3.
“Портрет Доріана Грея” - пам’ятка декадентської доби, взірець
інтелектуального роману. Філософсько-естетичні й моральні проблеми твору.
Задум роману. Сюжет і композиція. Проблеми твору.
4.
Творче втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея,
лорда Генрі, художника Безіла Голуорда.
5.
Образ головного героя.
6.
Своєрідність теми кохання у творі.
7.
Символічне значення портрета. Вайльдівські парадокси.
Завдання до теми
1.
Підготовити повідомлення на тему: « Оскар Вайльд (Оскар Фінгал
О'Флаерті Уїлс Вайльд) – прозаїк, поет, казкар, драматург, один із теоретиків
естетизму»
2.
Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Оскара Вайльда.
3.
Підготовити повідомлення на тему: « Вплив естетизму на формування
художнього мислення та поетики О.Вайльда. Імпресіоністичність стилю його
творів.
4.
Підібрати цитати до образів Доріана Грея, лорда Генрі, художника
Безіла Голуорда.
5.
Записати поняття парадокс, естетизм, гедонізм.
Контрольні питання
1.
Охарактеризуйте естетичні погляди О.Вайльда.
2.
Яким ми бачимо Доріана Грея на перших сторінках роману?
3.
Прочитайте опис зовнішності Доріана Грея Чи підкреслює автор
поєднання краси зовнішньої і внутрішньої юнака?
4.
Як змінюється Доріан з часом?
5.
Хто із героїв роману мав найбільший вплив на Доріана Грея?
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6.
Охарактеризуйте погляди лорда Генрі на життя, мистецтво,
суспільство. Як лорд Генрі трактує такі поняття як «гріх», «самозречення»,
«спокуса»?
7.
Як охарактеризувати життєву позицію лорда Генрі й позицію Доріана
Грея: індивідуалізм чи егоїзм?
8.
Чому, на вашу думку, портрет Доріана намальований Безілом, такий
прекрасний?
9.
Чому О. Вайльд назвав свій роман «Доріан Грей»?
Література:
1.
Гавришко Г. “Принц Парадокс”? “Апостол естетизму”? “Король
життя”? Зраджений, в’язень, вигнанець, злидар? // ВЛ – 2000. – №3.
2.
Гладишев В. Літературознавчий контекст – засіб виявлення
своєрідності естетизму О.Вайльда // ВЛК – 2009. - № 3. – С. 2 – 5.
3.
Деркач Г. Оскар Уайльд про літературну критику // Studia
methodologica.-Тернопіль, 2002.- С.60-63.
4.
Захарченко Н. Раб краси чи співець краси? // ЗЛ - 2003. - № 7. - С.8-12.
5.
Камю А. Митець за гратами // Камю А. Вибрані твори.: У 3-х т. – Т. 3. –
Харків, 1997. – С.559-565.
6.
Маламура О. Оскар Уайльд: “естетизм” в контексті романтичного
проекту // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності
(альманах). - К., 2000. - С.302-309.
7.
Міщук В. Своєрідність есетизму Оскара Уайльда і його роман
“Портрет Доріана Грея”// Відродження. – 1994. - № 8. – С.21-27.
8.
Нагорна А. Ю. Роль філософських джерел у поглибленому вивченні
художнього твору (на матеріалі роману Оскара Уайльда “Портрет Доріана Грея”) //
Вісник. - Глухів, 2006. - Вип.7. - С.182–185.
9.
Свічкарьова І. Урок-дослідження за романом О.Вайльда “Портрет
Доріана Грея” // ВЛ – 2003. – №12.
10.
Соколянский М. Оскар Уайльд. Очерк творчества.–К., 1990.
11.
Стамат Т.В. Краса як гармонія духу і тіла // ЗЛ – 2001. - № 10. - С. 41 45.
12.
Сутула О.В. Художній твір в особистісному вимірі учня. Крок до себе
(Урок асоціативного аналізу за романом О.Вайльда “Портрет Доріана Грея” // ВЛ –
2006. - № 12. – С. 33-35.
13. Шахова К. Оскар Вайльд // ЗЛ - 2004. - № 6–7.–С.29–35.
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Практичне заняття № 7
Тема: Генрік Ібсен – видатний норвезький письменник, зачинатель
європейської «нової драматургії». «Ляльковий дім» як зразок соціальнопсихологічної драми.
Мета : ознайомити з біографією Генріка Ібсена,проаналізувати п’єсу
«Ляльковий дім», продемонструвавши на її прикладі новаторство Г. Ібсена –
драматурга.
Короткі теоретичні відомості
1.
Життя і творчість Г. Ібсена.
2.
Історія написання драми «Ляльковий дім». Символічна назва п’єси.
3.
Аналітична композиція соціально-психологічної драми Г. Ібсена.
4.
Особливості драматичного конфлікту та розвиток дії у п’єсі.
5.
Показ шляху становлення особистості жінки у п’єсі Г. Ібсена
«Ляльковий дім». Образ Нори.
6.
Образ Хельмера.
7.
Символіка драми.
8.
Новаторство Ібсена – драматурга.
Завдання до теми
1.
Підготувати повідомлення на тему: «Розквіт драматургічної творчості
письменника»
2.
Доберіть цитатний матеріал до характеристики образів.
3.
Підготувати індивідуальне інсценування перших сцен першої дії
драми.
а). Якою нам здається Нора у цих сценах?
б). Як ставиться до неї Хельмер?
4.
Інсценування сцен зустрічі Нори і фру Лінке.
а). Як склалися долі подруг?
б). Що ми знаємо про минуле Нори?
в). Чи має героїня право ображатися на Кристину, яка сприймає її як дитину?
г). Як ви оцінюєте вчинок Нори,чи можна її виправдати?
5.
Порівняйте дії Крогстада і Нори. Що між ними спільного і чим вони
відрізняються? Якої реакції чоловіка на лист чекає героїня?
6.
Інсценування останньої сцени третьої дії. Бесіда:
Як поводить себе Хельмер перед читанням листа від Крогстада і після?
Чи змінюється його поведінка після звістки про те, що Крогстад повертає
записку?
Чи змінюється поведінка Нори у цих сценах?
Як ви оцінюєте рішення Нори піти з дому?
Які права відстоює героїня: жінки чи людини?
У чому полягають претензії Нори до суспільства,світу?
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Чи можливе, на вашу думку, повернення Нори в сім᾿ю? Якщо так, за яких
умов?
У чому символічність назви п᾿єси Г.Ібсена.
Контрольні питання
1.
Чому Генріка Ібсена вважають творцем «нової драми»?
2.
У чому полягає новаторство Г. Ібсена як драматурга?
3.
Що таке «соціально – психологічна п’єса»?
4.
Чому «Ляльковий дім» – це п’єса відкритого фіналу?
5.
У чому проявляються аналітичні тенденції у драмі? Визначте тему і
основний конфлікт п᾿єси «Ляльковий дім».
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Практичне заняття № 8
Тема. А.Чехов – майстер “малої прози” та драматургічного жанрів,
тонкий стиліст та гуморист .“Чайка” – перша п’єса російської нової
драматургії.
Мета: ознайомити студентів з особистістю письменника, його світоглядом,
розкрити своєрідність творчої лабораторії А. Чехова, майстерність у жанрі
оповідання; проаналізувати п᾿єсу «Чайка».
Короткі теоретичні відомості
1.
Життєвий і творчий шлях А. П. Чехова.
2.
Чехов і Україна. Чехов і МХАТ.
3.
Особливості художнього стилю драматурга.
4.
“Чайка” – перша п’єса російської нової драматургії.
5.
Система образів. Роль символіко-алегоричних образів у розкритті
ідейного задуму автора.
6.
Особливості драматичного конфлікту та розвитку дії в п’єсі.
Завдання до теми
1.
Підготувати повідомлення:
- Дитинство і юність А.П. Чехова.
- Літературна діяльність. Вироблення власного стилю.
- Ранні гумористичні оповідання «Хамелеон», «Товстий і тонкий».
- Чехов і Україна.
- Оцінка творчості письменника його сучасниками.
2.
Прочитати і проаналізувати оповідання А.П. Чехова «Людина у
футлярі», «Дама з собачкою», «Іонич», «Скрипка Ротшильда» та інші.
3.
Підібрати цитати до характеристики образу Белікова.
4.
Чехов і МХАТ. Драматургія Чехова.
5.
Знайдіть у тексті слова Ніни про її мрію (дія ІІ). Як вони її
характеризують?
6.
Інсценізація уривка п᾿єси.
Контрольні питання
1.
Що. на вашу думку, означає слово «бєліковщина»?
2.
Про яку людину говорять, «Людина у футлярі»?
3.
У чому полягає новаторство драматургії Чехова?
4.
Чому Чехов –драматург називав свої п᾿єси комедіями?
5.
Чи досягла Ніна своєї мети? Що завадило їй це зробити?
6.
Чому Ніна порівнює себе з чайкою? Як пов᾿язати вбиту чайку і Ніну?
7.
Чи можна стверджувати, що п᾿єса названа на честь головної героїні?
8.
Чому твори А.П. Чехова і досі популярні? Аргументуйте свою точку
зору.
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Практичне заняття № 9
Тема: Джорж Бернард Шоу (1856-1950). “Пігмаліон”.
Мета: познайомити студентів з особистістю Б. Шоу, на прикладі п᾿єси
«Пігмаліон» розкрити реформаторську сутність створеного ним «нового театру».
Короткі теоретичні відомості
1.
Своєрідність особистості та творчого доробку Б.Шоу.
2.
П᾿єса «Пігмаліон» – зразок драми-дискусії.
3.
Б. Шоу – творець соціально-аналітичної драми-дискусії.
4.
Характеристика образу Елізи Дулітл.
Завдання до теми
1.
Написати твір мініатюру «Доля жінки в «новій драмі».
2.
Підберіть цитатний матеріал для характеристики образу Елізи Дулітл.
3. Підготуйте розгорнуту відповідь на питання «Яким може бути
майбутнє Елізи»?
4.
Підготувати інсценування окремих сцен.
5.
Виписати приклади парадоксів.
6.
Пояснення значання понять: «драма ідей», парадокс, дискусія.
Контрольні питання
1.
У чому полягає новаторство Б. Шоу?
2.
На які традиції спирався англійський драматург?
3.
Що нового вніс Б. Шоу у теорію і практику світової драми?
4.
Де відбувається дія п’єси «Пігмаліон»?
5.
Які враження залишають від першого знайомства з квіткаркою?
6.
Чи викликає Еліза у вас симпатію?
7.
Хто і чому взяв на себе витрати на навчання Елізи?
8.
Чому Еліза погодилася на пропозицію Хіггінса?
9.
Які були умови «експеременту»? Чи схвалюєте ви такі заходи?
10.
Як змінюється Еліза за час навчання?
11.
Хто допомагає їй досягти успіху?
12.
Чи намагався професор Хіггінс стати Пігмаліоном?
13.
Як поставилися до експерименту місіс Пірс і місіс Хіггінс?
14.
Чи можна назвати експеримент Хіггінса вдалим?
15.
Хто, на вашу думку, є справжнім переможцем?
16.
Чи вплинув цей експеримент на характери інших персонажів?
17.
У чому полягає парадоксальність п’єси?
18.
Як ви зрозуміли фінал п’єси «Пігмаліон»?
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Практичне заняття № 10
Тема. Райнер Марія Рільке (1875-1926)“Орфей, Еврідіка, Гермес”,
“Ось дерево звелось…”. Гійом Аполлінер (1880-1918). “Лорелея”, “Міст
Мірабо”, “Зарізана голубка й водограй”.
Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях поетів Р. Рільке та Гійома
Аполлінера, розкрити образ України у світлі філософських та естетичних пошуків
ідеалу молодим поетом Рільке.
Короткі теоретичні відомості
1.
Життєвий і творчий шлях Р. Рільке.
2.
Перші ранні збірки.
3.
Р. Рільке і Україна. Враження поета від подорожей Україною.
4.
Аналіз циклу «Сонети до Орфея».
5.
Не втратити в собі Бога. Мотив Всесвіту.
6.
Життєвий і творчий шлях Гійома Аполлінера.
7.
Аналіз його поезій «Лорелея», «Міст Мірабо».
8.
Каліграми –різновид фігурних віршів. Аналіз вірша «Зарізана голубка й
водограй».
Завдання до теми
1.
Знати основні події життя та творчості Р.М. Рільке.
2.
Чому Рільке так цікавив слов᾿янський світ?
3.
Повторити відомості про особливості жанру сонета та історію його
виникнення.
4.
Підготувати повідомлення:
- Життєвий і творчий шлях поетів Р. Рільке та Гійома Аполлінера.
- Празький період творчості Рільке: час перших спроб і пошуків.
- Другий період: роки подорожей.
- Третій період. Останні роки життя.
- Україна у долі поета.
- Враження Рільке від подорожей Україною.
- Пошук духовної єдності поета зі світом.
5.
Підготувати виразне читання віршів поетів Р. Рільке та Гійома
Аполлінера.
Контрольні питання
1.
Як ви розумієте висловлювання Рільке «Нарубежі віків мій вік тече»?
2.
Які мотиви з історії України знайшли своє осмислення в творчості
Рільке?
3.
Підтвердіть або спростуйте тезу «Рільке – новатор у царині сонета».
4.
Які основні мотиви звучать у «Сонетах до Орфея» Рільке?
5.
Чому самого Рільке можна назвати Орфеєм ХХ століття?
6.
Чи сподобалась вам лірика Г. Аполлінера? Що таке каліграми?
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Література:
Бітківська Г.В. Урок вивчення поезії Р.-М.Рільке // ВЛК – 2001. - № 9. –

1.
С. 31-33.
2.
Зуєнко М.О. Стильовий аналіз ліричних творів: На прикладі творчості
П.Верлена, Р.М.Рільке // ВЛ – 2006 - № 1. – С.16-19.
3.
Іванишин П. Поет і буття: специфіка онтологічного дискурсу РайнераМарії Рільке // Вісник.- Львів, 2004. - Вип.35. - С.344–356.
4.
Кравченко Л. Художньо-естетична рецепція “Сонетів до Орфея” Р. М.
Рільке його перекладачем В. Стусом // Верховина. - Дрогобич, 2003. - С.140–148.
5.
Мойсієнко А.К. “Осінній день” Р. М. Рільке в українських перекладах
// Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва. Відень; К., 2005. - С.72–76.
6.
Наливайко Д. Шукаючи єдності зі світом і людьми. Рільке і Русь // Дух
і літера - К., 2001. - № 7–8. - C.181 – 205.
7.
Ніколенко О., Барданова Ю. Філософське осмислення Р.М.Рільке сенсу
буття і призначення мистецтва // ВЛ – 2002. – № 10.
8.
Ніколенко О. Бог і Орфей у художній свідомості
Р.-М. Рільке //
Слово і текст. - Чернівці, 2005.-Вип.2. - С. 80–103.
9.
Орфей ХХ ст. Райнер Марія Рільке // ЗЛ – Книга 8: Бібліотека
тижневика.–К.: Перше вересня, 2000.
10.
Рільке Р.М. Думки про мистецтво і поезію. – К., 1986.
11.
Рильке Р.М. Дыхание лирики: Переписка с Мариной Цветаевой и
Борисом Пастернаком: Письма 1926 г. – М., 2000.
Рубан А. А. Міф про Орфея та його втілення у творчості Р. М. Рільке і Л. М.
Андреєва // Актуальні проблеми слов’янської філології.- К., 2008.- Вип.15. - С.
257-262.
1.
Волощук Є. Г.Аполлінер і розвиток французької та європейської
авангардистської поезії // ВЛ – 2003. - № 10. – С. 41 - 47.
2.
Гузь О. Осмислення трагедії війни в поезії Аполлінера “Зарізана
голубка і водограй” // Газ. ЗЛ – 2004. - № 33. – С. 13-14.
3.
Гришин-Грищук І. До історії одного вірша Гійома Аполлінера // Слово
і час. –1997.– № 3. – С. 72-74.
4.
Мазніченко І. Критичний метод і естетика Гійома Аполлінера у
контексті розвитку критичної думки початку XX століття // Сучасні проблеми
дослідження, реставрації та збереження культур-ної спадщини. - К., 2007. - Вип. 4.
- С. 65–80.
5.
Мележик В. Таємниця народження поезії (урок-дослідження за
творчістю Аполлінера) // ЗЛ –2003. – № 6. – С. 36-42.
6.
Наливайко Д. Шляхами оновлення поезії / Гійом Аполлінер. Поезії.:
Переклад М.Лукаша. – К.: Дніпро, 1984.
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Практичне заняття № 11
Тема. Томас Стернз Еліот (1888 – 1965). “Ранок біля вікна”, “Суїні серед
солов’їв”, “Порожні люди”.
Мета: познайомити студентів за життєвим і творчим шляхом поета,
допомогти осягнути своєрідність художнього світу Т.С. Еліота: відтворення
мінливої природи людських почуттів; зображення трагедії людини, котра не
сприймає навколишній світ, холодний і бездушний; визначити особливості
поетичного стилю Еліота.
Короткі теоретичні відомості
1.
Томас Стернз Еліот – англо-американський поет, автор поетичних
драм, критик, лауреат Нобелівської премії.
2.
Рання поезія Т.С. Еліота. Перші збірки поета. Поема «Порожні люди».
3.
Поема «Безплідна земля» – символ песимізму і відчаю.
4.
Трагічні роздуми про втрату суспільством найважливіших моральних
цінностей.
5.
Еліот – один з най песимістичніших поетів ХХ ст., мотиви
розчарування.
Завдання до теми
1.
Підготувати повідомлення:
- Короткі біографічні відомості про поета.
- Початок літературної діяльності.
- Вимоги до поезії.
- Особливості поетики Еліота.
- Прочитати і проаналізувати поему «Порожні люди».
2.
Виписати і вивчити, що означають поняття «імажизм», «потік
свідомості», «неокласична модерністська поезія».
3.
Проаналізуйте ранню поезію Т.С. Еліота. Чому образ «безплідної
землі» став символом духовної кризи західної цивілізації?
Контрольні питання
1.
До якого напрямку в літературі належить Еліот? Під чиїм впливом
написані перші збірки поета?
2.
На які роки припадає початок його творчої діяльності?
3.
Для кого писав свої твори поет? Що таке еліта?
4.
Які вимоги Еліот ставив до вірша?
5.
Назвіть перекладачів віршів Еліота в Україні.
Література:
1.
Вишницька Ю. Міфологеми “вода” і “вітер” у текстовому просторі
Т.С.Еліота // Газ. ЗЛ – 1999. - № 16.- С. 4-5.
2.
Коломієць Л.В. Основні мотиви лірики Томаса Стернза Еліота // ВЛ –
1999. - № 5. – С.62.
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3.
Миронов Є.М. Нобелівські лауреати: Томас Стернз Еліот // ЗЛ – 1996. № 8. – С.48.
4.
Орлов О. Поетичний світ Томаса Стернза Еліота // Вікно в світ. – 1999.
- №6. - С. 143-150.
5.
Павличко С. Лабіринти Томаса Стернза Еліота // Газ. ЗЛ – 1999.- № 16.
– С. 3, 6.
6.
Павличко С. Поезія Томаса Стернза Еліота // Еліот Т.С. Вибране. –
К.:Дніпро, 1990. – С.3-25 .
7.
Тарновський О.Т. Т.С.Еліот і Павло Тичина // Всесвіт. – 1990. - № 6.
8.
Чертенко А. “И пламя и роза одно” // Газ. ЗЛ – 2003.- № 45. – С. 12-24.
9.
Чертенко О.П. Т.С.Еліот – поет і теоретик модернізму:
Літературознавчий нарис до вивчення його творчості // ВЛ – 2003. - № 10. – С. 4852.
Шпак В.К. До земного бутя: Томас Еліот // Слово і час. – 1998. - № 12.
Тема. Федерiко Гарсіа Лорка (1898 – 1936). “Про царівну Місяцівну”,
“Балада про чорну тугу”, “Гітара”, “Газела про темну смерть”, “Касида про
сон під зорями”.
Мета: познайомити студентів з життям і творчістю іспанського поета і
драматурга Гарсіа Лорки; розкрити основні мотиви лірики поета, синтез міфології і
фольклору с поезією модернізму.
Короткі теоретичні відомості
1.
Гарсіа Лорка – видатний іспанський поет і драматург.
2.
Повідомлення про важливі події життя Гарсіа Лорки.
3.
«Найпечальніша радість – бути поетом» (аналіз творчості поета).
4.
Вірш «Гітара» – низка звукових асоціацій.
5.
Гарсіа Лорка – поет-пантеїст.
Завдання до теми
1.
Перечитайте один з віршів Гарсіа Лорки. Чи можна проаналізувати
його за традиційною схемою? Обґрунтуйте свою відповідь.
2.
Напишіть невеликий твір на одну із тем: «Тужлива Андалусія як
головна героїня поезії Гарсіа Лорки», «Доля, смерть і кохання – найважливіші
мотиви поезії Гарсіа Лорки», «Мій Гарсіа Лорка».
3.
Вивчити на пам'ять вірш «Гітара».
Контрольні питання
1.
Що найбільше запам’яталося вам із розповіді про життя Гарсіа Лорки?
2.
Які події в Іспанії вплинули на формування особистості Гарсіа Лорки
та обумовили його вибір як громадянина?
3.
Що ви вважаєте випадковим а що закономірним у смерті поета? Чи
відомі вам інші митці, які пішли з життя, не зрадивши своїх переконань навіть
перед загрозою смерті? Згадайте їхні твори, якщо можите, процитуйте.
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4.
Які риси поезії Гарсіа Лорки роблять його дивом іспанської поезії ХХ
століття?
5.
У чому своєрідність світосприймання Гарсіа Лорки? Якими засобами
художньої виразності створено його чарівний поетичний світ? Наведіть приклади.
Що вас найбільше вражає в поезії Гарсіа Лорка?
6.
Які фольклорні традиції простежуються у творчості Гарсіа Лорки?
Література:
1.
Арсентьева Н. Концепция идеального в лирике
С. Есенина и Ф.
Гарсиа Лорки // Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації тексту. - К., 1998.
- С. 171–176.
2.
Белоус Л. В. Трансформация фольклорных образов в поэзии Гарсиа
Лорки // Мова і культура. - К., 1997. - Т.2. - С.21–22.
3.
Вовк Я. Ключі до розуміння поетичного світу Федеріко Гарсіа Лорки //
Зб. наук. пр. - Полтава, 2006. - Вип.1–2 (48–49): Сер.: Філологічні науки. - С.165–
173.
4.
Гарсіа Лорка. Думки про мистецтво – К.: Мистецтво, 1975.
5.
Гладышев В.В., Пронкевич А.В. О роли анализа подстрочного перевода
для постижения идеи произведения. На примере стихотворения “Гитара” Ф.Гарсиа
Лорки // ВЛ – 2000. - № 3.
6.
Ільницький М. Образ нічного неба: архетип місяця у поезії Б.І.Антонича, Ф. Ґ. Лорки та
І. Калинця // Літературознавство. - Чернівці, 2003. Кн.1. - С.158–163.
7.
Конева Т.М. “Недаремно ж колись Афродіта народилася з піни
морської…” // ЗЛ – 1998. № 11. – С. 40-41.
8.
Новикова М. Федеріко Ґарсіа Лорка: бенкет катастроф // ЗЛ – 2002. – №
34.-С. 17.
9.
Москаленко О. Мотив ініціації в ліриці
Ф. Ґ. Лорки // Сучасні
літературознавчі студії. – К., 2005. - Вип.2: Дитина і світ: проблеми культурного
діалогу. - С.76–80.
10.
Павличко Д. Федеріко Ґарсіа Лорка // Тема. – 2000. – № 2.
Пронкевич О. В. Лорка – українець або Лорка українською? // Літературна
компаративістика. - К., 2005. - Вип.2. - С.286–298.
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Практичне заняття № 12
Тема “Срібна доба” російської поезії.
Олександр Блок (1880-1921). “Незнайома”, “Весно, весно, без меж і без
краю…”, “Скіфи”.
Анна Ахматова (1889-1966). “Довкола жовтий вечір ліг”, “Дав мені юнь ти
сутужну”, “Реквієм”.
Борис Пастернак (1890-1960). “Визначення поезії”, “По стіні збігали
стрілки…”, “Зимова ніч ”.
Володимир Маяковський (1893-1930). “А ви змогли б?”, “Послухайте!”,
“Лілічко! Замість листа”.
Мета: дати студентам уявлення про особливості розвитку російської поезії на
рубежі ХІХ – ХХ ст., познайомити їх з основними рисами символізму, акмеїзму та
футуризму в російській поезії перших десятиліть ХХст. та їх представниками.
Короткі теоретичні відомості
1.
Олександр Блок – найвидатніший поет російського символізму. Лірика
поета.
2.
Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у творчості Миколи
Гумільова.
3.
Творчість Анни Ахматової – яскраве явище жіночої поезії ХХ ст.
4.
Володимир Маяковський – лідер російського футуризму. Трагічна доля
поета.
5.
Велімир Хлєбніков російський поет, вчений і мислитель, один з
ключових фігур авангардизму.
6.
Народнопісенна основа лірики Сергія Есеніна.
7.
Романтичні мотиви в ранній ліриці М.І. Цвєтаєвої.
8.
Творчість Бориса Пастернака.
Завдання до теми
1.
Вивчити напам᾿ять вірші
О.Блок «Весно, весно, без меж і без краю…»
А.Ахматова
“Реквієм” (уривок)
Б.Пастернак
“Зимова ніч” або інший (за вибором викладача)
В. Маяковський
Вірш (за вибором студента).
2.
Прочитати і проаналізувати програмові вірші поетів різних течій.
3.
Скласти хронологічну таблицю життя і творчості О.Блока, В.
Маяковського.
4.
Підготовити повідомлення про життя і творчість М. Гумільова,
А. Ахматової, В.Хлєбнікова, М Цвєтаєвої, С.Єсєніна, Б Пастернака.
5.
Самостійно познайомитись з поезіями М. Гумільова, В Хлєбнікова,
С Єсеніна, М Цвєтаєвої.
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Контрольні питання
Чому період розвитку російської культури на межі ХІХ-ХХ ст.

1.
називається
«Срібною добою»?
2.
Назвіть провідні напрями та течії у російській поезії на початку ХХст.
Які з них вам відомі з історії західної літератури?
3.
Схарактеризуйте основні тенденції у російському символізмі та етапи
його розвитку. Розкрийте найсуттєвіші особливості естетики російських
символістів. Кого із російських поетів відносять до символістів?
4.
Схарактеризуйте естетичні засади акмеїзму. Що саме заперечували
представники цієї течії у літературній практиці символістів? Кого із поетів
акмеїстів ви знаєте?
5.
Розкрийте основні ідеї російського футуризму. Порівняйте їх з
творчою програмою італійських футуристів. Як ви гадаєте, чому футуристичний
рух набув у Росії широкого розмаху? Назвіть представників російського
футуризму.
6.
Як склалася доля російської культури після жовтня 1917 року?
7.
Хто із поетів «Срібної доби» справив на вас найбільше враження. Які
вірші вам сподобались?
8.
Кому із поетів була присуджена Нобелівська премія і чому він
відмовився від неї?
Література:
1.
Андреева В. София Премудрая – прекрасная дама русского
символизма (Встреча Блока и Белого в соловьевских идеях) // Россия и гнозис. - М.,
1998. - С.49–63.
2.
Бураго С.Б. А.Блок. Очерк жизни и творчества. – К., 1981.
3.
Гал М. Особенности структуры “Незнакомки” Блока // Концепция и
смысл. - Спб., 1996. - С.294–302.
4.
Зарубіжна література в 11 класі: Матеріали для вчителя. /Автори–
укладачі Івашина Т.М., Сипко Л.М. інші.- Тернопіль, 1998. - Ч.І. - С. 135-180.
5.
Ковбесенко Л.В. Последняя точка в “книге жизни” Александра Блока //
ВЛ – 1996.- № 7. - С. 39-42.
6.
Скоробогатова Е. А. Некоторые особенности морфологического
устройства стихотворений
А. Блока // Харківський держ. пед ун-т ім.
Г.С.Сковороди. Наукові записки. Сер.: Літературознавство. – Х.,2000. – Вип.3
(27).- С.133-141.
7.
Сорвилова Т. Системные отношения семантических полей, связанных
с библейскими символами, в русской поэзии золотого и серебряного веков (А.
Пушкин, М. Лермонтов, А. Блок, А. Белый) // Біблія і культура. – Чернівці, 2001.
– Вип.3.а – С.300–305.
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Файнберг М. Сандро Боттичелли в художественном мире Блока // Вопросы
литературы. – 1996. - № 4. - С. 128-156.
1.
Гурвич И. Художественное открытие в лирике Ахматовой // Вопросы
литературы. – 1995. - №3. -С. 153-174.
2.
Дзуцева Н. В. Мировая культура в эпиграфах Анны Ахматовой //
Художественное слово в пространстве культуры. – Иваново, 2007. - С.146–152.
3.
Кихней Л. Г. К описанию внутреннего и внешнего пространства в
поэзии Ахматовой: семантика образов-медиаторов // Анна Ахматова: эпоха,
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Практичне заняття № 13
Тема. Томас Манн – німецький письменник, один із засновників
інтелектуальної прози ХХ ст. “Маріо і чарівник” як новела-застереження.
Мета : ознайомити студентів з творчим шляхом Томаса Манна, його активногуманістичною позицією, розглянути історичний, біографічний контекст
написання новели «Маріо і чарівник», простежити, як у новелі відтворено
тривожну європейську атмосферу 30-х років.
Короткі теоретичні відомості
1.
Життєвий і творчий шлях Томаса Манна.
2.
Активно-гуманістична життєва позиція письменника.
3.
Новаторство Т. Манна.
4.
Напруга передвоєнної ситуації в Європі й тривожний настрій в новелі
«Маріо і чарівник».
5.
Викриття в новелі антигуманної сутності влади фашизму.
6.
Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози
тоталітаризму.
7.
Художні особливості новели «Маріо і чарівник».
Завдання до теми
1.
Опрацювати біографію Т. Манна.
2.
Прочитати новелу«Маріо і чарівник».
3.
Підготувати повідомлення на тему: «Історичний та біографічний
контекст новели «Маріо і чарівник».
3.
Доберіть цитатний матеріал до характеристики образів.
4.
Написати твір-роздум на одну із тем:
– Чому стала можливою поява Чіполли?
– Поява Чіполли – це містика?
– Про що попереджав Томас Манн у новелі «Маріо і чарівник»?
Контрольні питання
1.
Філософські ідеї яких мислителів найбільше вплинули на світогляд
Т.Манна?
2.
Які романи належать перу письменника?
3.
В якому ще жанрі, крім жанру роману, плідно працював Т. Манн?
4.
Який провідний лейтмотив творчості Т.Манна? Чому саме це
найбільше хвилювало німецького письменника?
5.
Як у новелі зображено тривожну атмосферу курортного міста Торре ді
Венере? Які настрої переважали в місті? Чим переймаються жителі міста,
курортники?
6.
Що видається вам найбільш незвичним із розповіді про місто?
7.
Яка погода встановилася в місті?
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8.
Чому носіями громадського настрою автор показує дітей? В які ігри
грають діти?
9.
Яка роль опису «зловісно цікавої появи Чіполли» в контексті ідейного
задуму? Яке враження справляє на глядачів зовнішність гіпнотизера?
10.
Які атрибути влади мав Чіполла?
11.
То хто ж такий Чіполла?
12.
Як же публіка реагує на витівки штукаря?
13.
Автор вкладає ву вуста Чіполли слова про свободу Що хотів цим
сказати Т.Манн? Які загальні враження викликала вистава ? Як ви розумієте фінал
вистави?
14.
Чому саме Маріо виявився здатним покласти край тиранії чарівника?
15.
Як можна пояснити зміст епіграфа уроку?
16.
Як досягти того, щоб «лице держави» було гуманним, людяним?
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Практичне заняття № 14
Тема. М.Булгаков – російський прозаїк і драматург. “Майстер і
Маргарита” - вершина творчості митця.
Мета: визначити основні віхи життєвого і творчого шляху письменника,
джерела його провідних тем і мотивів, витоки моральної стійкості, твердих
принципів і переконань; розкрити широту філософсько-етичної проблематики
твору: питання співвідношення добра і зла, морального вибору, справедливості й
відповідальності, взаємин особистості з владою, покликання мистецтва тощо.
Короткі теоретичні відомості
1.
Життєвий і творчий шлях Михайла Булгакова.
2.
Новаторство творчості. Доля творів письменника.
3.
Київ у житті і творчості М.Булгакова.
4.
Історія написання роману «Майстер і Маргарита».
5.
Філософсько-етичні проблеми твору. Тема совісті, співвідношення
добра і зла, морального вибору, взаємин особистості з владою, доля невизнаного
митця.
6.
Особливості композиційної побудови роману (земний, космічний та
біблійний світи). Прийом «роман у романі».
7.
Система образів. Образи Майстра та Маргарити, Ієшуа та Понтія
Пілата.
8.
Складність та суперечливість образу Воланда.
9.
Переосмислення біблійних сюжетів та образів, їх роль у розкритті
ідейного задуму роману.
10.
Ствердження цінності творчості і кохання та їх рятівної сили в долі
Майстра і Маргарити.
11.
«Магічний реалізм» роману. Реальне та ірреальне; фантастичне,
сатиричне та комічне в творі.
Завдання до теми
1.
Підготувати повідомлення на тему:
- Київ у житті Булгакова. Дитинство та юність письменника.
- Початок літературної творчості.
- Похід з білою Армією, його значення у формуванні життєвої позиції
Булгакова, у визначенні його трагічної долі.
- Історія створення роману «Майстер і Маргарита». Нові художні шляхи
розв᾿язання проблеми.
2.
Написати твір на тему:
- «Зустріч з романом»;
- «Урок-подорож у часі і просторі»;
- «Діалог з Булгаковим».
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3.
Дібрати із тексту роману приклади та цитати, що характеризують
кожен із трьох світів твору.
4.
Доведіть або спростуйте думку: «Чи вважаєте ви, що іронічний погляд
Воланда на світ близький автору?». Зробіть висновок.
Контрольні питання
1.
У чому трагізм долі письменника, який силою уяви пізнав вічні істини?
2.
Де відбуваються події в романі?
3.
Чим займається професор Воланд в Москві?
4.
Який фрагмент із Біблії наводить Майстер у своєму романі?
5.
Як у романі розкриваються найважливіші і поворотні події з погляду
християнства (на явлення пророка, суперечка Ієшуа з Понтієм Пілатом)?
6.
Як утверджується велич творчого майстра?
7.
Зустріч з Маргаритою слід вважати фатально, випадковою чи
щасливою?
8.
У чому письменник вбачає торжество кохання, краси, добра?
9.
Чому суперечка між героями роману не може бути заперечена?
10.
Кому належить фантастичний твір роману (проаналізуйте фантастичні
події, які відбуваються з його героями)?
11.
Порівняйте проблему добра і зла у реальному і фантастичному світі.
12.
Кому належать відомі слова: «Рукописи не горять»? Чому ці слова
стали епіграфом до роману?
13.
Чому саме Маргарита запрошена на бал в якості королеви?
14.
Наведіть приклади прийомів та гротеску у картинах зіткнення
демонічних сил із московською дійсністю.
15.
Що теке «магічний реалізм»?
Література:
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творі. Майстер і Маргарита на сторінках роману // газ.ЗЛ – 2002. - №. 37. – С. 5-8.
6.
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Практичне заняття № 15
Тема. Джордж Орвелл (1903-1950). «Скотоферма».
Мета: ознайомити студентів з життєвим і творчим шляхом Джорджа Орвелла,
показати сатиричне зображення реалій радянського життя та міфів сталінської
ідеології у алегоричній казці «Скотоферма», поглибити поняття про антиутопію і
сатиру, афористичність мови.
Короткі теоретичні відомості
1.
Біографічні відомості про Джорджа Орвелла (Еріка Блера).
2.
Викриття радянської сталінської тиранії в алегоричній казці
«Скотоферма».
3.
Сатиричне зображення реалій радянського життя та міфів сталінської
ідеології у творі.
4.
Художня своєрідність твору-казки. Характерні ознаки антиутопії в
казці Дж.Орвелла: жорстоке гноблення людей авторитарною владою; принципова
невідповідність красивих і правильних гасел та їх реального втілення у життя
тощо.
5.
Авторська іронія і її символіко-алегоричний сенс; афористичність
мови.
6.
Поглиблення понять про антиутопію і сатиру, афористичність мови.
Завдання до теми
1.
Прочитати твір, виписати цитати.
2.
Дослідити закономірності злоякісного переродження ідей
комуністичної утопії в казці «Скотоферма».
3.
Словникова робота. Вивчити, що означають поняття антиутопія,
алегорія, сатира, іронія, ідеологія, афористичність мови.
Контрольні питання
1.
Витоки творчості письменника: особистість і творчість Ф. Кафки,
особливості їхнього взаємозв’язку.
2.
Новела «Перевтілення» – програмовий твір письменника:
а) творча історія новели;
б) літературні та автобіографічні джерела «Перевтілення»;
в) сюжет і композиція новели;
г) персонажі новели;
д) метафоричність та стилістичні особливості твору.
3.
Образ Грегора Замзи як гротескний літературний «автопортрет»
письменника й символічність уособлення типу «маленької людини»
ХХ ст.
4.
Сутність конфлікту Грегора з родиною.
5.
Причини трагедії Грегора Замзи.
Завдання до теми
1.
Доберіть цитатний матеріал до характеристики образів .
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2.
Складіть логічні схеми на тему:
- «Перевтілення Грегора Замзи»;
- «Сюжет і композиція новели «Перевтілення».
Контрольні питання
1.
Які чинники вплинули на формування свідомості та творчого методу
Ф. Кафки?
2.
Які автобіографічні моменти наявні у новелі «Перевтілення»?
3.
Подумайте, на якій проблемі автор зосередив свою увагу?
Дайте визначення понять «оповідання-міф», «гротеск
Література:
1.
Зверев А. О старшем Брате и реве кита: Штрихи к портрету Дж.
Оруэлла // Литературное обозрение. – 1989. - № 9.
2.
Блюм Арлен. “Путешествие” Оруэлла в страну большевиков. К 100летию Джорджа Оруэлла: Документальная хроника. – М.: Незнание-сила, 2003.
3.
“Big Brother Is Watching You!” - до ювілею Джорджа Орвелла / За
матеріалами “Німецької хвилі” // Всесвіт. – 2003. - N 9/10. - С.172-173
4.
Рябчук М. Похмурий пророк, або орвеллівський світ на українських
теренах // Кур’єр Кривбасу. – 2000. - № 6. – С. 147-152.
5.
Савченко З. Джордж Оруелл. “1984”: вплив світоглядних пріоритетів
автора на вирішення основних проблем роману // ЗЛ. – 2006. - №2.
6.
Скуратівський В. Міф про Джорджа Оруелла // Всесвіт. - 1991. - №. 1.
7.
Таратута С. Антиутопии Дж.Оруелла и Е.Замятина // ВЛК – 2006. №12.
Шахова К.О. Англійська художня антиутопія у світовому контексті //
Література Англії. ХХ століття. – К., 1993.
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Практичне заняття № 16
Тема. Альберт Камю. Сторінки життя і творчості. Роман «Чума».
Мета: ввести студентів у художній світ Альбера Камю, створити умови для
усвідомлення основних світоглядних філософських позицій письменника;
розглянути суть екзистенціалістських ідей та їх вплив на творчість Камю;
ознайомити з історією створення роману «Чума»; визначити тематику твору, його
композицію, з᾿ясувати проблему морального вибору героїв; розвивати навички
порівняльної характеристики персонажів; сприяти вихованню почуття
відповідальності людини за власну долю і долю людства.
Короткі теоретичні відомості
1.
Камю – французький письменник-модерніст, філософ, лауреат
Нобелівської премії. Його фiлософські й естетичні погляди. Вплив
екзистенціалістських ідей на творчість митця.
2.
Антифашистська спрямованість роману-притчі “Чума”.
3.
Алегоричне зображення французького Руху Опору. Метафізика
абсурду і етика трагічного стоїцизму в романі “Чума”.
4.
Система образів. Персоніфікація різних можливостей морального
вибору в образах Ріє, Тарру, Грана, отця Панлю, Рамбера, Коттара.
5.
Концепція світу та людини, проблема морального вибору в
екстремальних ситуаціях, цінність особистісного начала та обов’язку перед
людством.
6.
Екзистенціальний смисл роману. Багатопланове значення образу чуми.
Наявність образу автора. Особливості художнього часу й простору, жанру
“роману-хроніки”.
7.
Поняття про інтелектуальну прозу, екзистенціалізм, абсурд, романпритчу, роман-хроніку.
Завдання до теми
1.
Прочитайте роман «Чума». Аналізуємо прочитане
2.
Знайдіть у романі алегоричні натяки на історичні реалії часів Другої
світової війни.
3.
Які зміни відбулися у свідомості громадян під час пошесті?
4.
Поясніть позицію лікаря Ріє щодо чуми. Встановіть зв’язок між нею та
екзистенціалістськими ідеями. Проілюструйте свої спостереження цитатами з
прочитаного уривка.
5.
Чому Тарру, який без страху і втоми бореться з чумою, називає себе
«зачумленим»? Як ви розумієте це самовизначення?
6.
Що означає «святість без Бога», якої Тарру мріє досягнути? Чи можна з
огляду на це вважати його «святим»?
7.
Порівняйте дві проповіді отця Панлю. Чим були зумовлені
трансформації його світогляду? Чому в другій проповіді, на відміну від першої,
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отець Панлю вживає займенник «ми»? Які власні думки щодо релігії вклав у образ
отця Панлю Камю?
8.
Поясніть своє ставлення до висловлювання Рамбера: «... людина здатна
на великі подвиги. Але якщо при цьому вона не здатна на великі почуття, її для
мене не існує».
9.
Як ви тлумачите фінальне речення роману? Чому, на вашу думку, саме
цими словами Камю завершує твір? Чи згодні ви з таким пророцтвом?
10.
Визначте точки дотику між образами борців із чумою.
Узагальнюємо прочитане
1.
Як побудовано сюжет роману? Аргументуйте свою відповідь
прикладами із твору, які доводять наявність у ньому історичного та філософського
пластів.
2.
Чому автор доручає вести оповідь у творі саме лікарю Ріє?
3.
Які ідеї уособлюють образи борців у романі? Розкрийте сутність
їхнього морального вибору.
4.
Чи прагнуть герої Камю пізнати та пояснити світ і, зокрема, чуму? Що
для них важливіше: пізнавати або діяти? Чому?
5.
Поясніть зміст метафори чуми в романі.
6.
Як виявляється у творі притаманна письменникові позиція «трагічного
гуманізму»?
7.
Які екзистенціалістські ідеї знайшли вияв у романі?
Подискутуємо?
8.
Хто переміг у екзистенційному двобої: люди чи чума? Обгрунтуйте
свою думку.
9.
Кому належать слова: «... люди більше заслуговують на захоплення,
ніж на зневагу»? У якому контексті вони звучать? Чи поділяєте ви такий погляд на
людину?
10.
У драмі Камю «Каліґула», що передувала «Чумі», головний герой –
імператор, котрий ступив на шлях тиранії, – заявляв про те, що хоче замінити
собою чуму. Порівняйте цю заяву Каліґули та образ чуми в романі.
11.
Чого, на вашу думку, прагне автор: змалювати обличчя реального
Орана чи створити образ пересічного, «типового» міста? Підтвердіть свою думку
цитатами.
12.
Доведіть, що «Чума» є романом-притчею. Знайдіть модерністські
елементи в цьому творі.
13.
Доберіть заголовки до кожної частини твору так, щоб вони відбивали і
життєподібний, і символічний його плани.
14.
Уявіть, що пошесть чуми охопила сучасне місто. Якою могла би бути
реакція його мешканців?
15.
До яких ситуацій та подій історичного життя XX ст. докладається
сюжет «Чуми» Камю?
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Теми письмових творчих робіт:
1.
«... Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу» (за
романом А. Камю «Чума»).
2.
Провідні ідеї та постаті роману А. Камю «Чума»: погляд із XXI
століття.
3.
Зіткнення людини зі світовим абсурдом у романі «Чума» А. Камю.
Література:
1.
Волощук Є.В. Духовні й художні здобутки літератури екзистенціалізму
// Газ. ЗЛ – 2000. - № 20. – С. 1-8.
2.
Величковский С. “Проклятые вопросы” Камю // Альбер Камю.
Избранное. – М., 1988. – С.5-38.
3.
Горідько Ю. Вивчення творчості Альбера Камю // ЗЛ – 2005. - № 3. –
С. 5 – 16.
4.
Зарудня І.О. До змісту роману – через осмислення особливостей його
художнього простору, часу та системи символів: Уроки аналітичної роботи за
романом “Чума” А.Камю // ВЛ – 2006. - №. 3. - С. 49-61.
5.
Лобода О. “Єдине, що важливо – це бути людиною…” // ЗЛ – 2003. № 8. – С. 17-19.
6.
Наливайко Д. Інтелектуальна проза Альбера Камю // Камю А. Вибрані
твори в 3-х т. – Т.3. – Х., 1997.
7.
Наливайко Д. Трагічний гуманізм Альбера Камю // Камю А. Вибрані
твори. – К., 1991.
8.
Науменко К. Ю. Екзистенціальне тлумачення людини в творах Ж. П.
Сартра, А. Камю та
М. Бердяєва // Вісник. – Рівне, 2003. – Вип.4 (23). – С. 272
– 279.
9.
Малигіна Л. Ідея відповідальності кожної людини за опір злу // Газ.ЗЛ
– 2001. - № 7. – С.4-5.
10.
Островська Г. О. Використання елементів компаративного аналізу при
вивченні роману А. Камю “Чума” (на матеріалі повісті В. Шевчука “Мор”) //
Вісник. – Глухів, 2006. – Вип.7. – С. 179 – 182.
11.
Попович М. Альбер Камю – художник і мислитель //Вікно у світ–2000.
- № 1. – С. 130-138.
12.
Рикун І. П. “Сторонній” А. Камю. Роздуми про абсурдний роман //
Вісник. – Запоріжжя, 2001. - № 4: Філологічні науки. – С. 106 – 111.
13.
Токмань Г.Л. Альбер Камю: діалог письменника і філософа з іншими та
із самим собою // Газ. ЗЛ – 2001. - № 5. – С. 51-55.
14.
Фокин С. Альбер Камю. Роман. Философия. Жизнь. – СПб., 2000.
Фолкнер У. Альбер Камю // Фолкнер У. Статьи, речи, письма. – М., 1985.
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Практичне заняття № 17
Тема. Із лірики періоду Другої світової війни. Пауль Целан “Фуга
смерті”, Поль Елюар “Свобода”, з поезій К.Симонова, Ю.Друніної,
О.Берггольц та ін.
(за вибором викладача)
Мета: ознайомити студентів з кращими зразками лірики періоду Другої
світової війни; розвивати чутливість до поетичного слова-образу, уяву, вміння
зіставляти твори різних видів мистецтва; виробляти навички аналізу
модерністського тексту на прикладі поезії «Фуга смерті»; повторити поняття
поліфонізм, асоціація.
Короткі теоретичні відомості
1.
Осмислення досвіду Другої світової війни у ліриці європейських та
російських авторів.
2.
Пауль Целан (Анчель) - “поет ІІІ тисячоліття”. Пошуки нової поетичної
мови для відтворення трагедії Другої світової війни у творчості митця.
3.
Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії “Фуга смерті”
Пауля Целана.
4.
Уславлення ідеалу свободи як найвищої цінності людського життя у
вірші “Свобода” Поля Елюара.
5.
Відтворення суворої правди війни та щоденного героїзму в поезіях
К.Симонова, Ю.Друніної, О.Берггольц та ін. (1-2 твори за вибором викладача).
6.
Друга світова війна в творах зарубіжних (Г.Белль, О.Твардовський,
А.Камю, В.Биков) та українських письменників (О.Довженко, О.Гончар,
Г.Тютюнник, А.Малишко та інші).
Завдання до теми
1.
Прочитайте вірш “Фуга смерті” й спробуйте визначити, що в ньому
справило на вас враження нового, незвичного.
2.
Вивчити напам᾿ять вірш (за вибором студента).
Контрольні питання
1.
Які художні твори, присвячені темі Голокосту, вам відомі?
2.
Які асоціації викликає у вас словосполучення «фуга смерті»?
3.
Під час перебування Целана в Бухаресті «Фуга смерті» була
надрукована 1947 р. у перекладі румунською мовою П. Соломона під назвою
«Танго смерті». Порівняйте ці назви.
4.
Осмислюючи досвід Другої світової війни, філософ Т.В. Адорно
зазначив, що після Освенцами писати вірші є варварством. Поезія Целана, на
думку багатьох критиків, доводила, що «поезія після Освенцима» можлива, проте
має докорінно змінитися. Прочитайте вірш «Фуга смерті» й спробуйте визначити,
що в ньому справило на вас враження нового, незвичного.
5.
Який із віршів справив на вас найбільше враження? Чому?
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Література:
1.
Аннинский Л.А. Ольга Берггольц: “Я...ленинградская вдова”//
Общественные науки и современность. – 2005. - № 4. - С. 155-166.
2.
Булаховська Ю.Л. Слов'янські літератури (польська, чеська, сербська,
болгарська) у шкільному курсі всесвітньої літератури. Матеріали до уроків у 5-11
класах. - К.,1997. - С.58-69.
3.
Гузь О. Модерністське зображення трагедії Голокосту у поезії Пауля
Целана “Фуга смерті” // ЗЛ - 2005. - № 2.
4.
Наливайко Д.С., Рихло П.В. “Фуга смерті” Пауля Целана в контексті
його творчості//ВЛ –2002. -№ 1.
5.
Неб`янська Т. Модерністське зображення трагедії Голокосту у поезії
Пауля Целана “Фуга смерті” // ЗЛ – 2005. - №8. - С. 19 – 22.
6.
Непадымка А. С. Эстетические функции ключевых слов в поэзии
Юлии Друниной // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. -К.,
2001. - Вип.3, ч.1. - С.83–93.
7.
Пауль Целан: Материалы, исследования, воспоминания. – Т.1. Голоса и
переклички. – М.: Мосты культуры, Иерусалим: Гешарим, 2004.
8.
Рихло П. В. Поетика діалогу Пауля Целана як спроба подолання
культурної кризи доби // Питання літературознавства. - Чернівці, 2005. - Вип.12
(69). - С.88–105.
Сорокіна Е.А. Пауль Целан і його “Фуга смерті” // ВЛ – 2003. - № 4.
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Практичне заняття № 18
Тема: Ернест Хемінгуей (1899–1961) – відомий письменник, журналіст.
Філософська повість-притча «Старий і море» - гімн людській праці, волі й
мужності.
Мета : ознайомити студентів з життям і творчістю лауреата Нобелівської
премії Е. Хемінгуея, непересічною особистістю письменника, новатором форми,
розкрити унікальний художній світ, створений Хемінгуеєм, в якому відобразились
соціальні та моральні проблеми життя Європи та Амеирки ХХ століття; досягти
розуміння змісту повісті «Старий і море», знайти відповіді на проблемне
запитання: в чому сенс життя людини? Розкрити велич людської праці, сили волі та
мужності.
Короткі теоретичні віломості
1.
Творчий шлях американського журналіста, письменника, лауреата
Нобелівської премії Е.Хемінгуея. Багатство творчої спадщини митця.
2.Новаторство прози: лаконізм, відвертість сповіді від першої особи, “принцип
айсберга”.
3.
“Старий і море” – філософська повість-притча про людину.
4.
“Життєподібний” сюжет і філософсько-символічний зміст твору.
5.
Показ драматичних суперечностей людського буття: його
осмисленності й абсурдності, перемог і поразок, величі й слабкості, протистояння
людини природі та єдності з нею.
6.
Система образів притчі та їх символіка. Оспівування сили волі, розуму,
мужності, гідності, вірності, духовної незламності та оптимізму. Утвердження
закону природного життя в образі старого Сантьяго. Порушення соціальних та
моральних проблем сучасності. Сенс фіналу повісті.
7.
Поняття про повість-притчу, “принцип айсберга”. Поглиблення понять
про підтекст, образи-символи.
Завдання до теми
1.
Скласти хронологічну таблицю.
2.
Знати характерні особливості художнього світу Е.Хемінгуея.
3.
Прочитати повість «Старий і море», підібрати цитати до образу
Сантьяго. Скласти план до твору на тему: «Про що йдеться в притчі Хемінгуея
«Старий і море».
4.
Написати письмову роботу на одну із тем:
– «Людину можна знищити, але здолати не можна» (Образ головного героя в
повісті-притчі «Старий і море» Е. Хемінгуея).
– Осмислення стосунків людини та природи в повісті-притчі«Старий і море»
Е. Хемінгуея.
– Досягти головної мети життя: філософська проблематика повістіпритчі«Старий і море» Е. Хемінгуея.
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5.
Підготуйте відповіді на питання:
– Хто із супротивників був сильніший – рибина чи рибалка? Аргументуйте
свою відповідь.
– З ким насамперед, на ваш погляд, бореться головний герой – з рибиною
чи із самим собою?
6.
Знайти в повісті приклади одухотворення світу природи.
Визначити художні засоби, за допомогою яких досягається такий ефект.
Контрольні питання
1.
Окресліть центральні проблеми повісті «Старий і море».
2.
Поясніть особливості побудови сюжету твору. Як у повісті реалізується
«принцип айсберга»?
3.
Як осмислюються у творі стосунки людини і природи? У чому полягає
їхня суперечливість? Чи згодні ви з хемінгуеївським розумінням цих взаємин?
Обгрунтуйте свою думку.
4.
Знайдіть в образі Сантьяго риси хемінгуеївського «героя кодексу». Чи
справедливе визначення Сантьяго як «незвичайного старого». Аргументуйте свою
відповідь.
5.
Як у творі розробляються проблеми обстоювання людської гідності,
моральних перемог особистості та досягнення життєвої мети? Розкрийте своє
ставлення до цих проблем.
6.
У чому полягає гуманістичний зміст повісті?
7.
У чому проявляється внутрішня спорідненість рибини та рибалки?
8.
Які переваги та вади (порівняно з людиною) Сантьяго приписує
рибині? Чи згодні ви з його оцінкою?
9.
Як старий називає рибину впродовж двобою з нею? Розкрийте
символічний зміст цих визначень.
10.
Через що старий втратив впійману рибину? Які душевні властивості він
виявив під час боротьби за свою здобич?
11.
Поясніть символічне значення образу акул.
12.
Як інші люди оцінюють результати рибальської праці Сантьяго?
Подискутуємо?
13.
Ким, на вашу думку, виявляється Сантьяго наприкінці твору –
переможцем чи переможеним?
Філологічний майстер-клас
14.
Доведіть, що «Старий і море» є філософською повістю-притчею.
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Тема: Джером Дейвід Селінджер (нар. 1919р.)
“Ловець у житі”
Мета : ознайомити студентів з творчістю американського письменника
Д.Селінджера; проаналізувати повість «Ловець у житі»
Короткі теоретичні віломості
1.
Загальний огляд творчості американського письменника Д.Селінджера.
2.
Повість “Ловець у житі” - протест проти бездуховності суспільства.
Актуальні проблеми формування життєвих цінностей молодих людей та їхнє
втілення в лірико-психологічній повісті. Віддзеркалення у ній
нонконформістського світовідчуття.
3.
Голден Колфілд – предтеча “бунтівного покоління” 60-х років ХХ ст.
Протест головного героя проти фальші та його роль у розвитку сюжету твору.
4.
Монолог- сповідь як форма оповіді та її роль у втіленні концепції
автора. Сенс та варіативність перекладів заголовку повісті. Поняття про твірсповідь, лірико-психологічну повість. Поглиблення поняття про композицію
художнього твору.
Завдання до теми
1.
Підготувати повідомлення на тему: «Джером Дейвід Селінджер –
американський письменник», « Історія створення повісті «Над прірвою в житі».
2.
Прочитати повість «Над прірвою в житі». Знайдіть у тексті епізоди, в
яких найчіткіше розкривається життєва позиція героя.
3.
Головною особливістю творчості Cелінджера є заглиблення в
психологію героя. В чому це виявляється?
Контрольні питання
1.
Поясніть назву повісті «Над прірвою в житі»
2.
Хто такий Голден Колфілд? Чим він нам цікавий?
3.
Чи можна твір «Над прірвою в житі» визначити як повість-монолог?
Аргументуйте свою думку.
4.
Який жанр повісті? (Ліроко-психологічна повість).
5.
В чому філософський смисл повісті?
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Тема: Габріéль Гарсíа Мáркес ( 1928 -2014)- відомий колумбійський
письменник і публіцист. Оповідання «Стариган з крилами»
Мета : ознайомити студентів з творчістю колумбійського письменника
Г.Г. Маркеса; поглибити знання студентів про магічний реалізм; проаналізувати
оповідання «Стариган з крилами».
Короткі теоретичні віломості
1.
Гарсіа Маркес – відомий колумбійський письменник і публіцист,
лауреат Нобелівської премії. Тематичне та жанрове багатство творчої спадщини
митця.
2.
Творчість Г.Гарсіа Маркеса – одна з найяскравіших ілюстрацій
“магічного реалізму”. Звернення до фольклорно-міфологічної традиції найсуттєвіша риса творчості митця.
3.
Проблематика та система образів оповідання “Стариган з крилами”.
Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми. Своєрідність образу янгола:
його безпорадність і терпимість до людей, спорідненість з людською природою.
Алегоричний сенс зображення людського суспільства, його ставлення до янгола.
4.
Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси
“магічного реалізму” в оповіданні “Стариган з крилами”. Поглиблення понять про
“магічний реалізм”, гротеск, міфопоетику твору.
5.
Місце Гарсіа Маркеса у світовій літературі.
Завдання до теми
1.
Скласти хронологічну таблицю.
2.
Знати характерні особливості художнього світу Гарсіа Маркеса.
3.
Прочитати оповідання “Стариган з крилами”.
4.
Підготувати розгорнуту письмову відповідь на тему: «Чи потребує
людство дива?» (Роздуми над оповіданням “Стариган з крилами” Г.Гарсіа
Маркеса).
5.
Як ви гадаєте, чи захоче Маркесів ангел повернутися на землю?
Опишіть його можливе повернення.
6.
Дібрати цитати для характеристики героїв.
7.
Знайдіть у творі ознаки «магічного реалізму».
Контрольні питання
1.
Які події передували появі ангела в селищі?
2.
Що було несподіваного в його появі?
3.
Чим Маркесів ангел відрізняється від людей?
4.
Як поставилися люди до загадкової істоти? Підтвердіть свою відповідь
цититами.
5.
Які риси характеру ангела підкреслює автор?
Подискутуємо?
6.
Чи здатен Маркесів ангел творити дива?
7.
Якою ви бачите подальшу долю ангела?
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8.
Чому ангел у оповіданні прибирає подоби старигана з крилами?
9.
Чи можливе, за Маркесом, спілкування ангела з людьми? Чому?
10.
Як ви розумієте сенс візиту ангела?
11.
На що спрямована авторська іронія – на людей чи на ангела?
12.
Чому головним дивом ангела став його відліт зі світу людей?
13.
Порівняйте образи старих у повісті «Старий і море» Е.Хемінгуея та в
оповіданні «Стариган з крилами Г. Гарсіа Маркеса.
Література:
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Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хемингуэя. – М., 1981.
2.
Анастасьєв М. Ернест Хемінгуей: поза стилем // Американська
література після середини ХХ століття. - К., 2000. - С. 294–297.
3.
Александрюк Р. Старий і море //ЗЛ– 2003. - № 8. – С. 11 - 16.
4.
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5.
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Практичне заняття № 19
Тема. Ясунáрі Кавабáта (1899 – 1972). “Тисяча журавлів”
Мета: познайомити студентів з деякими фактами творчої біографії
письменника; показати, як у його творах відображаються традиції японської
національної етики та естетики; розкрити особливості художньої манери
письменника; виховувати почуття поваги до різних етносів, зокрема до японців,
зацікавити студентів японською культурою, традиціями.
Короткі теоретичні віломості
1.
Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії Кавабата Ясунарі –
«красою Японії народжений».
2.
Відображення національної етики та естетики в романах «Тисяча
журавлів», «Країна снігу».
3.
Гармонія людини і природи – одна з головних проблем твору.
Особливості композиції. Розкутість синтаксису, підкреслений ліризм, вишуканість
художньої форми - основні ознаки індивідуального стилю митця.
Завдання до теми
1.
Перечитайте перше речення повісті. Як воно характеризує
психологічний стан головного героя? Чим цей стан зумовлений?
2.
Яким є перший спогад Кікудзі про Тікако? Знайдіь у неведеному вище
епізоді деталі, за допомогою яких автор алегоричного передає душевну
потворність, «заплямованість» цієї жінки.
3.
Які риси характеру Тікако розкриваються у цьому епізоді?
4.
Що пов᾿язувало Тікако з батьком Кікудзі? Які таємниці стосунків
дорослих відкрив у дитинстві герой під час візиту до цієї героїні?
5.
Чому зустріч із дівчатами остаточно зняла сумніви Кікудзі щодо
відвідання чайної церемонії? Розкрийте психологічний та символічний зміс
лаконічного опису фуросікі з журавлями.
6.
Чому Кікудзі нехтував запрошеннями Тікако на чайну церемонію після
смерті батька?
7.
Чи можемо ми сказати, що природа є одним із персонажів повісті
«Країна снігу»?
Контрольні питання
1.
Які моменти з життя письменника ви запам’ятали?
2.
У чому полягає естетична концепція Ясунарі Кавабати?
3.
Чим унікальна Країна ранкового сонця?
4.
Які твори письменника вам запом᾿яталися? Про що вони?
5.
Чи можемо ми сказати, що природа є одним із персонажів повісті
«Країна снігу»?
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Література:
1.
Аністратенко Л. Архетипи та етнокультурні символи роману Ясунарі
Кавабата “Давня столиця” // Мова та історія. - К., 2007. - Вип.93: Сакральне слово і
сакральне право. - С.38–41.
2.
Герасимова М. Бытие красоты: Традиции и современность в творчестве
Кавабаты Ясунари. – М., 1990.
3.
Григорьева Т. Японская литература ХХ века. – М., 1983.
4.
Кеба О. “Тисяча журавлів”: Матеріали для вивчення. – К.-П., 2001.
5.
Конєва Н.С. Тривожні акорди чайної церемонії // ЗЛ. - 1999. - № 10. С.38-41.
6.
Ковбасенко Ю.І. Штрихи до портрета письменника // Тема. - 2002.- №
2. - С.112-115.
7.
Кривцова Т. “Красою Японії народжений” Ясунарі Кавабата // ЗЛ –
2003. - № 6.- С.19-23.
8.
Кузьменчук І. Ясунарі Кавабата // ЗЛ – 2004. – № 8. – С. 6-9.
9.
Муратова В.І. Типологічні сходження у повісті Е.Хемінгуея “Старий і
море” та оповіданні Кавабата Ясунарі “Голос бамбука, квітка персика” // ВЛ –
2005. – № 1. - С. 38-41.
10.
Николенко О.Н. За белой птицей. Урок культурологического анализа
повести Ясунари Кавабата “Тысячекрылый журавль” // Русская словесность в
школах Украины. – 2009. - № 2. – С. 34 – 37.
11.
Рехо К. Кавабата Ясунари // Кавабата Ясунари. Тысячекрылый
журавль. Новеллы. Рассказы. Эссе. – М., 1971.
12.
Удовиченко Л.Н. Гармония природы, мирозданья, бытия : Урок по
повести Ясунари Кавабата “Тысячекрылый журавль” // Русская словесность в
школах Украины. – 2006. - № 2.-С. 49-52
Федоренко Н. Кавабата: Взгляд в прекрасное // Иностранная литература. –
1974. - №7.
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Практичне заняття № 20
Тема. Із сербської літератури. Мілорад Пáвич «Дамаскин»
Мета: ознайомити студентів з творчістю одного з найпопулярніших
письменників-постмодерністів Мілорада Павича; на прикладі творів «Хозарський
словник», «Дамаскин» показати орієнтацію письменника на використання
комп᾿ютерних технологій у спілкуванні з читача з художнім текстом;
Короткі теоретичні відомості
1.
“Перший письменник третього тисячоліття” серб М.Павич.
2.
Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.
3.
Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях»
(в т. ч. на комп’ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри
письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на
істину».
4.
Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської
культури («віртуальний історизм»).
5.
Улюблені художні засоби письменника. Афористичність мови творів
М.Павича.
Завдання до теми
1.
Прочитати оповідання «Дамаскин», підібрати цитати для
характеристики героїв.
2.
Підготувати повідомлення на тему:
- Сторінками постмодерністської прози.
- Життя і творчість Милорада Павича.
- «у мене немає біографії, є лише бібліографія».
- Використання Інтернету у спілкуванні читача з художнім текстом.
- Задум найвідомішого роману «Хозарський словник» та композиція твору.
- Роман австрійського письменника Крістофа Рансмайра «Останній світ».
- Роман У. Еко «Ім᾿я троянди».
- Роман І. Кальвіно «Якщо однієї зимової ночі подорожній»
Контрольні питання
1.
Схарактеризуйте найвизначніші риси постмодерністської прози.
2.
У чому полягає оригінальність задуму та композиції оповідання
«Дамаскин»? Як у ньому відбилася постмодерна доба кінця ХХ ст.?
3.
Які книжки із розглянутих ви б хотіли прочитати? Аргументуйте свій
вибір.
Література:
1.
Бульвинська О. Перший письменник третього тисячоліття, або
Милорад Павич і гіпертекст // ВЛК – 2003. – № 12. – С. 28-32.
2.
Воропаєва О.Б. Постмодернізм і втілення його рис в оповіданні
Милорада Павича "Дамаскин" // ВЛК – 2007. - № 10. - С. 21-27.
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3.
Гусев В.А. Соотношение эмоционального и рационального начал в
творчестве Венедикта Ерофеева, Виктора Пелевина и Милорада Павича//
Література в контексті культури. -Дніпропетровськ, - 2002. - Вип. 7. - С.69-76.
4.
Интервью с Милорадом Павичем // Иностранная литература. – 2002. –
№ 2.
5.
Євтич М. Розмови з Павичем (Уривок з книги)// Тема. - 2002. – № 4. –
С. 62-79.
6.
Ковбасенко Ю. Архіпелаг “Павич”, острів “Дамаскин” // ЗЛ – 2003. – №
7. – С. 33-39; або ВЛК – 2003. - № 6. – С. 33-49.
7.
Павич М. Автобіографія // Всесвіт. – 2002. - № 7-8. – С. 26.
Сивков О. Мотив Павича в українському живописі стилю модерн // Всесвіт. 2002. - № 1-2. - С.184-186.
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Практичне заняття № 21
Тема. Патрік Зюскінд – один з найвідоміших і найуспішніших
письменників сучасної німецької літератури. Роман «Запахи, або Історія
одного вбивці”.
Мета: ознайомити студентів з творчісю німецького письменника Патріка
Зюскінда; проаналізувати роман «Запахи», дослідити глибини людської душі,
можливо, хворої , - головного героя Жана Батіста Гренуя.
Короткі теоретичні відомості
1.
Життєвий і творчий шлях Патріка Зюскінда.
2.
Риси постмодернізму в романі “Запахи”: “віртуальний історизм”
(“імітація” світогляду Франції доби Просвітництва); захоплюючий детективний
сюжет, можливість багатьох варіантів інтерпретації; схрещення елементів
класичної та масової літератури. Символічний сенс детективної інтриги.
3.
Образ Гренуя та його літературні прототипи (крихітка Цахес,
персонажі Ч.Діккенса і т.д.).
4.
Проблеми співвідношення краси й зла, влади митця та мистецтва над
натовпом, пошуки досконалості. Багатство художніх описів в романі.
Завдання до теми
1.
Прочитати роман «Запахи».
2.
Напишіь твір на тему:
«Тріумф і поразка Гренуя»;
«Створити досконалість без любові» (Твір-роздум за романом П.Зюскінда
«Запахи»). «Запахи» П.Зюскінда як постмодерністський роман.
3.
Порівняйте двох творців парфумів – Бальдіні та Гренуя. Які типи митця
вони уособлюють?
Контрольні питання
1.
Що спонукало Гренуя скоїти перше вбивство? Яке враженя справив на
нього цей злочин?
2.
Що пережив Гренуй під час усамітнення в печері? Поясніть символічне
значення його мрій. Встановіть зв'язок між ними та вбивствами, скоєними героєм у
Грасі.
3.
Чим створений Гренуєм аромат полонив натовп? Як сприйняв свою
чаклунську владу над людьми сам герой?
4.
Поясніть причини самогубства Гренуя. Яому він обрав саме такий
спосіб самознищення?
5.
Що дає підстави для того, аби відносити роман «Запахи» до
постмодерністської прози?
6.
Як побудовано сюжет цього твору? Визначте основні етапи життя його
головного героя.
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7.
Які шаблони масової літератури пародіюються в романі? З якою метою
автор удається до такого пародіювання?
8.
Розкрийте інакомовний план сюжету «Запахів», образу його головного
героя та метафори аромату.
9.
Як у творі відображено:
а) конфлікт етики та естетики у творчій практиці митця;
б) творчий пошук художника;
в) взаємини генія та натовпу?
10.
Що спільного між головним героєм твору та «геніями-злодіями»,
згаданими експозиції?
11.
Ще на початку ХІХ ст. російський поет О. Пушкін вустами свого героя
порушив питання про те, чи насправді сумісні геній та лиходійство. Яку відповідь
на це питання дає у своєму романі «Запахи» П. Зюскінд? Чи згодні ви з його
позицією? Аргументуйте вашу думку?
12.
Чому, на ваш погляд, у творі П. Зюскінда мистецтво постає у вигляді
метафори запаху?
13.
Чим роман «Запахи» відрізняється від традиційного детективу? А від
іторичного роману?
14.
У поетиці «Запахів», як і в багатьох постмодерністських творах,
важливу роль відіграє гра з чужим текстом, зокрема з художніми образами деяких
книжок, що вивчалилися вами в курсі зарубіжної літератури. Порівняйте:
а) образи Гренуя та молюка Цахеса з філософської казки Е.Т.А. Гофмана
«Малюк Цахес на прізвисько Циннобер»;
б) форми пошуку «доскональної миті» в «Запахах» П. Зюскінда та у «Фаусті»
Й.В. Гете.
15.
Відомо, що ХVIII ст. у Європі було добою Просвітництва. Як ви
гадаєте, чому саме цей період письменник використав як тло, на якому
розгортається сюжет роману?
Література:
1.
Бардакова Ю. Деякі особливості вживання стилістичних засобів у
романі П. Зюскінда “Парфумер” // Зб. наук. пр. - Полтава, 2004. - Вип.1 (34). С.195–200.
2.
Григорова О. В. Особливості хронотопу у романі Патріка Зюскінда
“Парфумер” // Мовні і кон-цептуальні картини світу. - К.,1999. - С. 31–37.
3.
Затонський Д.В. Некто Жан-Батист Гренуй, или Жизнь, самое себя
имитирующая // ВЛ – 2002. - № 5 - 6. – С. 71-74.
4.
Мухомеджанова С., Рижко О. Текстуальний та інтертекстуальний
аналіз постмодерністського твору. Урок осягання ідейного змісту роману
П.Зюскінда “Запахи” // ВЛ – 2005. - № 4.
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5.
Пікун Л. Прийом дзеркальної гри набутками романтичної культурної
традиції. Використання цього прийому в романі “Запахи” П.Зюскінда // ВЛ – 2005.
- № 12.
6.
Пікун Л. Традиційні образи, сюжети та мотиви в романтичній та
постмодерністській традиціях (на матеріалі романів М. Шеллі “Франкенштейн, або
Сучасний Прометей” та П. Зюскінда “Парфумер. Історія одного вбивці”) // Вісник.
- Львів, 2004. - Вип.33, ч.2: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. С.36–42.
Чечетіна Л.А. Система уроків з вивчення роману П.Зюскінда “Запахи”//ЗЛ –
2009. - № 4. – С. 35-42.
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Практичне заняття № 22
Тема. Повторення, узагальнення та систематизація навчального
матеріалу
курсу “Зарубіжна література”
Мета: поглибити знання студентів з літератури ХІХ-ХХ ст., повторити,
узагальнити та систематизувати навчальний матеріал курсу «Світова література»;
Короткі теоретичні відомості
1.
Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХVII століття (бароко,
класицизм); ХVIIІ століття (Просвітництво), доби романтизму (перша половина
ХІХ століття).
2.
Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХІХ ст. (реалізм), а
також на межі ХІХ-ХХ століть (ранній модернізм, авангард).
3.
Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХХ століття, а також на
межі ХХ-ХХІ століть.
4.
Міжнародні літературні премії та їх вплив на розвиток всесвітньої
літератури.
5.
Українська перекладацька школа та її найвидатніші представники
(М.Рильський, Борис Тен, М.Лукаш, Г.Кочур, А.Содомора, О.Мокровольський,
М.Стріха та ін.). Поняття про художній переклад.
Завдання до теми
- Підготувати повідомлення на теми:
1.
Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХVII століття (бароко,
класицизм); ХVIIІ століття (Просвітництво), доби романтизму (перша половина
ХІХ століття).
2.
Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХІХ ст. (реалізм), а
також на межі ХІХ-ХХ століть (ранній модернізм, авангард).
3.
Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХХ століття, а також на
межі ХХ-ХХІ століть.
4.
Міжнародні літературні премії та їх вплив на розвиток всесвітньої
літератури.
5.
Українська перекладацька школа та її найвидатніші представники.
Поняття про художній переклад.
– Підготувати і захистити проекти «Книга, без якої я не уявляю свого життя».
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Контрольні питання
Тести з світової літератури
І рівень
1.
Справжнє імʼя Стендаля:
1). А.Берте;
2). Л. Левен;
3). Анрі Марі Бейль?
2.
Слова: «Правда, гірка правда» - епіграф до твору Стендаля:
1). «Про кохання»;
2). «Пармський монастир»;
3). «Червоне і чорне».
3.
Автор багатотомної «Людської комедії»:
1). Стендаль;
2). Флобер;
3). Бальзак;
4). Меріме.
4.
Образ скупого зображено у творі:
1). «Червоне і чорне»;
2). «Гобсек»;
3). «Пані Боварі».
5.
На кінець життя він нагромаджує у власній квартирі антикварні речі,
дорогі меблі, цінні картини, делікатеси, тощо…
1). Дервіль;
2). Максим де Трай;
3). Гобсек.
6.
Тонка і доброзичлива насмішка – це…
1). Гумор;
2). Сатира;
3). Сарказм;
4). Іронія.
7.
Роман «Злочин і кара» написав…
1). Ф. Достоєвський;
2). І. Тургенєв;
3). А. Чехов.
8.
Радіон Роскольников був…
1). Чиновник;
2). Слідчий;
3). Студент.
9.
Визначити жанр «Війни і миру» Л. Толстого…
1). Повість;
2). Роман;
70

3). Роман-епопея.
10.
Під час війни 1812 року російською армією командував…
1). М. Кутузов;
2). Багратіон;
3). Денисов.
11.
Представники російського футуризму…
1). В. Хлебніков;
2). В. Маяковський;
3). О. Єсенін;
4). А. Ахматова.
12.
Блок належить до модерністської течії…
1). Акмеїзм;
2). Символізм;
3). Футуризм.
13.
М. Гумільов був…
1). Символіст;
2). Акмеїст;
3). Футурист.
14.
В якому творі Ф. Кафки розповідається про людину, яка перетворилася
на комаху…
1). «Замок»;
2). «Процес»;
3). «Америка»;
4). «Перевтілення».
3). Дж. Джойс.
15.
Твір в якому органічно поєднуються елементи реального та
фантастичного, написаний методом…
1). Критичний реалізм;
2). Магічний реалізм;
3). Романтизм.
16.
А. Ахматова належить до модерністської течії…
1). Символізм;
2). Акмеїзм;
3). Футуризм.
17.
В. Маяковський був лідером російського…
1). Символізму;
2). Акмеїзму;
3). Футуризму.
18.
Лауреат Нобелівської премії, який так і не одержав при житті цю
нагороду…
1). М. Булгаков;
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2). А. Платонов;
3). Б. Пастернак.
19.
В основу якого твору Б. Шоу поклав античний міф про скульптора, що
створив статую прекрасної Галереї…
1). «Дім Вдівця»;
2). «Пігмаліон»;
3). «Людина і надлюдина».
20.
Райнер Марія Рільке представник…
1). Російської;
2). Австрійської;
3). Французької літератури.
21.
Для кого писав свій вірш Томас Стернз Еліот…
1). Для дітей;
2). Для всіх людей;
3). Для еліти.
22.
Федеріко Гарсіа Лорка представник…
1). Французької літератури;
2). Іспанської літератури;
3). Латиноамериканської літератури.
23.
До якого жанру належить твір Е. Хемінгуея «Старий і море»…
1). Роман;
2). Повість;
3). Повісь-притча;
4). Оповідання.
24.
Про який твір Альбер Камю писав: «Образом чуми я хочу передати
атмосферу задухи, в якій ми томились, атмосферу загрози й вигнання, в
котрій
ми жили…»…
1). «Чума»;
2). «Сторонній»;
3). «Бунтівна людина».
ІІ рівень
Як закінчується твір:
«Червоне і чорне»,
« Злочин і кара»,
« Анна Кареніна»,
«Портрет Доріана Грея»,
«Перевтілення»,
«Майстер і Міргарита»,
« Чума»,
«Старий і море»,
« Запахи»…
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ІІІ рівень
Який з творів світової літератури вам найбільше сподобався і запам’ятався
або
Що дало вам знайомство з кращими зразками світової літератури.
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3 ПЕРЕЛІК ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЧИТАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ф. Стендаль «Червоне і чорне».
О. Де Бальзак: «Гобсек».
Ф. Достоєвський «Кара і злочин».
Л. Толстой «Анна Кареніна».
В. Вітмен «Листя трави».
Ш. Бодлер «Квіти зла».
Поль Верлен «Поетичне мистецтво» (поезії).
Артюр Рембо «П᾿яний корабель» (поезії).
О. Вайльд «Портрет Доріана Грея».
Г. Ібсен «Ляльковий дім».
А. Чехов «Вишневий сад», «Чайка».
Б. Шоу «Пігмаліон».
Р.М. Рільке (поезії).
Гійом Аполлінер (поезії).
Т. Еліот (поезії).
Ф. Г. Лорка (поезії).
О. Блок (поезії).
А. Ахматова (поезії).
Б. Пастернак (поезії).
В. Маяковський (поезії).
Джеймс Джойс»Джакомо Бжойс».
Франц Кафка «Перевтілення».
Томас Манн «Маріо і чарівник».
Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита».
Джордж Орвелл «Скотоферма».
Альберт Камю «Чума».
Пауль Целан «Фуга смерті».
Поль Елюар «Свобода».
К. Симонов (поезії).
Ю. Друніна (поезії).
О. Бергольц (поезії).
Вістен Оден (поезії).
Е. Хемінгуей «Старий і море».
Д. Селінджер «Ловець у житі».
Г. Маркес «Стариган з крилами».
Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів», «Країна снігу».
Е. Йонеско «Носороги».
Мілорад Павич «Дамаскин».
П.Зюскінд «Запахи».
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ПЕРЕЛІК ТЕКСТІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ
Ш.Бодлер
“Альбатрос”
П.Верлен
“Так тихо серце плаче…” або інший (за вибором)
А.Рембо
“Відчуття” або інший (за вибором студента)
В.Вітмен
“Пісня про себе” (уривок)
Г.Аполлінер
“Міст Мірабо”
Гарсіа Лорка
“Гітара” або інший (за вибором студента)
Р.М.Рільке
“Осінній день” або “Слова убогі і щоденно вжиті”
О.Блок
“Весно, весно, без меж і без краю…”
А.Ахматова
“Реквієм” (уривок)
Б.Пастернак
“Зимова ніч” або інший (за вибором викладача)
В. Маяковський Вірш (за вибором студента).
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Література ХIХ – поч. ХХ ст.
1.
Поняття про літературу як історичний процес.
2.
Панорама суспільного життя Франції часів Реставрації у романі
Стендаля «Червоне і чорне».
3.
Життєвий і творчий шлях О. де Бальзака. Бальзак і Україна.
4.
Задум і обґрунтування О. де Бальзаком змісту і структури «Людської
комедії».
5.
Повість «Гобсек» – ключовий твір «Людської комедії» О. де Бальзака.
6.
Реалізм у російській літературі ХIХ ст. Соціально – психологічна
проза.
7.
Ідейно-художній аналіз роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара».
8.
Ідейно-художній аналіз роману Л. Толстого «Анна Кареніна».
9.
Тенденції і новаторські зрушення в літературі другої половини ХІХ ст.
Декадентські настрої в літературі та інших видах мистецтва. Поетична революція.
Волт Вітмен .Збірка «Листя трави» : назва, побудова, провідні мотиви, образ
ліричного героя.
10.
Група «Парнас» . Шарль Бодлер– предтеча символізму. Збірка «Квіти
зла» – вияв протиставлення Добра і Зла, символічний зміст поезії збірки.
11.
Загальна характеристика творчості французьких поетів-символістів.
(П. Верлен, А. Рембо).
12.
Європейська модерністська проза та її засновники. Дж.Джойс
«Джакомо Джойс», Ф.Кафка «Перевтілення». Аналіз твору за вибором.
13.
Г. Ібсен – новатор західноєвропейської «нової драми».
14.
Ідейно-художній аналіз драми Г. Ібсена «Ляльковий дім».
15.Інтелектуально-філософський характер драми А. Чехова «Чайка».
Поняття модернізму та авангардизму, їх особливості.
16.
Життєвий і творчий шлях Райнер Марії Рільке Аналіз збірки «Сонети
до Орфея».
17.
Гійом Аполлінер - французький поет. Аналіз віршів «Міст Мірабо»,
«Зарізана голубка й водограй». Каліграми.
18.
Характеристика творчості Стернза Еліота.
19.
Гарсіа Лорка – іспанський поет.
20.
«Срібна доба» російської поезії. Аналіз творчості О.Блока.
21.
Представники акмеїзму. Аналіз творчості А.Ахматової.
22.
Футуризм в російській поезії. Аналіз творчості В.Маяковського,
М.Цвєтаєвої, Б. Пастернака (за вибором).
Література ХХ ст.
23.
Напрямок символізму у літературі ХХ ст. Його характерні риси.
24.
Естетичні погляди О. Вайльда. Філософсько-етичні та моральні
проблеми роману О. Вайльда «Портрет Доріана Грея».
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25. Томас Манн «Маріо і чарівник» – новелла-застереження.
26.Джордж Орвелл «Скотоферма»
27.
Творчість Ясунарі Кавабати
28.
Романи «потоку свідомості» Д. Джойс «Джакомо Джойс».
29.
Ідейно-художній аналіз п’єси Б. Шоу «Пігмаліон».
30.
Літературні течії ХХ ст. Модернізм початку ХХ ст. Метод «потоку
свідомості» в творі М. Пруста «У пошуках утраченого часу».
31.
Творчість Альбера Камю. Роман «Чума»
32.
Т. Манн – засновник інтелектуальної прози. Новела «Маріо і чарівник».
33.
М. Булгаков «Майстер і Маргарита».
34.
Естетичні, філософські мотиви поезії Р. М. Рільке. Поет і Україна.
35.
Модерний образ світу у поезіях Т. С. Еліота.
36.
Неоромантизм в англійській літературі кінця ХIХ – початку ХХ ст.
37.
Творчість Ф. Кафки: проблематика, художні особливості.
38.
Проблема відчуження особистості у новелі Ф. Кафки «Перевтілення».
39.
Творчість Г. Белля. Характеристика новели «Порожній, коли ти
прийдеш у Спа».
40.
Із лірики періоду Другої світової війни. Пауль Целан «Фуга смерті»
41.
Сторінками художньої літератури Другої світової війни. Аналіз твору
(за вибором студента).
42.
Творчість Е. Хемінгуея. Особливості «телеграфного стилю
письменника».
43.
Особливості повісті Е. Хемінгуея «Старий і море».
44.
Особливості драматургії другої половини ХХ ст. «Театр абсурду».
Аналіз драми Ежена Йонеско «Носороги», Ф. Дюренматта «Гостина старої дами»
(за вибором студента).
45.
Проблеми молоді у романі Дж. Селінджера «Над прірвою у житі».
46.
Габріель Гарсіа Маркес «Стариган з крилами».
47.
Літературні напрями і течії другої половини ХХ – початку ХХI ст.
48.
Постмодернізм як літературний напрям. Мілорат Павич «Дамаскін»
49.
Доля реалізму у другій половині ХХ – початку ХХI ст.
50.
П. Зюскінд і його творіння постмодерністської доби: роман «Запахи».
51.
Захист проекту «Книга, без якої я не уявляю свого життя»
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Схема аналізу епічного твору
1.
Автор, його місце в літературі.
2.
Автобіографічність та біографічні відомості, пов’язані з життєвою
основою твору.
3.
Соціально-суспільні умови, в яких був написаний твір.
4.
Назва твору: алегорична, символічна, метафорична, сюжетна, влучна
(чи ні), образна (чи ні).
5.
Жанрові особливості.
6.
Тема.
7.
Ідея.
8.
Художній конфлікт (соціальний, побутовий, психологічний).
9.
Композиція (експозиція, зав’язка конфлікту, розвиток дії, кульмінація,
розв’язка конфлікту). Загальна архітектоніка твору.
10.
Правда та художній вимисел.
11.
Проблематика твору.
12.
Аналіз художніх образів.
13.
Мова автора як своєрідність його індивідуального почерку: авторський
опис, розповідь, вiдступи, міркування.
14.
Пейзаж, портрет, діалоги і монологи персонажів, інтер’єр, обстановка
дії.
15.
Роль твору в суспільному житті свого часу.
16.
Актуальність (чи ні) його для сучасників.
17.
Вплив яких відомих вам авторів відчувається (чи ні) у данному творі.
18.
Відгуки критиків та інших діячів мистецтва.
19.
Екранізація та сценічні постановки (якщо є). Чим авторський задум
відрізняється від режисерського втілення.
20.
Ваші думки з приводу прочитаного.
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Додаток 2
Схема аналізу ліричного твору
1.
Автор, його місце в літературі.
2.
Тематичне спрямування всієї творчості.
3.
Які життєві обставини дали імпульс для написання твору (якщо
відомо).
4.
Назва твору (алегорична, символічна, метафорична, сюжетна,
інтригуюча (чи ні), образна (чи ні), та інше.
5.
Тема поезії та провідні мотиви.
6.
Ідея.
7.
Жанр.
8.
Композиція (якщо є).
9.
Ліричний герой.
10.
Образи, символи (якщо є) твору. Зіставлення і розвиток основних
словесних образів.
11.
Сюжетні лінії (якщо є).
12.
Настрій (мінор, мажор).
13.
Художні засоби (метафора, метонімія, порівняння, алегорія, символ,
гіпербола, літота, іронія , сарказм, перифраза).
14.
Мовні особливості в плані інтонаційно-синтаксичних фігур (епітет,
повтор, антитеза, інверсія, еліпс, паралелізм, риторичне питання, звертання і
вигук).
15.
Віршований розмір:
а) тоніка, силабіка, силабо-тоніка, дольник, вільний вірш;
б) ямб, хорей, пірихій, спондей, дактиль, амфібрахій, анапест.
16.
Рима (чоловіча, жіноча, дактилічна, точна, неточна, багата; проста,
складна) і способи римування (парне, перехресне, кільцеве), гра рим.
17.
Строфіка (дворядкова, трирядкова, п’ятирядкова, катрен, секстина,
септима, октава, сонет, онєгінська строфа).
18.
Евфонія (благозвуччя) і звукопис (алітерація, асонанс), інші види
звукового інструментування.
19.
Місце твору в доробку поета.
20.
Його актуальність.
21.
Ваші роздуми та почуття, навіяні поезією.
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Додаток 3
Загальний план відповіді на питання про значення творчості
письменника
1.
Місце письменника в розвитку національної літератури.
2.
Місце письменника в розвитку європейської (світової) літератури:
а) основні проблеми епохи і ставлення до них письменника;
б) традиції і новаторство письменника в області:
- ідей;
- тематики, проблематики;
- творчого методу і стилю;
- жанру;
- мовного стилю.
3.
Оцінка творчості письменника класиками літератури, критики.
Додаток 4
Орієнтовний план характеристики художнього образу-персонажа
Вступ. Місце персонажа в системі образів твору.
Основна частина. Характеристика персонажа як певного соціального типу:
1.
Соціальне матеріальне становище.
2.
Зовнішний вигляд.
3.
Своєрідність світосприймання і світогляду, коло розумових інтересів,
схильностей і звичок:
а) характер діяльності й основних життєвих поривань;
б) вплив на оточуючих (основна сфера, види і типи дії).
4.
Область відчуттів:
а) тип ставлення до оточуючих;
б) особливості внутрішних переживань.
5.
Авторське ставлення до персонажа.
6.
Які риси особистості героя проявляються у творі:
а) за допомогою портрета;
б) в авторській характеристиці;
в) через характеристику інших дійових осіб;
г) за допомогою передісторії або біографії;
д) через ланцюг вчинків;
е) у мовній характеристиці;
ж) через «сусідство» з іншими персонажами;
з) через навколишнє оточення.
Висновок. Яка суспільна проблема привела автора до створення даного
образу.
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