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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 - 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 4 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 7-8 
Семінарські заняття: 

24 - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 - 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни особливості літературного 

процесу англомовних країн: Великобританії та США. 

Метою викладання навчальної дисципліни Англо-американська література 

є: забезпечення системних знань студентів з літератури Англії та США, 

формування навичок теоретико-літературного та історико-літературного 

мислення з наданням уявлення про основні літературні процеси тієї чи іншої 

історичної епохи та особливості творчого спадку найвидатніших представників 

зазначених англомовних країн; навчити студентів самостійно аналізувати 

художній твір, його основну ідею, сюжет та композицію, визначати стилістичні 

засоби створення художнього образу. 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін: «Історія 

світової літератури», «Вступ до літературознавства»,. 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Методика навчання літератури», «Філософія», «Психологія», 

«Історія релігії», «Етика», «Естетика». 
 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Знання: періодизація  та основні риси англійської та американської 

літератури як складової культурного процесу; духовні здобутки й художні 

відкриття літератури зазначених англомовних країн; основні літературні 

напрями і течії представників літературного руху кожного періоду, їх художні 

здобутки та характерні особливості індивідуального стилю; сюжет, особливості 

композиції, систему образів та жанрові особливості вивчених творів; естетичне, 



загальнолюдське і конкретно-історичне значення художніх творів; 

міждисциплінарні зв’язки літератури Англії та США; принципи 

літературознавчої інтерпретації художніх текстів кожної доби з урахуванням їх 

поетикальних особливостей; напам’ять зразки ліричних творів. 

Уміння: розуміти специфіку літератури Англії та США та її художню 

своєрідність; визначати особливості індивідуального авторського стилю; 

осягати твір у контексті розвитку культури; розбиратися в національних 

літературних традиціях англосаксонських народів та з повагою ставитися до 

них; установлювати зв’язок між  національними міфологією та літературою; 

сформувати уявлення про закономірності та основні тенденції розвитку 

конкретного історико-літературного етапу; надати уявлення про творчу 

індивідуальність найбільш значних письменників; охарактеризувати тісний 

взаємозв’язок літератури певного періоду з суспільно-політичним життям; 

характеризувати літературний твір як естетичне явище у нерозривній єдності 

форми та змісту; використовувати навички аналізу художнього тексту; 

критично оцінювати прочитані твори; визначити основну проблематику, 

сюжет, композицію, систему образів, зображувальні засоби мови; аналізувати 

художні твори в єдності змісту і форми; виявляти авторську позицію; 

формувати свою читацьку культуру, підвищувати інтерес до читання та 

розширювати читацький досвід. 

Комунікація: володіти жанрами усного, публічного, монологічного 

мовлення та культурою діалогічного професійного спілкування. Уміти вести 

дискусію. 

Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науково-

дослідні завдання з відповідної проблематики,виявляти самостійність і 

соціальну відповідальність при виконанні функціональних обов’язків. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
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1 Модуль1. Література 

Англії 

Тема 1. Давня англійська 

література 

Тема 2. Англійська 

література Нового часу 

Тема 3. Англійська 

література ХХ ст. 

 

 

 

 

26 
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2 Модуль 2. Література 

США 

Тема 1. Рання американ-

ська література 

Тема 2. Американська 

 

 

 

22 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 
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10 
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література початку ХХ 

ст.  

Тема 3. Американська 

література кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

10 

Проміжний контроль - - - - - 4       

Разом: 48 24 24 - - 72 - - - - - - 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
Тема 1. Література Англії  

Давня англійська література. 

Періодизація англосаксонської літератури. Естетика Середньовіччя, її зв'язок з етикою і 

релігією. Принципи алегорики, емблематики і символіки в поетиці середньовіччя. 

Карнавальна основа народної творчості. Англосаксонська епічна поезія. Композиція, 

структура і естетична проблематика поеми «Беовульф». Система образів і поетика «Пісні про 

Нібелунгів». Історичні загадки поеми. Джерела кельтських легенд про короля Артура. Час їх 

створення. «Історія бриттов» Гальфрида Монмутського. «Життя Мерліна» (вірші 735-1135). 

Поетика і художній світ анонімної поеми XIV ст. «Сер Гавейн і Зелений Лицар». Анонімні 

романи циклу: «Артур», «Артур і Мерлін», «Ланселот Озерний». Світова романістика за 

мотивами атуртівського циклу. «Айвенго» В. Скотта. «Янкі при дворі короля Артура» Марка 

Твена. Огляд сучасної англійської літератури (фентезі) за мотивами «Артурівського циклу».  

Структура феодального суспільства Англії, її відображення у мові та літературі.  Балада як 

літературний жанр. Відмінність балади від історичної пісні. Елементи пасторалі, казки, 

містики. Картина світу у тексті англо-шотландських народних балад. Цикл балад про Робін 

Гуда. Робін Гуд як втілення національної справедливості. Лицарська і клерикальна література 

епохи розвинутого феодалізму. Поезія трубадурів, труверів, вагантів. Жанри середньовічної 

лірики. Англійські і шотландські балади. Лицарський роман. Джерела сюжетів. Клерикальна, 

міська і народна література. Провідні жанри міської літератури. Проблематика фабліо, ле. 

Тваринний алегоричний епос. «Роман про Лиса». Алегоричний дидактичний епос. «Роман 

про Розу». Походження й основні види середньовічної драматургії. Містерія, міракль, фарс.  

Естетика Ренесансу. Загальна характеристика і хронологічні рамки доби Відродження. Англія 

в епоху Відродження. «Шекспірівське питання». Універсальний гуманізм і художня глибина 

творчості Шекспіра. Періодизація творчості Шекспіра і система жанрів. Драматургія 

Шекспіра як вище досягнення світової драматургічної думки епохи Відродження. Еволюція 

творчості Шекспіра і три етапи розвитку гуманістичної свідомості у світовій культурі. 

Основні твори Шекспіра, їх місце у світовій, а також в англійській та американській 

літературі. Джерела сюжетів трагедій Шекспіра. Сонети Шекспіра як художнє явище, 

загальна характеристика.  

Дж. Чосер як основоположник англійської національної літератури. Утопія як жанр 

європейської літератури доби Відродження. Роман Томаса Мора «Утопія». Творчість 

Крістофера Марло. 

 

Англійська література Нового часу. 

Англія наприкінці XVI-XVII ст. Соціально-економічний розвиток та громадянська війна. 

Філософсько-естетичні вчення. Англійський протестантизм. Англійська пуританська 

література як художнє явище (Дж. Донн, Дж. Беньян). Трагічна картина світу і місця людини 

в ній в бароко. Антинормативний характер бароко та література. "Порядок у формі безладу". 

Дисгармонія і асиметрія як основні принципи бароко. Мова і стиль літературно-драматичних 

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

складний національно-самобутній синтез класицистичних і барокових рис. Джон Мільтон і 

його епоха. Релігійно-філософські погляди Дж. Мільтона. Публіцистика, трактати, 

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



Жанрова своєрідність поеми, система художніх образів, основні теми. Біблійний текст в 

інтерпретації Дж. Мільтона. Образи античних богів к поемі. Риси бароко та класицизму в 

поемі Дж. Мільтона «Втрачений рай». 

Характеристика доби Просвітництва: хронологічні межі, програма просвітників, їх 

гуманістичні ідеали. Специфіка англійського Просвітництва. Життя і творчості Д. Дефо. 

Вплив журналістської діяльності на формування творчих принципів письменника. Історія 

створення і джерела роману «Робінзон Крузо». Відображення принципів просвітительської 

філософії, реалістичність, жанрова своєрідність. Концепція природної людини. Дж. Свіфт як 

визначний англійський романіст. Модель державного устрою в романі Дж. Свіфта «Мандри 

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

Свіфта. 

Англійський романтизм: передумови виникнення, етапи розвитку, провідні естетичні 

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

концепції лекістів. Передмова В. Вордстворта до «Ліричних балад». Трактат П. Б. Шеллі 

«Захист поезії». Принципи романтичного світосприйняття в «Піснях Невинності й досвіду» 

В. Блейка. Принципи відповідностей, контрасту, уяви, міфології.  Класифікація, 

проблематика, романтична образність лірики В. Вордсвордта («Ліричні балади». Творчість 

С. Кольріджа («Сказання про строго мореплавця», «Кубла-Хан»). Англійський романтичний 

орієнталізм. Поетичні світи Р. Сауті. Лірична драма П. Б. Шеллі «Звільнений Прометей». 

Дж. Г. Байрон як представник англійського романтизму. Періодизація творчості. Лірика 

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

конфлікту, ліричного героя та моделі світу. «Східні поеми» «Гяур», «Корсар», «Лара». 

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

театр», проблеми сценічної постановки п’єс. Естетико-філософська проблематика 

драматичної поеми «Манфред». Релігійно-філософська проблематика містерії «Каїн». 

Поняття байронізму в літературі ХІХ ст. Мотив абсолютного протистояння героя і світу. 

Романтизм у творчості Ш. Бронте. 

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

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

Піквікського клуба» як втілення основних ідей у творчості письменника. Галерея характерів 

в романі В. Теккерея «Ярмарок пихи». Жанрова своєрідність твору. Функція іронії та 

самоіронії автора.  

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

простір: психологізм, християнська і містична символіка, романтична/екзотична атрибутика 

пейзажу, мотиви двійництва, авторська іронія. Детективна інтрига роману В. Коллінза 

«Місячний камінь». «Копі царя Соломона» Г. Р. Хаггарда як класика пригодницького роману 

ХІХ ст. Екзотичні світи у творчості Р.Р. Кіплінга («За межею»). Поетика детективних новелл 

Г.К. Честертона. Образ отця Брауна («Тайна отця Брауна»). «Загублений світ» А.К. Дойла як 

художній відгук на епоху наукових відкриттів ХІХ ст. Образ проф. Челленджера. 

Пригодницька основа романів Р. Стівенсона («Острів скарбів», «Чорна стріла» й ін.). 

 

Англійська література ХХ ст.  

Естетико-філософські основи англійського модернізму. Естетизм. Основні представники та 

принципи. Зв'язок з прерафаелітством. Особливості естетичної теорії О. Вайльда. Полеміка з 

критичним реалізмом у діалозі «Занепад мистецтв неправди». Місце творчості О. Вайльда в 

англійській літературі межі ХІХ-ХХ ст. «Портрет Д. Грея» О. Вайльда: історія створення і 

сюжетна колізія. Філософсько-естетичні й моральні проблеми твору. Художній прийом 

«потік свідомості» в англійській літературі та вплив на європейську літературу. Принципи 

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

Лоуренса. Роман Д. Джойса «Улісс». Новаторство Д. Джойса - проблема розповіді у романі: 

стиль «потоку свідомості»; автор, герой і читач в модерністському тексті; Д. Джойс як 

Стівен Дедал (епізод «Сцилла і Харибда»). Структура роману: поділ на епізоди, три основні 

частини роману, введення міфологічного підтексту. Час і простір у романі Д. Джойса, їх 

значення як організуючих категорій тексту. Дублін і «Bloomsday». Три основних героя 



роману: міфологічні прототипи, код імені, символіка. Стівен Дедал (перший епізод), 

Леопольд Блум (четвертий епізод), Моллі Блум (вісімнадцята епізод): психологічний і 

знаковий характер образу. Тема «Отця і Сина» в романі: проблема «зустрічі» як завершення 

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

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

роману. Концепція людини та її мови. «Standard English» та кокні. Навести приклади 

лінгвістичних парадоксів. Аналіз циклів «П’єси неприємні» (1892-1894) та «П’єси приємні» 

(1894-1895), «П’єси для пуритан» (1901). Пізній період творчості Б. Шоу. Реакція проти 

машинізму у творчості Семюела Батлера, Джорджа Мередіта. Психологізм Томаса Гарді, 

Джозефа Конрада. Епічність «Саги про Формайтів» Джона Голсуорсі. 

Англійська антиутопія як художнє явище світового масштабу. Фантастичний світ 

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

Образи Грехема, Острога. Цивілізаційний проект в романі Дж. Орвелла «1984». Океанія, 

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

ідеологічне підґрунтя. Концепція людини в романі О. Хакслі. «О дивний новий світ». 

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

дельта, епсілон. Образ Дикуна та його функції.  

Творчість англійських письменників-постмодерністів. Художній задум романа 

―Колекціонер‖ Дж. Фаулза.  Шлях самопізнання герою романа ―Волхв‖ (Фаулз). 

Вікторіанська ретроспектива роману ―Подруга французького лейтенанту‖ (Фаулз). Історія 

світу в інтерпретації Джуліана Барнса. Жанр філософського інакомовлення в творчості 

В.Голдінга. Питання самосвідомості молоді в творчості Ірвіна Велша (Ірландія). 

 

 

Тема 2. Література США.   

Рання американська література. 

Загальна характеристика історичної ситуації в США к.18-поч.19 століття. Війна за 

незалежність. Декларація незалежності. Літературна діяльність Джефферсона і Франкліна. 

Особливості становлення літератури США. Періодизація американської літератури. 

Наслідуваність й деякі риси самобутності в американському класицизмі. Американське 

бароко як один з найважливіших витоків національного літературного розвитку. Яскраві 

риси самобутності в поезії Р. Тейлора і Е. Бредстріт. Специфічні умови розвитку літератури 

Просвітництва в Англії та Америці. «Нове мислення» американських просвітителів і ідейно-

художні відкриття у творчості Б.Франкліна. Міфологеми American Dream та Gospel of 

Success («євангеліє успіху») в естетиці американської літератури.  

Феномен відставання/ випередження в літературі американського романтизму. Видатне 

місце американської романтичної літератури у світовій культурі. «Передчасні відкриття» 

американських романтиків (Ірвінга, Готорна, По, Мелвілла). Художнє освоєння 

американського минулого у творчості Ірвінга: «Історія Нью-Йорка», «Книга ескізів». Місце 

творчості По в американській і світовій літературі. 

Поезія Генрі Лонгфелло. Його поема "Пісня про Гайавату" як спроба створення 

національного епосу. Волт Вітмен як патріарх американської романтичної поезії. Життєвий 

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

Структура і композиція збірки, її символіка. Роль каталогів. Новаторство форми, причини 

відсутності рими. Своєрідність ритмічної організації, роль алітерації і повторів. Синтаксичні 

і фонетичні прийоми. Лексичне наповнення. Провідні мотиви поезії Волта Вітмена. 

Всеосяжний космізм лірики: мотиви єдності усього живого, зв’язку душі і тіла,  Теми війни і 

кохання, рівності людей, радості життя, краси і величі природи. Новаторські принципи поезії 

Емілі Дікенс.  

Становлення американського роману. Філософія трансценденталізму і її роль у розвитку 

американського самосвідомості. Філософсько-етичні ідеї Ральфа Уолдо Емерсона. Доктрина 

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

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

Романи «Червона літера» і «Будинок семи фронтонів». Готорн і трансценденталісти. Роман 



"Щасливий дол". Пізні романи як відображення світоглядних ідей письменника. Формування 

жанру історичного роману в літературі США. Цикл романів про Шкіряну Панчоху 

Ф. Купера. Суспільно-політичні погляди Купера. Література «аболіціонізму». «Традиція 

благопристойності» і перші спроби створення реалістичної літератури США. Нова, 

матеріалістично-еволюційна картина світу в літературі американського реалізму.  

Американський неоромантизм. Творчість Майн Ріда, Фенімора Купера. Неоромантична 

основа роману Джека Лондона «Серця трьох». Сюжетні колізії та система образів. 

Неоромантичні засоби «екзотизації» твору. 

 

Американська література початку ХХ ст.  

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

американської літератури та її провідне становище у світовій. Концепція людини, здатної 

змінити світ та заявити про своє місце у ньому. Реалістичне осмислення національного 

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

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

американської літератури і культурні традиції Західної Європи в літературі США. 

Жартівлива інтерпретація кельтських легенд в романі Марка Твена «Янкі з Коннектикуту 

при дворі короля Артура». Фольклорні джерела «дикого» американського гумору. «Дикий» 

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

«дикого» американського гумору у становленні жанру  «короткого оповідання» у творчості 

О. Генрі. 

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

історії американської літератури. Роман «Сестра Керрі» (1900) як перший художній твір Т. 

Драйзера. Елементи натуралізму в оповідальній структурі творі. Міфологема «американської 

мрії» в інтерпретації Т. Драйзера. Загальна характеристика романістики Т. Драйзера.  

Американський модернізм. Художній пошук Езри Паунда, Томаса Стернза Еліота. Англо-

американський імажизм як естетичне явище. 

Література «втраченого покоління» (Ф.С. Фіцджеральд, Е. Хемінгуей). У. Фолкнер, Е. 

Хемінгуей, Т. Вільямс, Р. Фрост як видатні майстри-новатори американської та світової 

літератури. Протест проти війни і проблема «втраченого покоління» у творчості Хемінгуея 

1920-х рр. (збірка «У наш час», «І сходить сонце», «Прощавай, зброє!»). Участь Хемінгуея в 

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

дзвонить дзвін». Еволюція хемінгуеївського героя. Творчість Хемінгуея після 1945 г. Тема II 

світової війни в романах «За річкою в тіні дерев» і «Острова в океані». Гуманістичний пафос 

повісті «Старий і море». Тема II світової війни в літературі США (Н.Міллер, Дж. Джонс). 

Роль старшого покоління американських письменників в утвердженні принципів активного 

гуманізму в післявоєнній літературі (Е. Хемінгуей, У.Фолкнер, Д.Стейнбек). 

Ранні романи Фолкнера «Солдатська нагорода», «Москіти». Звернення Фолкнера до 

проблематики американського Півдня: «Сарторис», «Шум і лють». Південна громада в 

оцінці Фолкнера («Світло в серпні»). Історичні долі американського Півдня в романі 

«Авессалом, Авессалом!». Фолкнер і «Південне Відродження». Художнє своєрідність «Саги 

Йокнапатофе». 

Реалістичні традиції в романістиці Маргарет Мітчел. Доля американського півдня в романі 

«Унесені вітром». 

 

Американська література кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Джон Барт як теоретик постмодерністської літератури. Ключові положення ―нової 

літератури‖ (стаття ―Література вичерпаності‖ Дж. Барта). Еволюція постмодерністської 

думки в американському романі кінця ХХ ст. розкриває особливості становлення та 

розвитку американської та японської сучасної літератури. Проблема ―Особистість і 

суспільство‖ в філософсько-естетичній думці другої половини ХХ століття та її відбиття в 

американському романі. Засудження фальшивості та бездуховності суспільства в романі 

Д. Селінджера (―Над прірвою у житі‖). Проблема відчуження молоді в «суспільстві масового 

споживання». Художнє своєрідність творів Селінджера. Екзистенційні питання в 



інтерпретації Джона Барта (―Плавуча опера‖). Зв'язок американської літератури 1960-х - 

початку 1970-х рр. з боротьбою за демократизацію суспільного укладу США. Викриття 

міфів «суспільства благоденства» у творчості Д. Апдайка і Д. Чівера. Проблема стосунків 

сильної особистості із владою у романі Кена Кізі ―Над гніздом зозулі‖. Функціонування 

архетипів у творі. Зреченість на безцільне буття сучасної людини, що боїться порушити 

закони суспільства та визнати важливість природних інстинктів у творчості Генрі Міллера. 

Світ як абсурдна, некерована апокаліптична комедія в творах Курта Воннегута. Естетична 

проблематика роману К. Воннегута "Бійня номер, або Хрестовий похід дітей". Расові 

проблеми у творчості Р.Еллісона. «Вибух документалізма» і виникнення школи «нового 

журналізму» (Том Вулф, Т. Капоте, Н. Мейлер). Своєрідність роману Н. Мейлера 

«Американська мрія». Оптимістичне забарвлення творів Річарда Баха. Протистояння 

поколінь 1960-х та 1990-х років у романі американо-канадського письменника Д.Коупленда 

―Покоління Х‖. Питання самосвідомості молоді, ―підгрупи іксерів‖. Постмодерністський 

експеримент: від літератури «чорного гумору» (Дж. Барта, Т. Пінчон, Дж. Хеллер) до 

колажів Е. Доктороу і міфотворчості Т. Моррісон і Е. Уолкер. Поліетнічність як один із 

фундаментальних принципів сучасної літератури США. 

 

5.2. Тематика семінарських занять 
Тема 1. «Артурівський цикл» в англійській середньовічній літературі 

Тема 2. Шотландські та англійські народні балади 

Тема 3. Художній світ творчості Вільяма Шекспіра 

Тема 4. Традиції та інновації англійського просвітницького роману 

Тема 5 Духовно-естетичні шукання англійських поетів-романтиків 

Тема 6. Поезія і драматургія Д.Г. Байрона 

Тема 7. Англійський реалістичний роман ХІХ ст. (Ч.Діккенс, В.Теккерей). 

Тема 8. Американська пригодницька література межі ХІХ-ХХ ст. 

Тема 9. Розмова із Всесвітом у збірці «Листя трави» Волта Вітмена 

Тема 10. Естетичний виклик американських поетів-авангардистів. 

Тема 11. Естетичний феномен творчості Ернеста Хемінгуея 

Тема 12. Менталітет покоління 1990-х років в романі Д. Коупленда «Покоління Х». 

 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 
30 Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю  

(МКР) 
22 

Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- укладання глосарію 

- виконання творчого завдання з 

шекспірознавства 

- презентація творчого завдання 

 

10 

20 

 

10 

 

Реферат 

Конспект 

 

Презентація 

 Разом 82  

 
Тематика самостійної роботи 

 

Варіанти МКР: 

 

Варіант І. 

1. Дайте визначення понять: 



Доба Середньовіччя, народно-героїчний епос, сонет, альба, терцина, пастурель, містерія, 

фацеція, гедонізм, Реформація, рококо, класицизм, просвітницький реалізм, естетика 

романтизму, англійський реалізм, дендізм, символізм, модернізм, «потік свідомості», 

дистопія. 

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

образів «артурівського цикла». 

3. Періодизація американської літератури. Місце творчості Едгара По в американській і 

світовій літературі. 

 

 

Варіант 2. 

1. Дайте визначення понять: 

«артурівський цикл», епічна поема, сірвента, канцона, фабліо, ле, міракль, фарс, доба 

Відродження, комедія масок, утопія, Контрреформація, закон «трьох єдностей», 

сентименталізм, «озерна школа», прерафаеліти, натуралізм, футуризм, екзистенціалізм, 

антиутопія. 

2. Картина світу у тексті англо-шотландських народних балад. 

3. Міфологеми American Dream та Gospel of Success («євангеліє успіху») в естетиці 

американської літератури.  

 

Варіант 3. 

1. Дайте визначення понять: 

менестрелі, балада, ода, елегія, куртуазність, клірик, високий Ренесанс, пастораль, 

галантний роман, протестантизм, ман’єризм, бароко, Просвітництво, раціоналізм, 

англійський романтизм, байронізм, естетизм, неоромантизм, імажизм, постмодернізм. 

1. Система художніх образів та своєрідність художнього конфлікту комедії В. Шекспіра 

«Леді Макбет». Образ Макбет у світовій лтературі. 

3. Англійський романтизм: передумови виникнення, етапи розвитку, провідні естетичні 

принципи. Особливості американського романтизму. 

 

Варіант 4 

1. Дайте визначення понять: 

Доба Середньовіччя, народно-героїчний епос, сонет, альба, терцина, пастурель, містерія, 

фацеція, гедонізм, Реформація, рококо, класицизм, просвітницький реалізм, естетика 

романтизму, англійський реалізм, дендізм, символізм, модернізм, «потік свідомості», 

дистопія. 

2. Англійський неоромантизм як художньо-естетичне явище. Основні представники і їх 

ключові твори в контексті окреслення художнього неоромантичного простору. 

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

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

 

Варіант 5 

1. Дайте визначення понять: 

«артурівський цикл», епічна поема, сірвента, канцона, фабліо, ле, міракль, фарс, доба 

Відродження, комедія масок, утопія, Контрреформація, закон «трьох єдностей», 

сентименталізм, «озерна школа», прерафаеліти, натуралізм, футуризм, екзистенціалізм, 

антиутопія. 

2. Поезія Генрі Лонгфелло. Поема "Пісня про Гайавату" як спроба створення національного 

епосу.  

3. Жанр  «короткого оповідання» у творчості О. Генрі. 

 

Варіант 6 

1. Дайте визначення понять: 



менестрелі, балада, ода, елегія, куртуазність, клірик, високий Ренесанс, пастораль, 

галантний роман, протестантизм, ман’єризм, бароко, Просвітництво, раціоналізм, 

англійський романтизм, байронізм, естетизм, неоромантизм, імажизм, постмодернізм. 

2. Волт Вітмен як патріарх американської романтичної поезії. Структура і композиція збірки 

«Листя трави», її символіка. Провідні мотиви лірики Волта Вітмена.  

3. Реалістичні традиції в романістиці Маргарет Мітчел. Доля американського півдня в романі 

«Унесені вітром». 

 

 

 

 

Варіант 7 

1. Дайте визначення понять: 

Доба Середньовіччя, народно-героїчний епос, сонет, альба, терцина, пастурель, містерія, 

фацеція, гедонізм, Реформація, рококо, класицизм, просвітницький реалізм, естетика 

романтизму, англійський реалізм, дендізм, символізм, модернізм, «потік свідомості», 

дистопія. 

2. Американський модернізм. Художній пошук Езри Паунда, Томаса Стернза Еліота. Англо-

американський імажизм як естетичне явище. 

3. Протест проти війни і проблема «втраченого покоління» у творчості Хемінгуея 1920-х рр. 

( «Прощавай, зброє!»).  

 

Варіант 8 

1. Дайте визначення понять: 

«артурівський цикл», епічна поема, сірвента, канцона, фабліо, ле, міракль, фарс, доба 

Відродження, комедія масок, утопія, Контрреформація, закон «трьох єдностей», 

сентименталізм, «озерна школа», прерафаеліти, натуралізм, футуризм, екзистенціалізм, 

антиутопія. 

2. Неоромантична основа роману Джека Лондона «Серця трьох». Сюжетні колізії та система 

образів. Неоромантичні засоби «екзотизації» твору. 

3. Засудження фальшивості та бездуховності суспільства в романі Д. Селінджера (―Над 

прірвою у житі‖).  

 

 

Термінологічний мінімум для глосарія:  

1 модуль: Доба Середньовіччя, народно-героїчний епос, «артурівський цикл», епічна поема, 

менестрелі, балада, ода, елегія, сонет, альба, терцина, пастурель, сірвента, канцона, 

фабліо, ле, куртуазність, клірик, містерія, міракль, фарс, доба Відродження, високий 

Ренесанс, пастораль, галантний роман, фацеція, гедонізм, комедія масок, утопія, 

протестантизм, Реформація, Контрреформація, ман’єризм, бароко, рококо, класицизм, 

закон «трьох єдностей», Просвітництво, раціоналізм, просвітницький реалізм, 

сентименталізм, англійський романтизм, естетика романтизму, «озерна школа», 

байронізм, англійський реалізм, прерафаеліти, естетизм, дендізм, символізм, натуралізм, 

неоромантизм, модернізм, футуризм, імажизм, «потік свідомості», дистопія, 

екзистенціалізм, постмодернізм. 

 

2 модуль: міфологеми American Dream та Gospel of Success, американський романтизм, 

жанр новели, аболіціонізм, трансценденталізм, традиція благопристойності, література 

«втраченого покоління», імажизм, «Південне відродження», суспільство масового 

споживання, «суспільство благоденства», «вибух документалізма», школа «нового 

журналізму». 

 

Види творчих завдань з шекспірознавства 

(виконання і презентація на англійській мові) 



 

1. Shakespeare's question 

Facts about Shakespeare’s life 

Shakespeare’s life in Stratford-upon-Avon 

Shakespeare family 

Shakespeare’s and The Globe  

Shakespeare’s 38 plays  

Anagrams of the name William Shakespeare 

Mysteries of Shakespeare 

 

2. Main themes in Macbeth 

Some of the main themes in Macbeth are: 

 Ambition. Macbeth and Lady Macbeth’s greed for power – their ambition – leads them to 

murder and, ultimately, to their deaths. 

 Guilt. Both Macbeth and Lady Macbeth are filled with guilt over what they have done. 

 The supernatural. Witches, ghosts and strange predictions would have seemed a lot less 

unusual to audiences in Shakespeare’s times than they might do today. 

If you are familiar with Macbeth, are there other themes you can think of in the play? Are these 

themes still common in television, film and drama today? Which examples can you think of? 

 

3. The most important ideas in Romeo and Juliet  

 the idea of falling in love for the first time 

 Romeo and Juliet's age  

 fate as an important theme in Romeo and Juliet 

 Shakespearean language 

 The balcony scene 

 Shakespeare's words of love (star-crossedlovers, to fall in love, love at first sight, love is 

blind) 

 

4. The story of Hamlet  

Watch and find out what happens to the different characters in the play: 

 Hamlet, the Prince of Denmark, Hamlet’s father, Hamlet’s mother 

 Claudius, Hamlet’s father’s brother 

 Ophelia, Hamlet’s girlfriend, Polonius, Ophelia’s father, Laertes, Orphelia’s brother 

Tell more 
 Do you sympathise with Hamlet? Why? / Why not? 

 Which other character(s) do you sympathise with? 

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

зокрема результати самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами, а також 

якість виконання студентом індивідуального творчого завдання та його презентації. 

Презентація творчого завдання є формою проміжного контролю і дорівнює МКР. 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 



Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 



теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
Вид Максимальна кількість балів 

МКР 5 

Глосарій 5 

Презентація творчого завдання 5 

 

Критеріями оцінювання творчого завдання  є якість проведеного дослідження 

зокрема вміння студента стисло визначати ключові позиції проблемного 

питання, здатність презентувати його аудиторії. Критеріями оцінювання 

презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами 

дослідження та оригінальність візуального представлення.  

Критеріями оцінювання роботи з глосарієм є здатність студента тезово 

розкрити зміст запропонованого матеріалу. Вимоги до глосарію: 

1. Словник повинен бути укладений письмово. Роздруковані матеріали не 

приймаються. 

2. Словник повинен містити: титульну сторінку (із прізвищем автора, назвою 

факультету, дисципліною, прізвищем викладача, роком), дефініції 

запропонованих термінів.  

3. Обсяг словника: від 5 сторінок тексту шкільного зошиту.  

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Модульна контрольна робота оцінюється від 16 до 30 балів. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 
1. Алексеев М. П. Английская литература: Очерки и исследования / М.П. Алексеев; Ред. 

Н.Я. Дьяконова, Ред. Ю.Д. Левин. - Л. : Наука, 1991. - 462 с. 

2. Англійська література: навч. посіб. / укладач С. В. Гапонова. - К. : Знання, КОО, 1998. - 

160 с. 

3. Аникин Г. В. История английской литературы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г.В. 

Аникин, Н.П. Михальская. - Издание второе, переработанное и исправленное. - М. : Высшая 

школа, 1985. - 431 с. 

4. Аникст А. А. Трагедия Шекспира "Гамлет" [Текст] : Литературный комментарий: Книга 

для учителя / А.А. Аникст. - М. : Просвещение, 1986. - 223 с. 

5. Багатська О. В. Література Англії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / O. V. 

Bagats'ka, M. V. Duka. - Суми : Університетська книга, 2006. - 443 с. 

6. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак. - К. : Центр учбової 

літератури, 2011. - 487 с. 



7. Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття: навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закладів. – К.: КМА, 2012. – 485 с. 

8. Дудченко, M. М. Література Великобританії і США [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / M. М. Дудченко ; рец. : Ю. А. Зацний, С. О. Швачко. - Суми : Університетська 

книга, 2006. - 445 с. 

9. Ивашева В. В. Литература Великобритании XX века [Текст] : учебник для вузов / В. В. 

Ивашева. - М. : Высш. школа, 1984. - 488 с. 

10. Ивашева В. В. Судьбы английских писателей [Текст] : диалоги вчера и сегодня / В. В. 

Ивашева. - М. : Советский писатель, 1989. - 445 с. 

11. Ионкис Г. Е. Английская поэзия XX века (1917 - 1945) [Текст] : учебное пособие для 

пед. ин-тов / Г. Э. Ионкис. - М. : Высшая школа, 1980. - 200 с. 

12. История зарубежной литературы ХХ века: 1917-1945. М.: Просвещение, 1984. 304 с. 

13. Судленкова О. А. Сто писателей Великобритании [Текст] / О. А. Судленкова, Л. П. 

Кортес. - Минск : Вышэйшая школа, 1997. - 248 с. 

 

1.2. Допоміжні джерела 
 

Допоміжні: 

 

1. Анастасьев Н.А. Творчество Эрнеста Хемингуэя. М.,1981.  

2. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. М., 1988. 

3. Боброва  М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М ., 1991. 

4. Галинская И.Л. Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. Селинджера. М., 

1975. 

5. Генис А. Эзра Паунд в России / Александр Генис. – 

http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24200195.html.  

2. Пробштейн Я. Вечный бунтарь // Стихотворения и избранные Cantos / Эзра Паунд. – СПб : 

Владимир Даль, 2003. – С. 17–57. 

6. Гиленсон Б.А. Американская литература 1930-х годов XX века. М ., 1974. 

7. Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття: навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закладів. – К., 2012. – 485 с. 

8. Денисова Т.Н. Современный американской роман: социально-критические традиции. 

Киев, 1976. 

9. Езра Паунд. Поезії (Перекладач: І.Костецький) // Антологія зарубіжної поезії другої 

половини ХІХ - ХХ сторіччя (укладач Д.С.Наливайко). – К.: Навчальна книга, 2002. 

10. Засурский Я.Н. Американский литература XX века. М., 1984. 

11. Засурский Я.Н. Теодор Драйзер. Жизнь и творчество.М.,1967.  

12. Зверев А.М. Джек Лондон. М., 1975. 

13. Зверев А.М. Модернизм в литературе США: Формирование, эволюция, кризис. М., 1975. 

14. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М.,1998. 

15. История всемирной литературы. М.,1989. 

16. История зарубежной литературы 18 века. М., 1991. 

17. История зарубежной литературы XIX века, под ред. М.А. Соловьева. М ., 1991. 

18. История зарубежной литературы XIX века, часть I, под ред. А.С. Дмитриева, М ., 1979. 

19. История зарубежной литературы XX века 1871-1917 г.., Под ред. В.М.  

20. История зарубежной литературы XX века 1917-1945 г., Под ред. В.М. Богословесного, 

З.Т. Гражданской. М ., 1990. 

21. История зарубежной литературы XX века, под ред. Л.Г. Андреева. М ., 1980. 

22. История литературы США. Литература колониального периода и эпохи Войны за 

независимость.17-18вв.Т.1. М.,1997. 

23. Ковалев Ю.В. Герман Мелвилл и американский романтизм. Л.,1972. 

24. Ковалев Ю.В. Ирвинг. Размышления о жизни, прижизненной славе и посмертной 

репутации Вашингтона Ирвинга, патриарха американской словесности. СПб.,1997. 



25. Литературная история Соединенных Штатов Америки, под ред. Р. Спиллера, В. Трапа, 

Т.Н. Джонсона, С. Кэнби. Т. III, М ., 1979 г. 

26. Старцев А. От Уитмена до Хемингуэя. М ., 1972. 

 
 

 

 

Інтернет ресурси: 

 

1. Book of Leaves of Grass, by Walt Whitman: http://www.gutenberg.org/files/1322/1322-h/1322-

h.htm 

2. Антология имажизма: Пер с англ. М.: Прогресс, 2001.: 

http://kudryavitsky.narod.ru/imagists.html 

3. Димитренко Л.В. Когнітивні та лінгвостилістичні особливості поетичного образу (на 

матеріалі американської поезії ХХ ст.): Автореф. дис.канд.філол.наук 10.02.04. Одеський 

державний університет ім.І.І.Мечнікова. Одеса, 2000. 19 с. 

4. Еліот Т.С. Музика поезії: Пер с англ. // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової 

літературно-критичної думки ХХ ст. 2-е вид., доповнене. Львів: Літопис, 2001. 

5. Интертекстуальность как мимесис модернизма: поэма Э. Паунда „Хью Селвин Моберли‖ / 

Е. Чернокова // Питання літературознавства: Науковий збірник. — Чернівці: Рута, 2009. — 

Вип. 77. — С. 190-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2009_77_25.pdf 

6. Лабин А. В. Журналистика Т. Драйзера 1920-х годов:  

http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Philologia/8_92569.doc.htm 

7. Маріна О. С. Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму: 

лінгвокогнітивний аспект: автореферат дис.. на здобуття н. ст. к.ф.н.: 10.02.04 / О.С. Маріна; 

Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2004. – 19 с.: 

http://mydisser.com/ua/catalog/view/312/771/22317.html 

8. Мельник Ю. Езра Паунд – радіопропагандист часів другої світової війни : 

http://journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n13/tv13-36.pdf 

9. Морозкина Евгения Александровна. Творчество Теодора Драйзера и литературное 

развитие США на рубеже XIX-XX веков : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/207034.html 

10. Паунд Эзра. Стихотворения и избранные Cantos. – СПб: Владимир Даль, 2003. – 887 с.: 

http://malyshkin.narod.ru/Makets/Pound.pdf 

11. Пробштейн Ян. Вечный бунтарь // Паунд Эзра. Стихотворения и избранные Cantos. – 

СПб: Владимир Даль, 2003. – 887 с.: http://malyshkin.narod.ru/Makets/Pound.pdf 

12. Романістика Т. Драйзера: http://www.livelib.ru/author/5014/top 

13. Теодор Драйзер : http://www.livelib.ru/author/5014 

14. У. Уитмен. Листья травы:  http://www.sky-art.com/whitman/leaves/leaves_1_ru.htm 

15. Хомук Н.В. Поэзия Уолта Уитмена в феноменологическом аспекте// Вестник Томского 

государственного педагогического университета. 2007. № 8. 

http://cyberleninka.ru/article/n/poeziya-uolta-uitmena-v-fenomenologicheskom-aspekte 

16. Чуковский К. И. Мой Уитмен. М., 1969.  

17.  Чуковский К. Мой Уитмен. М., 1984. Глава «Его поэзия» – кратко. http://www.e-

reading.link/book.php?book=91808 

18. Чуковский К.И. Мой Уитмен. Его жизнь и творчество. М., 1969. 

19. Элиот Т. С. Полые люди. – СПб.: ООО "Издательский Дом "Кристалл"", 2000. (Б-ка 

мировой лит. Малая серия).: http://www.uspoetry.ru/poem/44 
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ДОДАТОК 
4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

«Артурівський цикл» в англійській середньовічній літературі 

 

1. Західноєвропейське середньовіччя як культурно-історична епоха. Особливості 

середньовічної літератури. Поняття героїчного епосу. 

2. Джерела кельтських легенд про короля Артура. Час їх створення. «Історія бриттов» 

Гальфрида Монмутського. «Життя Мерліна» (вірші 735-1135). 

3. Поетика і художній світ анонімної поеми XIV ст. «Сер Гавейн і Зелений Лицар». 

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

5. Система образів «артурівського цикла»: 

 Лицарі Камелоту: Артур, Ланселот, Гавейн 

 Королева Гвінерва (Гвиневера, Джиневра) 

 Чаклуни Мерлін, фея Моргана, Леді Озера. 

 Предметний світ Камелоту: Ескалібур 

6. Світова романістика за мотивами атуртівського циклу. «Айвенго» В. Скотта. «Янкі 

при дворі короля Артура» Марка Твена. 

7. Огляд сучасної англійської літератури (фентезі) за мотивами «Артурівського циклу».  

 

Література: 

1. Гальфрид Монмутский. История бриттов: 

http://www.lib.ru/INOOLD/ENGLAND/br_history.txt 

2. Гальфрид Монмутский. Жизнь Мерлина: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Galfrid/framevita.htm 

3. "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь" : http://www.litmir.me/br/?b=52480 

4. "Артур и Мерлин". Краткое содержание: 

http://www.russianplanet.ru/filolog/kurtuaz/england/arthur/arthour.htm 

1. Книжна лавка. Король Артур – книги: 

 (http://www.livelib.ru/tag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0

%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80). 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Шотландські та англійські народні балади 

 

1. Структура феодального суспільства Англії, її відображення у мові та літературі.  

2. Балада як літературний жанр. Відмінність балади від історичної пісні. Елементи 

пасторалі, казки, містики. 

3. Часопросторові особливості англо-шотландської балади. 

4. Картина світу у тексті англо-шотландських народних балад. Загальна характеристика: 

 шотландських балад (прочитати одну на вибір); 

 англійських балад (прочитати одну на вибір); 

 балад англо-шотландського пограниччя (прочитати одну на вибір); 

 англо-шотландські балади пізнього середньовіччя (на вибір). 

http://www.lib.ru/INOOLD/ENGLAND/br_history.txt
http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Galfrid/framevita.htm
http://www.litmir.me/br/?b=52480
http://www.russianplanet.ru/filolog/kurtuaz/england/arthur/arthour.htm
http://www.livelib.ru/tag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
http://www.livelib.ru/tag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80


5. Цикл балад про Робін Гуда. Основні персонажі. Робін Гуд як втілення національної 

справедливості. Читання та аналіз балад «Народження Робін Гуда», «Робін Гуд і єпископ», 

«Робін Гуд і золота стріла», «Робін Гуд і відчайдушний монах», «Робін Гуд молиться». 

Мотив перетворення суперника на соратника. 

 

Завдання 

1. Вивчити напам’ять такі балади на мові оригіналу (див. додаток 1): 

 Шотландська «Балада про загадки» (Riddles Wisely Expounded: «There were three Sisters 

fair and bright»);  

 Англійська «Три ворони» («Three ravens»); 

 Знайдіть неточності у перекладі С. Маршака та запропонуйте власний варіант перекладу. 

 

Література:  

1. The English and Scottish Popular Ballads | Английская и шотландская народная баллада: 

сборник / Сост. Л.Н. Аринштейн. На англ. языке с параллельным рус. текстом. – М: Радуга, 

1988. – 512 с. Эл. версия PDh:  https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FzpV3%2FoR2ByZHqOhZqrOkbaU4WZNm5AgzaeB6ETMvsyY%3D&name

=Angliyskaya_i_shotlandskaya_narodnaya_ballada.pdf&c=54cd402bcb84 

2. Воронцова Т. И. Концептуальная картина мира, текста баллады (на материале английских 

и шотландских баллад). Хабаровск, СПб ИВЭ-СЭП, 2004. 

3. Воронцова Т. И. Текст баллады. Концептуальная картина мира. СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2002. 

4. Воронцова Т. И. Текст баллады. Языковая картина мира. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2003. 

5. Диброва И.А. К вопросу теории и истории жанра английской народной баллады // 

Вопросы романо-германской филологии. Киев, 1974, с. 53-68. 

6. Жирмунский В.М. Английская народная баллада // Английские и шотландские баллады. 

М., 1973. С. 87-102. 

7. Скотт В. Вводные замечания о народной поэзии и о различных сборниках британских 

(преимущественно шотландских) баллад // Вальтер Скотт. Собрание сочинений в двадцати 

томах. Т. 20. – М.-Л., "Художественная литература", 1965. Эл. ресурс: 

http://lib.ru/PRIKL/SKOTT/scott20_7.txt 

8. Филимонова О. С. Особенности выражения категории времени в англо-шотландских 

народных балладах.- М., 2012. Автореферат диссертации: 

http://www.philol.msu.ru/~ref/avtoreferat2012/filimonova.pdf 

9. Эолова арфа: Антология баллады. Сост., вст. ст и комментарии А.А. Гугнин. М., 1989. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

Художній світ творчості Вільяма Шекспіра 

 

2. Творчість В. Шекспіра як унікальне явище світового масштабу. Характеристика епохи і 

питання авторства. 

3. Загальна характеристика комедій В. Шекспіра (фарсові, галантно-пасторальні, 

«синтетичні»). 

4. Система художніх образів та своєрідність художнього конфлікту комедії 

«Венеціанський купець». Образ Шейлоха як «вічний» літературний образ. 

5. Причини звернення В. Шекспіра до жанру трагедії. Закони драматургії В. Шекспіра. 

Поетична трагедія. 

6. Джерела, система дійових осіб та гуманістична проблематика трагедії «Король Лір». 

7. Сонети Шекспіра як художнє явище, загальна характеристика.  

 

Завдання. 

1. Виписати у читацький щоденник: 

https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FzpV3%2FoR2ByZHqOhZqrOkbaU4WZNm5AgzaeB6ETMvsyY%3D&name=Angliyskaya_i_shotlandskaya_narodnaya_ballada.pdf&c=54cd402bcb84
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FzpV3%2FoR2ByZHqOhZqrOkbaU4WZNm5AgzaeB6ETMvsyY%3D&name=Angliyskaya_i_shotlandskaya_narodnaya_ballada.pdf&c=54cd402bcb84
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FzpV3%2FoR2ByZHqOhZqrOkbaU4WZNm5AgzaeB6ETMvsyY%3D&name=Angliyskaya_i_shotlandskaya_narodnaya_ballada.pdf&c=54cd402bcb84
http://lib.ru/PRIKL/SKOTT/scott20_7.txt
http://www.philol.msu.ru/~ref/avtoreferat2012/filimonova.pdf


 Цитати, які характеризують образ Шейлоха, короля Ліра, Корделії, Едмунда. 

 Три сонети (за вибором) мовою оригіналу і вибором найкращого перекладу, які 

пропонуються на сайті http://www.willshakespeare.ru/full.htm (або скористуватися 

додатком до Практичного № 3). 

 Вивчити і прочитати один з сонетів напам’ять мовою оригіналу. 

 

Література: 

1. Азимов А. Путеводитель по Шекспиру. Английские пьесы / Пер. с англ. Е.А. Каца. М.: 

ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. - 811 с.  

2. Азимов А. Путеводитель по Шекспиру. Греческие, римские и итальянские пьесы / Пер. с 

англ. Е.А. Каца. М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. - 716 с.  

3. Алексеев М.П., Жирмунский В.М., Мокульский С.С., Смирнов А.А. История 

зарубежной литературы: Средние века. Возрождение. М.: Высш. шк., 1978. С. 483-511. 

4. История всемирной литературы: В 9 т. М.: Наука, 1984. Т. 3. С. 317-330. 

5. Кто есть кто в творчестве Шекспира / Сост. Питер Квиннел, Хамиш Джонсон. М.: 

Дограф, 2000.  

6. Уильям Шекспир. Библиографический указатель русских переводов и критической 

литературы на русском языке. 1976-1987 / Сост. Ю.Т. Фридштейн. Вступ. ст. А.А. Аникста. 

Отв. ред. Е.Ю. Гениева. М., 1989.  

7. Шекспир. Энциклопедия. / Сост. В.Д. Николаев. М.: Алгоритм, Эксмо, 2007.  

8. Шекспир. Сонеты. http://www.willshakespeare.ru/full.htm 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Традиції та інновації англійського просвітницького роману 

 

1. Характеристика доби Просвітництва: хронологічні межі, програма просвітників, їх 

гуманістичні ідеали. Специфіка англійського Просвітництва. 

2. Життя і творчості Д. Дефо. Вплив журналістської діяльності на формування творчих 

принципів письменника. 

3. Історія створення і джерела роману «Робінзон Крузо». Відображення принципів 

просвітительської філософії, реалістичність, жанрова своєрідність.  

4. Релігійно-символічна площина роману «Робінзон Крузо». Концепція природної людини. 

5. Дж. Свіфт як визначний англійський романіст. 

6. Модель державного устрою в романі Дж. Свіфта «Мандри Гулівера». Варіанти 

державного устрою, особливості авторської іронії. 

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

 

Література: 

1. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы 17-18 вв. М.,1988.  

2. Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. М., 1966. 

3. Зарубежная литература и культура эпохи Просвещения: учебник для студентов 

учреждений высшего профессиональнго образования / В.Д. Алташкина, И.В. Лукьянец, Л.Н. 

Полубояринова, А.А. Чамеев. — М.: Академия, 2010.  

4. История зарубежной литературы 18 века. Под ред. Плавскина З.И. М.,1991.  

5. История зарубежной литературы XVIII века: Учебник для филологических 

специальностей ВУЗов / Л.В. Сидорченко, Е.М. Апенко, А.В. Белобратов и др.; Под ред. Л.В. 

Сидорченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк.; 2001.  

6. Кеттл Арнольд. Введение в историю английского романа / Перевод с англ. М.: Прогресс, 

1966. 

7. Левидов М. Джонатан Свифт. Путешествие в некоторые отдаленные страны, мысли и 

чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях. 

М.: Вагриус, 2008.  

8. Муравьев В. Путешествие с Гулливером. М., 1986.  

http://www.willshakespeare.ru/full.htm
http://www.willshakespeare.ru/full.htm


9. Соколянский М.Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения: проблемы типологии. 

Киев; Одесса. 1983.  

10. Соловьева Н.А. Англия XVIII века: разум и чувство в художественном сознании эпохи. 

М.: Формула права, 2008.  

11. Урнов Д.М. Дефо. М.: Молодая гвардия, 1990 - 256 с., с ил.(ЖЗЛ, 2-е изд). 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Духовно-естетичні шукання англійських поетів-романтиків 

 

1. Англійський романтизм: передумови виникнення, етапи розвитку, провідні естетичні 

принципи. 

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

лекістів. Передмова В. Вордстворта до «Ліричних балад». Трактат П. Б. Шеллі «Захист 

поезії».  

3. Принципи романтичного світосприйняття в «Піснях Невинності й досвіду» В. Блейка. 

Принципи відповідностей, контрасту, уяви, міфології. Прочитати напам’ять поезію «The 

Еccohoing Green». 

4. Класифікація, проблематика, романтична образність лірики В. Вордсвордта («Ліричні 

балади». Вивчити напам’ять «Sonnet, Written in London, 1802). 

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

6. Англійський романтичний орієнталізм.  

7. Поетичні світи Р. Сауті. 

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

 

Література: 

1. William Blake. Songs of Innocence and Experience Shewing the Two Contrary States of 

the Human Soul. Перевод С.Степанова : http://www.lib.ru/POEZIQ/BLAKE/blake.txt 

2. Вордвордт У. Избранная лирика: Сборник/Составл. Е. Зыковой. - М.: ОАО Издательство 

"Радуга", 2001. - На английском языке с параллельным русским текстом. 

http://www.lib.ru/INOOLD/WORDSWORD_W/wordsworth1_1.txt_with-big-pictures.html 

3. История английской литературы. Т. ІІ. Вып. І. Озерная школа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Ist_Ang_2_1/02.php 

4. Шелли П. Б. Защита поэзии // Избранные произведения. Стихотворения. Поэмы. Драмы. 

Философские этюды. Перевод З. Александровой : 

http://lib.ru/POEZIQ/SHELLY/shelley1_10.txt 

5. Сэмюэль Тэйлор Кольридж. Избранная лирика в переводах С. Маршака, С. Лозинского. – 

Москва: Наука, 1974 (Серия "Литературные памятники"): 

http://www.lib.ru/POEZIQ/KOLRIDZH/lirika.txt 

6. Сэмюэль Тэйлор Кольридж. Поэма о старом моряке (в пер. Н. Гумилева) // Стихи. 

Москва: Наука, 1974 (Серия "Литературные памятники"). – С. 155-177 : 

http://www.lib.ru/POEZIQ/KOLRIDZH/1.txt 

7. Сэмюэль Тэйлор Кольридж. Кубла-Хан (в пер. К. Бальмонта) // Стихи. Москва: Наука, 

1974 (Серия "Литературные памятники"). – С. 78-80: 

http://www.lib.ru/POEZIQ/KOLRIDZH/kublahan.txt 

8. Поэзия английского романтизма ХІХ века: http://www.e-

reading.link/bookreader.php/1017275/Poeziya_angliyskogo_romantizma_XIX_veka.html 

9. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: Учебное пособие для 

студентов филологических факультетов высших учебных заведений / Л.В. Сидорченко, И.И. 

Бурова, А.А. Аствацатуров и др. СПб: СпбГУ, 2004.) :  

10. Соловьева Н.А., Колесников Б.И. Английская литература. Романтизм // История 

зарубежной литературы ХIХ века / Под ред. Н.А.Соловьевой. М.: Высшая школа, 1991. 637 

с. С.: 114-211 (Раздел 2) : http://www.ae-lib.org.ua/texts/solovieva__english_romantism__ru.htm 

 

http://www.lib.ru/POEZIQ/BLAKE/blake.txt
http://www.lib.ru/INOOLD/WORDSWORD_W/wordsworth1_1.txt_with-big-pictures.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Ist_Ang_2_1/02.php
http://lib.ru/POEZIQ/SHELLY/shelley1_10.txt
http://www.lib.ru/POEZIQ/KOLRIDZH/lirika.txt
http://www.lib.ru/POEZIQ/KOLRIDZH/1.txt
http://www.lib.ru/POEZIQ/KOLRIDZH/kublahan.txt
http://www.e-reading.link/bookreader.php/1017275/Poeziya_angliyskogo_romantizma_XIX_veka.html
http://www.e-reading.link/bookreader.php/1017275/Poeziya_angliyskogo_romantizma_XIX_veka.html
http://www.ae-lib.org.ua/texts/solovieva__english_romantism__ru.htm


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Поезія і драматургія Д.Г. Байрона 

 

1. Дж. Г. Байрон як представник англійського романтизму. Періодизація творчості. Лірика 

Байрона. 

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

ліричного героя та моделі світу. 

3. «Східні поеми» «Гяур», «Корсар», «Лара». Час створення поем і особливості цього 

періоду у творчості Байрона. Сюжет і композиція, проблема співвіднесеності автора і героя. 

Східний колорит творів в контексті англійського орієнталізму. Жанрове та стильове 

новаторство. Основні філософські, моральні і естетичні проблеми, порушені в поемах. 

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

театр», проблеми сценічної постановки п’єс.  

5. Естетико-філософська проблематика драматичної поеми «Манфред». Фрагментарність 

композиції, характер трагічного конфлікту, тип героя і принципи його створення. Концепція 

кохання-провини, мотив спокути. Полеміка з «Фаустом» Гете. 

6. Релігійно-філософська проблематика містерії «Каїн». Внутрішній і зовнішній конфлікт 

твору, характер трагічного протистояння Каїна Богу, Люциферу, собі. Романтична символіка 

у містерії. 

7. Поняття байронізму в літературі ХІХ ст. Мотив абсолютного протистояння героя і світу. 

 

Завдання: 

 Виписати у читацький щоденник цитати, що характеризують Чайльд-Гарольда, 

Манфреда, Каїна. 

 Роз’яснити поняття «байронізм», «байронічні мотиви», «метафізична драма», 

«романтична символіка». 

 

Література: 

       

1. Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур. Л., 1981. 

2. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. М., 1975. 

3. Поэзия английского романтизма ХІХ века: http://www.e-

reading.link/bookreader.php/1017275/Poeziya_angliyskogo_romantizma_XIX_veka.html 

4. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: Учебное пособие для 

студентов филологических факультетов высших учебных заведений / Л.В. Сидорченко, И.И. 

Бурова, А.А. Аствацатуров и др. СПб: СпбГУ, 2004.) :  

5. Соловьева Н.А., Колесников Б.И. Английская литература. Романтизм // История 

зарубежной литературы ХIХ века / Под ред. Н.А.Соловьевой. М.: Высш. шк., 1991. С.: 114-

211: http://www.ae-lib.org.ua/texts/solovieva__english_romantism__ru.htm 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 

Англійський реалістичний роман ХІХ ст. (Ч.Діккенс, В.Теккерей). 

 

1. Ч. Діккенс як видатний письменник англійської і світової літератури. 

2. Проблематика і художня форма першого роману Ч. Діккенса «Посмертні записки 

Піквікського клуба» як втілення основних ідей у творчості письменника. Історія створення 

твору. Жанрові особливості (від роману «великої дороги» до комічної епопеї. Пригодницько-

авантюрні елементи, роль вставних новел. 

3. Способи вираження авторської оцінки. Гумор, іронія, гіпербола, карикатура, гротеск, 

елементи сатири. 

4. Система образів в романі. Особливості авторського ставлення до героїв. 



5. Галерея характерів в романі В. Теккерея «Ярмарок пихи». Жанрова своєрідність твору. 

Функція іронії та самоіронії автора. Прийоми типізації образів, роль відступів. Фенкція 

образу Кукольника у творі. 

 

Література: 

1. Гениева Е.Ю. Развитие критического реализма // История всемирной литературы: В 9 т. Т. 

6. - М.: Наука, 1989.  

2. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: Учебное пособие для 

студентов филологических факультетов высших учебных заведений / Л.В. Сидорченко, И.И. 

Бурова, А.А. Аствацатуров и др. СПб: СпбГУ, 2004.) :  

3. Кагарлицкий Ю. И. Литература и театр Англии XVIII-XX вв.: авторы, сюжеты, 

персонажи: Избранные очерки / Сост. С.Я. Кагарлицкая. М.:Альфа-М, 2006. 

4. Кагарлицкий Ю. И. Чарльз Диккенс. Путешествие пиквикистов // Кагарлицкий Ю. И. 

Литература и театр Англии XVIII-XX вв.: авторы, сюжеты, персонажи: Избранные очерки / 

Сост. С.Я. Кагарлицкая. М.:Альфа-М, 2006. 

5. Уильям Мейкпис Теккерей. Творчество. Воспоминания. Библиографические разыскания. / 

Сост. Е.Ю. Гениева. М., 1989. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 

Американська пригодницька література межі ХІХ-ХХ ст. 

 

1. Особливості літературного процесу в США на межі ХІХ-ХХ ст. Місце Марка Твена, 

О.Генрі, Джека Лондона в американській літературі межі ХІХ-ХХ ст. 

2. Проблема становлення національної американської літератури і культурні традиції 

Західної Європи в літературі США. Жартівлива інтерпретація кельтських легенд в 

романі Марка Твена «Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура». 

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

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

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

оповідання». Виписати і прокоментувати приклади «дикого» гумору з оповідань О. 

Генрі «Серце і хрест», «Друг – Телемак» «Горящий світильник».  Гуманістична основа 

оповідань «В ім’я традиції», «Пурпурне плаття», «Останній лист». 

5. Неоромантична основа роману Джека Лондона «Серця трьох». Сюжетні колізії та 

система образів. Неоромантичні засоби «екзотизації» твору. 

 

 Література:  

1. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна (будь-яке 

видання). 

2. Джек Лондон. Сердца трех (будь-яке видання). 

3. Марк Твен. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура (будь-яке видання). 

4. А.С. Ромм. Марк Твен. М.: Наука, 1977. 

5. Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. М.: 

Наука, 1982, с. 57-62, 111-128, 135. 

6. Быков В.М. Джек Лондон, М.,1964. 

7. Богословский В. Н. Джек Лондон. М., 1964. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 

Розмова із Всесвітом у збірці «Листя трави» Волта Вітмена 

 

1. Волт Вітмен як творець патріарх американської поезії. Життєвий шлях і скандальна 

репутація. Поет поза системою. 



2. Сенс назви збірки «Листя трави». Структура і композиція збірки, її символіка. Роль 

каталогів. 

3. Новаторство форми, причини відсутності рими. Своєрідність ритмічної організації, роль 

алітерації і повторів. Синтаксичні і фонетичні прийоми. Лексичне наповнення. 

4. Провідні мотиви поезії Волта Вітмена. Всеосяжний космізм лірики: мотиви єдності усього 

живого, зв’язку душі і тіла,  Теми війни і кохання, рівності людей, радості життя, краси і 

величі природи.  

5. Тілесний код поезії Вітмена: «Електричне тіло я співаю»; «Я сам по собі». 

6. Читання і аналіз поезій «На кораблях в океані», «Історику», «Тобі, старовинне право 

боротьби за свободу» (цикл «Присвяти»); «Народжений на Поманоці»; «Страшний сумнів в 

усьому», «Сутність метафізики», «У сумі і роздумах» (цикл «Аїр благовонний»);  «Всесвітня 

пісня», «Разом із попередниками» (цикл «Перелетні птахи»); «Вночі біля моря один» (цикл 

«Морські течії»); «Начала», «Я сиджу і дивлюсь» (цикл «Біля дороги»); «Бій, бій, барабан!» 

(цикл «Барабанний бій»); «Безіменні країни», «Пісня про Розсудливість», «Думка», 

«Космос» (цикл «Осінні струмки»); поема «Думки про час». 

7. Роздуми поета Корнея Чуковського як перекладача поезії Волта Вітмена у книзі «Мій 

Вітмен» (М., 1984). 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10 

Естетичний виклик американських поетів-авангардистів. 

 

1. Томас Стернз Еліот як виразник американського модернізму. Аналіз поеми 

«Порожні люди». 

2. Англо-американський імажизм як естетичне явище.  

3. Художній пошук Езри Паунда. Перекладацька діяльність митця. 

Інтертекстуальний аспект поеми Езри Паунда „Г’ю Селвін Моберлі‖.  

4. Аналіз поеми Езри Паунда «Редонділ’ї».  

 

Завдання. Виписати концептуальні і маніфестацій ні уривки з поеми у читацький 

щоденник з видання: «Стихотворения и избранные Cantos. – СПб, 2003. – С. 467-

479.http://malyshkin.narod.ru/Makets/Pound.pdf 
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Практичне заняття № 11 

Естетичний феномен творчості Ернеста Хемінгуея 

 

1. Література «втраченого покоління» як художній феномен ХХ століття. 

2. Тема війни, її особливості в романі Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє!». Образ лейтенанта 

Генрі. 

3. Повість «Сніги Кіліманджаро»: теорія «айсберга», її значення в композиції і стилістиці 

повісті, автобіографічні мотиви і тема творчості. 

4. Філософська притча «Старий і море»: «життєва філософія» Е. Хемінгуея. Афористичний 

план притчі. Значення подвійного фіналу повісті. 
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Практичне заняття № 12 

 

МЕНТАЛІТЕТ ПОКОЛІННЯ 1990-х РОКІВ 
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В РОМАНІ Д. КОУПЛЕНДА «ПОКОЛІННЯ Х» 

 

1. Д. Коупленд як культовий письменник сучасності. Творчий шлях і актуальні питання 

романістики автора. 

2. Ідея, проблематика і художній конфлікт роману «Покоління Х». Особливості художньо-

структурної організації твору. 

3. Картина світу в романі «Покоління Х». Проблематика оповідань героїв. Загальне в 

естетичному сприйнятті дійсності. Концепція людини у творі в її зв’язках з оточуючим 

середовищем. 

4. Підгрупи покоління Х. Взаємостосунки поколінь 1960-х та 1990-х рр.  

5. Проблема ядерної небезпеки та її художнє вирішення у творі. 
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