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1. Основна інформація про дисципліну 
Тип дисципліни: ВИБІРКОВА  Форма навчання: ДЕННА/ЗАОЧНА 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: для всіх галузей знань 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Освітня програма: для всіх освітніх програм 

Рік навчання: 3-4 Семестр: 6-8 

Кількість кредитів (годин): 4 денна (120 год.: 24 – лекції; 24 – практичні; 72 – самостійна 

робота); 4 заочна (120 год.: 6 – лекційні; 6 – практичні; 108 – самостійна робота). 

Мова викладання:  українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=447  

2. Інформація про викладача (викладачів) 
ПІБ: Кискін Олексій Миколайович 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент 

Кафедра: кафедра англійської філології та світової літератури 

Робочій e-mail: kiskinalexey@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: вівторок 14.00-16.00 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна «Історія пригодницької літератури» призначена для поглиблення фахових 

компетентностей студентів-філологів, але може бути рекомендована для студентів інших 

спеціальностей, які цікавляться пригодницькою літературою. Основний акцент робиться 

на тому, щоб дати студентові філологу цілісне уявлення про пригодницьку літературу. 

Найважливішою метою курсу є формування системи знань розкрити специфіку образного 

мислення діячів пригодницької літератури, засобами історико-літературного аналізу, 

історичну обумовленість виникнення того або іншого явища в літературному процесі 

творів про пригоди.  

 

Отже, вивчення дисципліни «Історія пригодницької літератури» є необхідною 

складовою частиною вивчення спецкурсів, професійної та практичної підготовки 

студентів-філологів та дозволить Вам: 

 ознайомитись з поняттям про культурні епохи і пов’язані з ними літературні 

напрями (середньовіччя, Відродження, бароко, маньєризм, класицизм, 

Просвітництво, романтизм, реалізм, натуралізм, символізм, модернізм, сюрреалізм, 

експресіонізм, авангардизм, постмодернізм); 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=447


 дати систематичний виклад історії пригодницької літератури, представити епохи в 

пригодницькій літературі в типологічному освітленні, ввести в термінологічний 

тезаурус студентів основні історико-літературні терміни (античний роман, 

лицарські та готичні романи, романи про шахраїв (пікарески), романи-подорожі 

тощо); 

 дати основи знань в області теорії літератури, ввести в активний вокабуляр 

студентів головні поняття літературознавства (метод, рід літератури, жанр, сюжет, 

композиція, система образів, ідея, тема і т.д.). 

Коло основних проблем курсу літератури пригод визначається її місцем в історико-

літературному процесі: міфологія стародавніх народів Європи, фольклорна чарівна казка, 

опис подорожей античних героїв (Геракл, Ясон, Одіссей, Еней), паломницькі записи про 

подорожі до святих місць твори про хрестові походи, новели Відродження про торгівельні 

операції та відкриття нових земель, описи подорожей у пригодницькі, філософія і естетика 

романтичної школи, німецький експресіонізм створили значний вплив на розвиток 

всесвітньої літератури. Проблема становлення німецької літератури в контексті 

міжлітературних зв’язків розглядається як ведуча в проблематиці курсу. 

 

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетенціями, що 

формуються під час вивчення курсів «Методика навчання зарубіжної літератури в школі», 

«Лінгвістика та основи наукових досліджень», «Літературознавство», «Історія світової 

літератури», а також «Історія», «Філософія», «Педагогіка», «Дидактика» і «Психологія». 

Взаємодія названих дисциплін у навчальному процесі створює наукове підґрунтя для 

осягнення знаннями, вміннями та навичками з використання інноваційних технологій 

навчання у процесі вивчення світової літератури. Зокрема дає можливість 

використовувати матеріали й дані зазначених наук не в повному обсязі, а лише необхідне, 

актуальне та ефективне для формування методичної компетентності майбутнього вчителя-

словесника. 

 

4. Результати навчання 

Здобувачі освіти, що опанують навчальну дисципліну «Історія пригодницької 

літератури» зрозуміють: 

 мету і завдання курсу «Історія пригодницької літератури»;  

 національну специфіку літератури, що вивчається, і міжлітературні зв’язки 

(особливо з українською літературою). 

В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти можуть оволодіти такими 

уміннями та навичками: 

 розглядати літературний процес в культурному контексті епохи; 

 аналізувати літературні твори в єдності форми і змісту; 

 ведення дискусії по проблемах курсу, що зачіпаються на практичних заняттях. 

 основними відомостями про біографію найбільших письменників, представляти 

специфіку жанрів 

 користуватися довідковою і критичною літературою (літературними 

енциклопедіями, словниками, бібліографічними довідниками). 

 реферування і конспектування критичної літератури. 

 у письмовій формі відповісти на контрольні питання по курсу. 

 самостійно підготувати до іспиту деякі питання, не освітлені в лекційному курсі. 



5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1-2. Загальна характеристика пригодницької літератури. Фольклорне 

коріння пригодницьких сюжетів. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція № 1-2 (4 год.): 

Загальна характеристика пригодницької 

літератури. Історія питання. Фольклорне коріння 

пригодницьких сюжетів. 

 

1. Жанрові ознаки пригодницької літератури. 

2. Жанрова диференціація пригодницької прози. 

3. Давньогрецькі міфи про пригоди героїв (Ясон, 

Одіссей, Геракл). 

4. Пригоди Енея. 

5. Фольклорна авантюрна казка. 

6. Єгипетські міфи: міф про те, як Тефнут покинула 

Єгипет. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Leport Літклуб. Пригодницька література 

https://www.leport.com.ua/tag/prygodnytska-literatura/  

2. Будугай О. Д. Пригодницько-шкільна повість для 

дітей 1960-1980-х років: жанрові особливості (О. 

Огульчанський, Б. Комар, А. Давидов) : дис. … 

канд. філол. наук : 10.01.01 / Будугай Ольга 

Дмитрівна ; Нац. авіаційний ун-т. – К., 2007. – 213 с. 

3. Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І. 

Кушнєрьова М.О. І990 Історія новітньої зарубіжної 

літератури: Навч. посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008 – 274 с 

4. Демарев Геннадій. Кому потрібна пригодницька 

література в ХХІ столітті? Частина 1: Витоки жанру 

13.02.2017 https://www.leport.com.ua/komu-potribna-

prygodnytska-literatura-v-hhi-stolitti/  

5. Завгородня Наталя. Пригодницький роман в 

англійській літературі ХІХ ст. 

http://okengli.blogspot.com/p/blog-page_4.html  

6. Качуровський І. Генерика та архітектоніка. 

Книга 1. Література європейського Середньовіччя. – 

Вид-во Києво-Могилянської академії, 2008. 

7. Кердівар Н. І. Творчість Миколи Трублаїні і 

становлення пригодницького жанру в українській 

літературі першої половини ХХ століття : дис. … 

канд. філол. наук : 10.01.01 / Кердівар Наталя 

Іванівна ; Південноукр. нац. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського. – О., 2011. – 200 с. 

8. Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 

2. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів– К.: ВЦ «Академія», 

2007. –  624 с. (Енциклопедія ерудита). 

9. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

10. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

11. Семенова Д. С. Жанрова природа пригодницької 

прози як елементу популярної літератури: 

пролегомени до дослідження ідеологічних та 

дидактичних аспектів у творах жанру 2015 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/

8521/Semenova_Zhanrova_pryroda_pryhodnytskoi.pdf

?sequence=1&isAllowed=y  

12. Табунщик Т.О. Пригодницька література: ґенеза, 

специфіка та особливості становлення 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s

ource=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxos

KHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2F

www.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-

bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3

D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%2

https://www.leport.com.ua/
http://www.leport.com.ua/litclub
https://www.leport.com.ua/tag/prygodnytska-literatura/
https://www.leport.com.ua/komu-potribna-prygodnytska-literatura-v-hhi-stolitti/
https://www.leport.com.ua/komu-potribna-prygodnytska-literatura-v-hhi-stolitti/
http://okengli.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8521/Semenova_Zhanrova_pryroda_pryhodnytskoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8521/Semenova_Zhanrova_pryroda_pryhodnytskoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8521/Semenova_Zhanrova_pryroda_pryhodnytskoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW


6IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_n

ame%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=A

OvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW  

13. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Київ : КМ 

Академія, 2004. – 355 с. 

Практичне заняття № 1 (2 год.): Фольклорні 

пригодницькі сюжети. 
1. Фольклорна авантюрна казка. 

2. Єгипетські міфи: міф про те, як Тефнут 

покинула Єгипет 

1. Кирилюк З. В. Зарубіжна література. Античність. 

Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм: 

Посібник для вчителя / З. В. Кирилюк. – Тернопіль : 

Астон, 2002. – 259 с. 

2. Нямцу А. Є. Міф. Легенда. Література / А. Є. 

Нямцу. – Чернівці: Рута, 2007. – 520с. 

Завдання для самостійної роботи: Завдання для 

самостійної роботи: Занотувати у вигляді тез 

відомості для відповіді на проблемні питання за 

допомогою рекомендованих джерел, опрацювавши 

список рекомендованої літератури; при необхідності 

додати цитатний матеріал. Підготуватись до усної 

відповіді. Підготувати доповідь-презентацію 

«Особливості чарівної казки». 

1. Особливості чарівної казки 

https://jak.koshachek.com/articles/osoblivosti-charivnih-

kazok.html  

2. Світова література 5 клас - О.М. Ніколенко - 

Грамота 2013 Чарівні казки - НАРОДНА КАЗКА - 

КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ Чарівні казки 

https://zarlit.com/textbook/5klas/11.html  

Практичне заняття № 2 (2 год.): Міфологічні 

пригодницькі сюжети. 
1. Давньогрецькі міфи про пригоди героїв (Ясон, 

Одіссей, Геракл). 

2. Пригоди Енея. 

1. Кирилюк З. В. Зарубіжна література. Античність. 

Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм: 

Посібник для вчителя / З. В. Кирилюк. – Тернопіль : 

Астон, 2002. – 259 с. 

2. Нямцу А. Є. Міф. Легенда. Література / А. Є. 

Нямцу. – Чернівці: Рута, 2007. – 520с. 

Завдання для самостійної роботи: Завдання для 

самостійної роботи: Занотувати у вигляді тез 

відомості для відповіді на проблемні питання за 

допомогою рекомендованих джерел, опрацювавши 

список рекомендованої літератури; при необхідності 

додати цитатний матеріал. Підготуватись до усної 

відповіді. Підготувати доповідь-презентацію на тему 

«Пригоди античних героїв» 

1. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Київ : КМ 

Академія, 2004. – 355 с 

2. Нямцу А. Є. Міф. Легенда. Література / А. Є. 

Нямцу. – Чернівці: Рута, 2007. – 520с. 

 

Тема № 3. Середньовічна пригодницька література. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція № 3: (2 год.) Докуртуазна, 

ранньокуртуазна і класична куртуазна епічна 

поезія про лицарські пригоди. 
1. Артурівський цикл. Гартман фон Ауе. Вольфрам 

фон Ешенбах. Зображення людини в куртуазному 

епосі. Куртуазна епічна поезія пізнього періоду. Нові 

напрями в епічній поезії. Готфрід Страсбурзькій. 

2. Просторово-часовий континуум в «Пісні про 

Нібелунгів». Особливості зображення світу й 

людини в героїчному епосі. 

3. Поповнення галереї образів дурнів в книгах 

Томаса Мурнера «Цех крутіїв» та «Закляття дурнів»; 

4. Фастнахтшпілі Ганса Сакса. Осміювання 

простаків та роззяв, жертв спритників та крутіїв. 

5. Німецькі народні книги: створення на основі 

шванків; два типа героїв; перехід героя тваринного 

епосу Рейнеке-Ліса в Тіля Улєншпігеля. Книги про 

доктора Фауста. 

1. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія 

зарубіжної літератури середніх віків та доби 

Відродження: Навч. посібник.К.: Центр учбової 

літератури, 2007. 248 с.Качуровський І. Генерика та 

архітектоніка. Книга 1. Література європейського 

Середньовіччя. – Вид-во Києво-Могилянської 

академії, 2008. 

2. Мізін К.І. Історія німецької літератури: від 

початків до сьогодення (коротко із практичною 

частиною): Навчальний посібник для 

студентівгерманістів (нім.). – Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2006. 

3. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

4. Фіськова С. Історія німецької літератури. 

Періоди, напрямки розвитку, ідеї, постаті: 

Навчально-методичний посібник. – Львів: ПАІС, 

2003.– С.340 

5. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://jak.koshachek.com/articles/osoblivosti-charivnih-kazok.html
https://jak.koshachek.com/articles/osoblivosti-charivnih-kazok.html
https://zarlit.com/textbook/5klas/11.html


студентів вищих навчальних закладів. – Київ : КМ 

Академія, 2004. – 355 с. 
Практичне заняття № 3. (2 год.): Своєрідність 

англійських романів Артурівського циклу. 

1. Англійська література раннього середньовіччя. 

2. Передумови формування міфів про Артура. 

3. . Класична Артуріана. 

4. Характеристики головних персонажів епосу. 

1. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія 

зарубіжної літератури середніх віків та доби 
Відродження: Навч. посібник.К.: Центр учбової 

літератури, 2007. 248 с.Качуровський І. Генерика та 
архітектоніка. Книга 1. Література європейського 

Середньовіччя. – Вид-во Києво-Могилянської 
академії, 2008. 

2. Наливайко Д. Теорія літератури й 
компаративістика/К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

3. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 
античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. - Київ : КМ 

Академія, 2004. - 355  с. 

Завдання для самостійної роботи: Завдання для 

самостійної роботи: Занотувати у вигляді тез 

відомості для відповіді на проблемні питання за 

допомогою рекомендованих джерел, опрацювавши 

список рекомендованої літератури; при необхідності 

додати цитатний матеріал. Підготуватись до усної 

відповіді. Підготувати доповідь-презентацію 

«Лицарі короля Артура». 

1. Питик А., Питик К. Магія круглого столу: 

https://chytomo.com/mahiia-kruhloho-stolu-chomu-

arturiana-stala-klasykoiu-i-iak-vona-ozhyvaie-u-

popkulturi/  

2. Легенди про лицарів круглого столу | Історичний 

документ: https://mykniga.com.ua/istoriya/legendi-pro-

licariv-kruglogo-stolu-istorichnij-dokument.html  

 

Тема № 4. Генезис, проблематика, поетика крутійського роману (пікареска) в прозі 

доби Ренесансу. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція № 4 (2 год.): Крутійський роман про 

пригоди хвацького пройдисвіта, авантюриста – 

пікаро. 

1. Відродження як єдиний європейський 

культурний рух. 

2. Проза доби Відродження. 

3. Пікарескний роман як ранній етап розвитку 

європейського роману. 

4. Теоретичні й історико-літературні аспекти 

жанру пікарескного роману. 
5. Особливості іспанської пікарескної літератури. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Мізін К.І. Історія німецької літератури: від 

початків до сьогодення (коротко із практичною 

частиною): Навчальний посібник для 

студентівгерманістів (нім.). – Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2006. 

2. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

3. Німецьке мистецтво XV-XVII ст. Майстри 

пензля: Дюрер, Гольбейн Молодший, Кранах 

Старший // Всесвітня література та культура. – 2004. 

– № 7. – С. 8 

4. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. - Київ : КМ 

Академія, 2004. – 355 с. 

Практичне заняття № 4. (2 год.): 

Жанр пікарески в літературі. 

1. Теоретичні й історико-літературні аспекти жанру 

пікарескного роману 

2. Особливості іспанської пікарескної літератури. 

1. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

2. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. - Київ : КМ 

Академія, 2004. - 355  с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Завдання для самостійної роботи: Завдання для 

самостійної роботи: Занотувати у вигляді тез 

відомості для відповіді на проблемні питання за 

допомогою рекомендованих джерел, опрацювавши 

1. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. - Київ : КМ 

Академія, 2004. - 355  с. 

https://chytomo.com/mahiia-kruhloho-stolu-chomu-arturiana-stala-klasykoiu-i-iak-vona-ozhyvaie-u-popkulturi/
https://chytomo.com/mahiia-kruhloho-stolu-chomu-arturiana-stala-klasykoiu-i-iak-vona-ozhyvaie-u-popkulturi/
https://chytomo.com/mahiia-kruhloho-stolu-chomu-arturiana-stala-klasykoiu-i-iak-vona-ozhyvaie-u-popkulturi/
https://mykniga.com.ua/istoriya/legendi-pro-licariv-kruglogo-stolu-istorichnij-dokument.html
https://mykniga.com.ua/istoriya/legendi-pro-licariv-kruglogo-stolu-istorichnij-dokument.html
https://www.bestreferat.ru/referat-219109.html#_Toc294037942
https://www.bestreferat.ru/referat-219109.html#_Toc294037942


список рекомендованої літератури; при необхідності 

додати цитатний матеріал. Підготуватись до усної 

відповіді. Законспектувати статтю Шевченко 

Людмили (Київ) «Ласарільйо з Томеса» як приклад 

класичного шахрайського роману в історії розвитку 

жанру пікарески» 

2. Шевченко Людмила (Київ) «Ласарільйо з 

Томеса» як приклад класичного шахрайського 

роману в історії розвитку жанру пікарески» 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/

38369/26-Shevchenko.pdf?sequence=1  

 

Тема № 5. Пригодницька література XVII століття. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція № 5 (2 год.): Джонатан Свіфт (1667–

1745). «Мандри Лемюеля Гуллівера». 

1. Історія написання твору. 

2. Просвітницькі ідеї у творі. 

3. Образ Гуллівера як втілення концепції нової 

людини. 

4. Жанрова своєрідність роману (поєднання 

реалістичних елементів і соціальної фантастики). 

5. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, 

сарказм). 

6. Езопова мова. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 
1. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVІІ – 

XVІІІ століття: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.]. 

К.: Центр учбової літератури, 2009. 292 с.  

2. Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Кушнєрьова 

М.О.Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст.: навч. 

посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 274 с. 

3. Дудченко, M. М.  Література Великобританії і США. 

Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рец.: Ю. А. Зацний, С. 

О. Швачко. Суми : Університетська книга, 2006. 445 с. 
4. Література батьківщини // Літературознавча енциклопедія 

: у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – Київ : ВЦ «Академія», 

2007. – Т. 1 : А – Л. – С. 565. Давиденко Г. Й. Історія 

зарубіжної літератури XVII–XVIII століття: навч. посібник. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / Г. Й. Давиденко, М. О. 

Величко. − [2-ге вид.]. К.: Центр учбової літератури, 2007. – 

292 с. 

5. Наливайко Д.Теорія літератури й компаративістика/К.: 

Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2006. – 347 с. 

6. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від античності до 

початку XIX сторіччя : історико-естетичний нарис : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. - Київ : КМ Академія, 2004. - 355  с. 

Практичне заняття № 5 (2 год.): Дефо Д. 

«Життя і незвичайні та дивовижні пригоди 

Робінзона Крузо» 

1. Історія написання твору. 

2. Жанрова своєрідність твору. 

3. Просвітницька концепція людини і образ 

Робінзона Крузо. 

4. Тема праці і її втілення в романі. 

5. Поняття «робінзонади». 

1. Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література епохи 

Просвітництва : навчальний посібник. Київ: РВВ 

УАВЗЛ, 2016. 160 с. 

1. Лексикон загального та порівняльного 

літературознавства. Робінзонада [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=17504. 

2. Лімборський І.В. Європейське та українське 

Просвітництво: незавершений проект? 

Реінтерпретація канону і спроба компаративного 

аналізу літературних парадигм. Черкаси, 2006. 

2. Навчально-методичний комплекс з історії 

зарубіжної літератури (література XVII-XVIII ст.) для 

студентів Інституту іноземної філології денної та 

заочної форми навчання / Укладачі Бобинець С.С., 

Славич Т.Я. Ужгород,  2012. 52 с. 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Розробити 

презентацію доповіді за романом Д. Дефо. 

1. Сніжко А. Батько Робінзонади // Зарубіжна 

література в навчальних закладах. — 2003. — № 1. — 

С. 12—16. 

2. УкрЛіб Данієль Дефо https://www.ukrlib.com.ua/bio-

zl/printit.php?tid=4290 

 

Тема № 6-7. Історичний роман та детектив ХІХ століття 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція № 6 (2 год.): Історичний роман 

1. В. Скотт – засновник історичного роману. 

2. Особливості історизму В. Скотт. 

3. Характерні риси жанру історичного роману.  

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Література батьківщини // Літературознавча 

енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – Київ 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38369/26-Shevchenko.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38369/26-Shevchenko.pdf?sequence=1
https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F.html
https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
http://litmisto.org.ua/?p=17504
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https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F.html
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https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html


4. Пригодницький творчий доробок В. Скотта. 

5. Історія подальшого розвитку жанру 

Вальтер Скотт (1771–1832). «Айвенго»: 

1. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго». 

2. Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, 

художні засоби створення образу. 

3. Зіткнення добра, краси й справедливості із 

жорстокістю і підступністю. 

4. Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, 

Фрон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки. 

5. Історичний колорит твору та засоби його 

створення. 

6. Динаміка сюжету і гумор. . 

: ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1 : А – Л. – С. 565. 

2. Література Великої Британії та США: навч. посіб. / 

М. М. Дудченко. 2-ге вид., доп. Суми: 

Університетська книга, 2012. 445 с. Текст англ. 

3. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

4. Скотт, Вальтер. Айвенго / Вальтер Скотт; пер. з 

англ. Марії Головко. – К.: Знання, 2020. – 511 с. - 

(English Library). 

5. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. - Київ : КМ 

Академія, 2004. - 355  с. 

Практичне заняття № 6. (2 год.) Розвиток 

детективного жанру в творчості Артур Конан 

Дойла.  

1. А. Конан Дойл – відомий автор детективних 

циклів, популярність його героїв у різних країнах. 

2. Особливості сюжету і композиції оповідань про 

Шерлока Холмса. 

3. Шерлок Холмс як безпосередній учасник 

розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні 

«Пістрява стрічка». 

4. Іронічне зображення пристрасті людини до 

легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих». 

5. Сутність «дедуктивного методу» Шерлока 

Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту 

і моральних якостей. 

6. Доктор Ватсон як оповідач. 

7. Різні точки зору на події як художній прийом 

створення атмосфери таємничості. 

1. Артур Конан Дойль. Біографія. Творчість. Аналіз 

творів Артура Конан Дойля. Характеристика образів 

https://supermif.com/zar_liter/артур-конан-дойль-

біографія-творчіст.html  

2. Історія зарубіжної літератури XIX – XX ст – 

Давиденко Г. Й. – ЛЕКЦІЯ 8. Детективна література. 

Едгар По. Артур Конан-Дойль  https://subj.ukr-

lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-

lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/ 
3. Література Великої Британії та США: навч. посіб. / 

М. М. Дудченко. 2-ге вид., доп. Суми: 

Університетська книга, 2012. 445 с. Текст англ.Аліса 

Кулакова, 2002 Конан Дойл – короткий нарис життя і 

творчості http://ur.co.ua/49/4869-1-konan-doiyl-kratkiiy-

ocherk-zhizni-i-tvorchestva.html 

4. Людмила Федорова. Схеми інтерактивних 

конспектів про Артура Конана Дойла та його героїв  

https://mala.storinka.org/людмила-федорова-схеми-

інтерактивних-конспектів-про-артура-конана-дойла-

та-його-героїв.html  

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Розробити 

презентацію доповіді за творчістю Шерлока 

Холмса 

1. Артур Конан Дойль. Біографія. Творчість. Аналіз 

творів Артура Конан Дойля. Характеристика образів 

https://supermif.com/zar_liter/артур-конан-дойль-

біографія-творчіст.html 

2. Історія зарубіжної літератури XIX – XX ст – 

Давиденко Г. Й. – ЛЕКЦІЯ 8. Детективна література. 

Едгар По. Артур Конан-Дойль  https://subj.ukr-

lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-

lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/ 

Лекція № 7. (2 год.): Батько пригодницького 

оповідання - Едгар Алан По («Золотий жук»). 

1. Е. А. По – засновник жанру детективу у 

світовій літературі. 

2. Жанрові особливості детективного 

літературного твору. 

3. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук». 

4. Особливості композиційної будови твору – 

«розповідь у розповіді», її художнє значення 

(поєднання різних точок зору, створення емоційної 

напруги, таємничої атмосфери та ін.). 

5. Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача. 

1. Історія американської літератури / Тамара 

Денисова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. 

К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 487 

с. 

2. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / 

Ковалів Ю. І. – К.: Видавничий центр «Академія», 

2007. – Т. 2. – 624 с.  

3. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – Київ : КМ Академія, 

2004. – 355 с. 

Практичне заняття № 7. (2 год.) екзотичний 

світ Дж. Р. Кіплінга у збірці «Книга джунглів». 

1. Короткі відомості про письменника. 

2. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до 

1. Література Великої Британії та США: навч. посіб. / 

М. М. Дудченко. 2-ге вид., доп. Суми: 

Університетська книга, 2012. 445 с. Текст англ. Аліса 

Кулакова, 2002 

2. Школа Н. Письменник – мандрівник Редьярд 

https://supermif.com/zar_liter/артур-конан-дойль-біографія-творчіст.html
https://supermif.com/zar_liter/артур-конан-дойль-біографія-творчіст.html
https://subj.ukr-lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/
https://subj.ukr-lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/
https://subj.ukr-lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/
http://ur.co.ua/49/4869-1-konan-doiyl-kratkiiy-ocherk-zhizni-i-tvorchestva.html
http://ur.co.ua/49/4869-1-konan-doiyl-kratkiiy-ocherk-zhizni-i-tvorchestva.html
https://mala.storinka.org/людмила-федорова-схеми-інтерактивних-конспектів-про-артура-конана-дойла-та-його-героїв.html
https://mala.storinka.org/людмила-федорова-схеми-інтерактивних-конспектів-про-артура-конана-дойла-та-його-героїв.html
https://mala.storinka.org/людмила-федорова-схеми-інтерактивних-конспектів-про-артура-конана-дойла-та-його-героїв.html
https://supermif.com/zar_liter/артур-конан-дойль-біографія-творчіст.html
https://supermif.com/zar_liter/артур-конан-дойль-біографія-творчіст.html
https://subj.ukr-lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/
https://subj.ukr-lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/
https://subj.ukr-lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/


їхнього господаря. 

3. Зображення у творі складних взаємин людини з 

природою. Закони джунглів і цінності людського 

життя. 

4. Характеристика найзначніших персонажів 

казки, друзів і ворогів Мауглі. 

5. Картини природи, екзотичний колорит. 

Кіплінг [Текст] / Н. Школа // Початкова освіта. – 2005. 

– № 48. – С. 2–4. 

3. Яриніч Т. Ю.  Головний Закон Джунглів в 

оповіданні-казці Д.Р.Кіплінга "Мауглі" [Текст] / Т. Ю. 

Яриніч // Зарубіжна література в школах України 

(Харків). – 2005. – № 1. – С. 7–9. 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Розробити 

презентацію до практичного заняття «Книга 

джунглів» 

1. Максим СТРІХА КІПЛІНГ СПРАВЖНІЙ І 

ВИГАДАНИЙ 

http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=kipli

ng&page=strikha&alist=skip 

2. Редьярд Кіплінг. Біографія. Творчість. Аналіз 

творів Редьярда Кіплінга. Характеристика образів 

https://supermif.com/zar_liter/редьярд-кіплінг-

біографія-творчість.html 

 

Тема № 8-9. Мариністична пригодницька література ХIХ століття.  
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція № 8 (2 год.): Розвиток пригодницької 

тематики в творчості Жуля Верна «Діти 

капітана Гранта» «Двадцять тисяч льє під 

водою» 

1. Життєвий та творчій шлях. 

2. Особливості пригодницького сюжету. 

3. Тема духовного випробування людини в 

романах Ж. Верна. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL:   
1. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / 

Ковалів Ю. І. – К.: Видавничий центр «Академія», 

2007. – Т. 2. – 624 с.  

2. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

3. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – Київ : КМ Академія, 

2004. – 355 с. 

Практичне заняття № 8 (2 год.):  

Верн Ж. «П'ятнадцятирічний капітан». 

1. Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його 

мужність і людяність. 

2. Дік Сенд і його друзі. 

3. Дік Сенд і Негоро. 

4. Проблема рабства в романі. 

5. Описи природи. 

1. Верн Ж.. Історія великих подорожей: У трьох 

книгах. Книга перша: Відкриття землі / Пер. з фр. Е. 

Брандиса. - М.: ТЕРРА, - 576 е.: ил., 1993 

http://weblib.pp.ua/istoriya-velikih-puteshestviy-treh-

knigah453.html 
2. Жюль Верн: до 190-річчя від дня народження 

французького письменника, класика жанрів науково-

фантастичної й пригодницької літератури 

http://younglibzp.com.ua/zhyul-vern-do-190-richchya-vid-

dnya-narodzhennya-francuzkogo-pismennika-klasika-

zhanriv-naukovo-fantastichno%D1%97-j-

prigodnicko%D1%97-literaturi 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Розробити 

презентацію до практичного заняття Верн Ж. 

«П'ятнадцятирічний капітан» 

1. Матеріали до роману «П'ятнадцятирічний капітан» 

https://naurok.com.ua/materiali-do-romanu-p-

yatnadcyatirichniy-kapitan-131837.html  

2. Жуль Верн – Дистанційна підтримка освіти 

школярів https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4669 

Лекція № 9 (2 год.): Мелвілл Г. «Мобі Дік, або 

Білий Кит» – декларація незалежності 

американської літератури. 

1. Життєвий та творчий шлях Г. Мелвілла. 

2. Історія створення роману «Мобі Дік». 

3. Поліфонічність роману: китовий центон та мікс 

з марінистики. 

1. КАЛИНИЧЕНКО М. Іще раз про Мелвілла, або 

«Там, де закінчується документ...»// «Всесвіт» - 
журнал іноземної літератури. 2008.  № 7 – 8. – С. 192.  

https://www.vsesvit-
journal.com/old/content/view/478/41/  

2. Калініченко М. М. ГЕРМАН МЕЛВІЛЛ, МИТЕЦЬ 
БЕЗ БІОГРАФІЇ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a
kezt5xtYdUJ:pytlit.chnu.edu.ua/article/download/73272/6

http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=kipling&page=strikha&alist=skip
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=kipling&page=strikha&alist=skip
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http://younglibzp.com.ua/zhyul-vern-do-190-richchya-vid-dnya-narodzhennya-francuzkogo-pismennika-klasika-zhanriv-naukovo-fantastichno%D1%97-j-prigodnicko%D1%97-literaturi/
http://younglibzp.com.ua/zhyul-vern-do-190-richchya-vid-dnya-narodzhennya-francuzkogo-pismennika-klasika-zhanriv-naukovo-fantastichno%D1%97-j-prigodnicko%D1%97-literaturi/
http://younglibzp.com.ua/zhyul-vern-do-190-richchya-vid-dnya-narodzhennya-francuzkogo-pismennika-klasika-zhanriv-naukovo-fantastichno%D1%97-j-prigodnicko%D1%97-literaturi/
http://younglibzp.com.ua/zhyul-vern-do-190-richchya-vid-dnya-narodzhennya-francuzkogo-pismennika-klasika-zhanriv-naukovo-fantastichno%D1%97-j-prigodnicko%D1%97-literaturi/
https://naurok.com.ua/materiali-do-romanu-p-yatnadcyatirichniy-kapitan-131837.html
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https://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/478/41/
https://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/478/41/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:akezt5xtYdUJ:pytlit.chnu.edu.ua/article/download/73272/68627&cd=16&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:akezt5xtYdUJ:pytlit.chnu.edu.ua/article/download/73272/68627&cd=16&hl=ru&ct=clnk&gl=ua


4. Міфологічні та біблійні трактування образів 

роману. 

8627&cd=16&hl=ru&ct=clnk&gl=ua  

3. Калініченко М. Християнські мотиви у поетиці 
роману Германа Мелвілла «Мобі Дік» // Актуальні 

проблеми сучасної філології.  Літературознавство : 
зб.наук. праць . Рівне : Перспектива, 2002. Випуск XI.  

С. 178 –182. 
4. Калініченко М.М. Роман Германа Мелвилла 

«Моби Дик» и развитие американского романтизма. 
Статья I // Всесвітня література та культура в 

навчальних закладах України. 2003. № 3. С. 50 – 56.  

5. Калініченко М.М. Роман Германа Мелвилла 
«Моби Дик» и развитие американского романтизма. 

Статья II  // Всесвітня література та культура в 
навчальних закладах України.  2003.  № 4.  С. 52 – 54. 

6. Летуновська І.В.Примітки до роману Г.Мелвілла 
«Мобі Дік або Білий Кіт»//Г.Мелвілл «Мобі Дік або 

Білий Кіт»- Харків:Фоліо,2011.-C.551-567 
7. Межі всесвіту Германа Мелвілла 

http://ni.biz.ua/16/16_4/16_4379_predeli-vselennoy-
germana-melvilla.html  

8. Межі всесвіту Германа Мелвілла 

http://ni.biz.ua/16/16_4/16_4379_predeli-vselennoy-
germana-melvilla.html  

9. Новиченко І.Л. Творча еволюція Г. Мелвілла: 
Автореф. дисс ... канд. філол. наук. - Київ, 1972. 

10. ОРЛОВ О. П. ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РОМАНУ Г. 
МЕЛВІЛЛА «МОБІ ДІК» // Академічні студії. Серія 

«Гуманітарні науки», Вип. 2, 2022 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S

-

KFcMnOBX8J:www.vegasgoldenretrievers.com/index.ph
p/humanities/article/download/354/338&cd=15&hl=ru&c

t=clnk&gl=ua 
11. Стасюк Б. В. Українська мелвілліана: огляд стану 

проблеми // Наукові записки ЦДПУ. Серія: 
Філологічні науки = Research Bulletin. Series: 

Philological Sciences / ред. кол.: О. А. Семенюк [та ін.]. 
Кропивницький : «КОД», 2018.  Вип. 164. С. 558-562. 

Практичне заняття № 9 (2 год.):  

Морські пригоди у творчості Роберта Льюїса 

Стівенсона «Острів скарбів». 

1. Особливості розвитку пригодницького сюжету 

у творі. 

2. Система образів (Джим Хокінс і його 

товариші), пірат Сільвер та ін.). 

3. Моральні цінності та їх збереження.  

1. Бобир О. Р. Л. Стівенсон та його пригодницький 

роман «Острів скарбів» / Олександр Бобир // 

Всесвітня література в середніх навчальних закладах 

України. - 2011. - № 2. - С. 56-61 

2. Коваленко О. Національний герой острова Самоа. 

Роберт Льюїс Стівенсон досяг своєї вершини, куди не 

міг через хворобу дійти пішки - вершини в літературі.  

Освіта України.  2012. 15 жовтня (№ 42). С. 15. 

3. Майборода Н. Неоромантизм як течія модернізму 

// Сучасні проблеми мовознавства та 

літературознавства. - 2011. - Вип. 15. - С. 182-185. 
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2011_15_44.pdf  

4. Оробець С. Роберт Льюїс Стівенсон. «Острів 

скарбів». Урок світової літератури / С. Оробець // 

Всесвітня література в сучасній школі. - 2014. - № 3. - 

С. 31-35. 

5. Світова література 6 клас - Ніколенко О.М. - 

Грамота 2014 https://zarlit.com/textbook/6klas_2/32.html  

6. Семенюк О. О. «До невідомого острова шукати… 

скарби». Підсумковий урок з вивчення роману 

Стівенсона «Острів скарбів» / О. О. Семенюк // 

Зарубіжна література. - 2010.- № 1. - С. 38-42. 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

1. Р. Л. Стівенсон «Острів скарбів». Історія 

створення роману. Особливості розвитку 

пригодницького роману 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:akezt5xtYdUJ:pytlit.chnu.edu.ua/article/download/73272/68627&cd=16&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://ni.biz.ua/16/16_4/16_4379_predeli-vselennoy-germana-melvilla.html
http://ni.biz.ua/16/16_4/16_4379_predeli-vselennoy-germana-melvilla.html
http://ni.biz.ua/16/16_4/16_4379_predeli-vselennoy-germana-melvilla.html
http://ni.biz.ua/16/16_4/16_4379_predeli-vselennoy-germana-melvilla.html
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S-KFcMnOBX8J:www.vegasgoldenretrievers.com/index.php/humanities/article/download/354/338&cd=15&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S-KFcMnOBX8J:www.vegasgoldenretrievers.com/index.php/humanities/article/download/354/338&cd=15&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S-KFcMnOBX8J:www.vegasgoldenretrievers.com/index.php/humanities/article/download/354/338&cd=15&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S-KFcMnOBX8J:www.vegasgoldenretrievers.com/index.php/humanities/article/download/354/338&cd=15&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S-KFcMnOBX8J:www.vegasgoldenretrievers.com/index.php/humanities/article/download/354/338&cd=15&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2011_15_44.pdf
https://zarlit.com/textbook/6klas_2/32.html


опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Розробити 

презентацію до практичного заняття «Р. Л. 

Стівенсон «Острів скарбів»». 

https://www.academia.edu/29289917/Природа_жанру  

2. Система уроків за романом Р. Л. Стівенсона 

"Острів скарбів" // Всесвітня література та культура в 

навчальних закладах України. - 2001. - № 9. - С. 6 – 10. 

Тема 10-11. Пригодницька література Нового світу. Творчість Ф. Купера та Дж. 

Лондона. 
Лекція № 10 (2 год.): Великій піонер 

американської літератури – Дж. Ф. Купер 

(«Звіробій», «Останній із могікан»). 

1. Основні віхи біографії Дж. Ф. Купера. 

2. Дж. Ф. Купер – класик американського 

романтизму, пейзажист художнього слова царства 

мальовничої природи. 

3. Дж. Ф. Купер – автор історичного 

американського роману, засновник «морського 

роману». 

4. Дж. Ф. Купер як письменник американської 

демократії. 

5. Найзначніший твір Дж. Ф. Купера – пенталогія 

про Шкіряну Панчоху (цикл «романів про 

індіанців»: «Піонери» (1823), «Останній з могікан» 

(1826), «Прерія» (1827), «Слідопит» (1840), 

«Звіробій» (1841)). 

1. АМЕРИКАНСЬКИЙ РОМАНТИЗМ. В. ІРВІНГ. 

Ф. КУПЕР. Н. ГОТОРН Історія зарубіжної 

літератури XIX - початку XX ст. - Галина Давиденко 

- 2007 рік 

https://zarlit.com/info/history_XIX_XX/7.html  

2. Великий піонер американської літератури : до 

225-річчя від дня народження Д. Ф. Купера : інформ. 

бібліогр. список для організаторів дит. читання / 

Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. І. Турчин. — 

Київ, 2014. — 19 ст. 

https://chl.kiev.ua/doc/купер_ред.pdf  

3. Історія американської літератури / Тамара 

Денисова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. 

Шевченка. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2012. 487 с. 

4. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / 

Ковалів Ю. І. – К.: Видавничий центр «Академія», 

2007. – Т. 2. – 624 с.  

5. Таранік-Ткачук К. В. Від Вітмена до Маркеса: 

Матеріали до уроків зарубіжної літератури / 

К.В.Таранік-Ткачук. – Тернопіль, 2005. 

6. Ф. Купер – майстер пригодницького роману 

https://pidru4niki.com/19030106/literatura/kuper_mayst

er_prigodnitskogo_romanu 

Практичне заняття № 10 (2 год.): Сюжетне 

розмаїття творчості Джека Лондона («Біле Ікло», 

«Поклик предків», «Жага до життя»). 

1. Сюжетно-тематичне розмаїття творчого доробку 

Дж. Лондона. 

2. Головний герой творів Дж. Лондона. 

3. Стосунки людей та тварин у повісті «Біле Ікло». 

4. «Жага до життя»: проблеми життя і смерті, 

дружби й зрадництва у творі. 

5. Характеристика героїв твору. 

6. Описи природи та їхня роль у тексті. 

7. Значення назви оповідання.  

1. Гузь О. О. Повість Джека Лондона "Біле Ікло". 

Система уроків // Всесвітня література та культура. 

– 2011. – № 9. – С. 6–22. 

2. Желізко Ю. Проблеми життя і смерті, дружби і 

зрадництва в образах героїв твору Джека Лондона 

"Жага до життя" // Зарубіжна література в школах 

України. – 2017. – № 6. – С. 28–31. 

3. Історія американської літератури / Тамара 

Денисова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. 

Шевченка. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2012. 487 с. 

4. Максименко О. Вижити будь-якою ціною... Урок 

за оповіданням Джека Лондона "Любов до життя" // 

Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 

6. – С. 44–45. 

5. Павлунь А. П. Джек Лондон – співець сильних і 

благородних почуттів // Зарубіжна література в 

школах України. – 2009. – № 5. – С.40–42. 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Розробити 

презентацію до практичного заняття. 

1. Стеценко І. Життя, що жене вперед. Зображення 

в оповіданні Джека Лондона "Жага до життя" 

сильного людського характеру. Анонімність 

головного героя  // Світова література "ШС" . – 

2013. – № 5. – С. 35–36. 

2. Хроменко, І. Вивчення оповідання Джека 

Лондона "Любов до життя" // Всесвітня література 

та культура. – 2011. – № 9. – С. 2–6. 

Лекція № 11 (2 год.): Відображення реалій Нового 

світу у творчості Т. М. Ріда («Вершник без 

голови», «Квартеронка», «Морське вовченя» та 

ін.) 

1. Владимир Борейко, КЕКЦ Майн Рид. Автор 

садистских детских романов об убийстве диких 

животных https://ecoethics.com.ua/mayn-rid-avtor-

sadistskih-detskih-romanov-ob-ubiystve-dikih-

https://www.academia.edu/29289917/Природа_жанру
https://zarlit.com/info/history_XIX_XX/7.html
https://chl.kiev.ua/doc/купер_ред.pdf
https://pidru4niki.com/19030106/literatura/kuper_mayster_prigodnitskogo_romanu
https://pidru4niki.com/19030106/literatura/kuper_mayster_prigodnitskogo_romanu
https://ecoethics.com.ua/mayn-rid-avtor-sadistskih-detskih-romanov-ob-ubiystve-dikih-zhivotnyih/
https://ecoethics.com.ua/mayn-rid-avtor-sadistskih-detskih-romanov-ob-ubiystve-dikih-zhivotnyih/


1. Відмінні риси пригодницьких романів Т. М. Ріда. 

2. Книги, що описують подорожі, рослинний і 

тваринний світ Азії, Африки і Америк. 

3. Об'єднання остросюжетности з важливими 

проблемами сучасності. 

4. Популяризація наукових досягнень свого часу. 

zhivotnyih/ 

2. Історія американської літератури / Тамара 

Денисова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. 

Шевченка. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2012. 487 с.  

3. Майн рід роки життя. Коротка біографія томаса 

майн ріда. Останні роки і смерть 
https://houseand.ru/tool/main-rid-gody-zhizni-kratkaya-

biografiya-tomasa-main-rida-poslednie-gody-i/  

Практичне заняття № 11 (2 год.): Світ пригод у 

творчості О. Генрі («Вождь червоношкірих»).  

1. Особливості новелістики О. Генрі. 

2. Гумористичний сюжет твору. 

3. Образи персонажів, засоби їх створення. 

Роль художніх деталей у творі. 

1. Міщук В. В. Життя і творчість О. Генрі. 

Соціальні та естетичні погляди письменника. Роман 

«Королі і капуста» // Зарубіжна література в 

навчальних закладах. 1996. №10. С. 39-44. 

https://core.ac.uk/download/pdf/53035657.pdf  

2. Рада І.М. Із любові до мистецтва: як аналізувати 

новели О. Генрі // Зарубіжна література в 

навчальних закладах. 2001. №3. С. 17-18. 

3. Савченко Л.М. Великі пристрасті «маленьких» 

героїв О. Генрі // Всесвітня література та культура в 

навчальних закладах України. 2008. 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Розробити 

презентацію до практичного заняття Світ пригод у 

творчості О. Генрі («Вождь червоношкірих»). 

Майстер жанру короткої розповіді : бібліогр. спис. 

до 160-річчя від дня народження О. Генрі / упоряд. 

А. Р. Своровський; ред. Т. В. Мамалига; 

Департамент культури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); Публічна бібліотека імені Лесі 

Українки для дорослих м. Києва, відділ електронних 

ресурсів та довідково-бібліографічного 

обслуговування. – Київ, 2022. – 15 с. 
https://lukl.kyiv.ua/wp-

content/uploads/2022/07/Майстер-жанру-корот.-

розп.-Список-2.pdf  

 

Тема № 12. Американська пригодницька література ХХ століття. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція № 12 (2 год.): Американська 

пригодницька література ХХ століття. Творчий 

доробок Ернеста Міллера Гемінґвея. 

1. Віхи життя й творчості митця. 

2. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея. 

3. Реалістичний, міфологічний і філософський 

плани повісті «Старий і море». 

4. Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик 

та ін.). 

5. Образ Сантьяго. 

6. Ознаки притчі у повісті. 

1. Александрюк Р. «Старий і море» Е. Гемінгвей // 

Зарубіжна література. 2003. № 8 (лют.) С. 11-12. 

2. Анастасьєв М. Дегуманізм і війна /Е. Гемінґвей: 

відмова бути островом/ // Зарубіжна література. 

2003. № 8 (лют.) С. 12-14. 

3. Балтянський М., Гончаренко Н. Гуманіст і 

життєлюб // Літературна Україна. 1974. 

4. Бахолдіна Л.В., Зарубіжні письменники та їхні 

твори. / Л. В. Бахолдіна, Є.М.Васильєв, 

В.М.Назарець – Х.: Ранок, 2009. 

5.  Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури 

XX ст. : навчальний посібник / Г. Й. Давиденко, Г. 

М. Стрельчук, Н. І. Гринчак. – К., 2011. 

6. Денисова Т.Н. Історія американської літератури 

ХХ століття: Навчальний посібник. К.: Довіра, 2002. 

318 с. 

7. Руденко Г. «Своєї долі шукають усі – і люди, й 

птахи, й риби…» Повість-притча Хемінгуея 

«Старий і море» // ВЛ – 2000. - № 4. – С. 9-16. 13. 

Салтанова І. М. Ліричний елемент в оповіді Е. 

Хемінгуея // Наукові праці. - Кам’янець-

Подільський, 2007. - Вип.14, т.1. - С.269–275. 

Практичне заняття № 12 (2 год.): Проблема 

взаємин між батьками й дітьми за оповіданням 

Джеймса Олдріджа «Останній дюйм». 

1. Ніколенко О. М. Книжка для вчителя. Зарубіжна 

література. 7 клас : посібник / Ніколенко О. М., 

Орлова О. В., Фісак І. В. — К. : Грамота, 2015. — 

248 с https://www.1000журавлів.укр/wp-

https://ecoethics.com.ua/mayn-rid-avtor-sadistskih-detskih-romanov-ob-ubiystve-dikih-zhivotnyih/
https://houseand.ru/tool/main-rid-gody-zhizni-kratkaya-biografiya-tomasa-main-rida-poslednie-gody-i/
https://houseand.ru/tool/main-rid-gody-zhizni-kratkaya-biografiya-tomasa-main-rida-poslednie-gody-i/
https://core.ac.uk/download/pdf/53035657.pdf
https://lukl.kyiv.ua/wp-content/uploads/2022/07/Майстер-жанру-корот.-розп.-Список-2.pdf
https://lukl.kyiv.ua/wp-content/uploads/2022/07/Майстер-жанру-корот.-розп.-Список-2.pdf
https://lukl.kyiv.ua/wp-content/uploads/2022/07/Майстер-жанру-корот.-розп.-Список-2.pdf
https://www.1000журавлів.укр/wp-content/uploads/2018/08/Книжка-для-вчителя_7-клас.pdf


1. Символічність назви оповідання. 

2. Образи Бена і Деві, художні засоби їхнього 

створення. 

3. Віра у внутрішні можливості людини,  подолання 

нею життєвих випробувань, здатність до 

порозуміння. 

4. Утвердження сімейних цінностей.  

content/uploads/2018/08/Книжка-для-вчителя_7-

клас.pdf  

2. Овдійчук Лілія. Жанрові модифікації у сучасній 

пригодницькій прозі для дітей 

https://chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/674 

3. Проблема взаємин між батьками й дітьми за 

оповіданням Джеймса Олдріджа (1918-2015). 

«Останній дюйм». 

https://tvir.biographiya.com/dzhejms-oldridzh-ostannij-

dyujm-problema-vzayemin-mizh-batkami-j-ditmi-

simvolichnist-nazvi-opovidannya/  

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Розробити 

презентацію до практичного заняття за оповіданням 

Джеймса Олдріджа «Останній дюйм».  

1. Ісаєва О. О. Вивчення літератури в цифрову 

епоху: про реалії сьогодення і перспективи в 

майбутньому / О. О. Ісаєва // Всесвітня література в 

школах України. – 2016. – № 1 (415). 

2. Денисова Т.Н. Історія американської літератури 

ХХ століття: Навчальний посібник. К.: Довіра, 2002. 

318 с. 

3. Джеймс Олдрідж, «Останній дюйм» – Ourboox  

https://www.ourboox.com/books/джеймс-олдрідж-

останній-дюйм/  

Заочна форма навчання 

Тема № 1-2. Загальна характеристика пригодницької літератури. Фольклорне 

коріння пригодницьких сюжетів. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція № 1-2 (2 год.): Загальна характеристика 

пригодницької літератури. Історія питання. 

1. Жанрові ознаки пригодницької літератури. 

2. Жанрова диференціація пригодницької прози. 

3. Давньогрецькі міфи про пригоди героїв (Ясон, 

Одіссей, Геракл). 

4. Пригоди Енея. 

5. Фольклорна авантюрна казка. 

6. Єгипетські міфи: міф про те, як Тефнут покинула 

Єгипет. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Leport Літклуб. Пригодницька література 

https://www.leport.com.ua/tag/prygodnytska-literatura/  

2. Будугай О. Д. Пригодницько-шкільна повість для 

дітей 1960-1980-х років: жанрові особливості (О. 

Огульчанський, Б. Комар, А. Давидов) : дис. … канд. 

філол. наук : 10.01.01 / Будугай Ольга Дмитрівна ; 

Нац. авіаційний ун-т. – К., 2007. – 213 с. 

3. Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І. 

Кушнєрьова М.О. І990 Історія новітньої зарубіжної 

літератури: Навч. посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008 – 274 с 

4. Демарев Геннадій. Кому потрібна пригодницька 

література в ХХІ столітті? Частина 1: Витоки жанру 

13.02.2017 https://www.leport.com.ua/komu-potribna-

prygodnytska-literatura-v-hhi-stolitti/  

5. Завгородня Наталя. Пригодницький роман в 

англійській літературі ХІХ ст. 

http://okengli.blogspot.com/p/blog-page_4.html  

6. Качуровський І. Генерика та архітектоніка. 

Книга 1. Література європейського Середньовіччя. – 

Вид-во Києво-Могилянської академії, 2008. 

7. Кердівар Н. І. Творчість Миколи Трублаїні і 

становлення пригодницького жанру в українській 

літературі першої половини ХХ століття : дис. … 

канд. філол. наук : 10.01.01 / Кердівар Наталя 

Іванівна ; Південноукр. нац. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського. – О., 2011. – 200 с. 

8. Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 

2. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів– К.: ВЦ «Академія», 

2007. –  624 с. (Енциклопедія ерудита). 

9. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

https://www.1000журавлів.укр/wp-content/uploads/2018/08/Книжка-для-вчителя_7-клас.pdf
https://www.1000журавлів.укр/wp-content/uploads/2018/08/Книжка-для-вчителя_7-клас.pdf
https://chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/674
https://tvir.biographiya.com/dzhejms-oldridzh-ostannij-dyujm-problema-vzayemin-mizh-batkami-j-ditmi-simvolichnist-nazvi-opovidannya/
https://tvir.biographiya.com/dzhejms-oldridzh-ostannij-dyujm-problema-vzayemin-mizh-batkami-j-ditmi-simvolichnist-nazvi-opovidannya/
https://tvir.biographiya.com/dzhejms-oldridzh-ostannij-dyujm-problema-vzayemin-mizh-batkami-j-ditmi-simvolichnist-nazvi-opovidannya/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvitj2yPf8AhVhAxAIHQglCL44WhAWegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ourboox.com%2Fbooks%2F%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2581-%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25B6-%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B9-%25D0%25B4%25D1%258E%25D0%25B9%25D0%25BC%2F&usg=AOvVaw12Kz7eLCa5oehxBTLIRpJJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvitj2yPf8AhVhAxAIHQglCL44WhAWegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ourboox.com%2Fbooks%2F%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BC%25D1%2581-%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25B6-%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B9-%25D0%25B4%25D1%258E%25D0%25B9%25D0%25BC%2F&usg=AOvVaw12Kz7eLCa5oehxBTLIRpJJ
https://www.ourboox.com/books/джеймс-олдрідж-останній-дюйм/
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академія», 2006. – 347 с. 

10. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

11. Семенова Д. С. Жанрова природа пригодницької 

прози як елементу популярної літератури: 

пролегомени до дослідження ідеологічних та 

дидактичних аспектів у творах жанру 2015 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/

8521/Semenova_Zhanrova_pryroda_pryhodnytskoi.pdf?

sequence=1&isAllowed=y  

12. Табунщик Т.О. Пригодницька література: ґенеза, 

специфіка та особливості становлення 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s

ource=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxos

KHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2F

www.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-

bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3

D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%2

6IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_n

ame%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AO

vVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW  

13. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Київ : КМ 

Академія, 2004. – 355 с. 

Практичне заняття № 1 (1 год.): Фольклорні 

пригодницькі сюжети. 
1. Фольклорна авантюрна казка. 

2. Єгипетські міфи: міф про те, як Тефнут 

покинула Єгипет 

1. Кирилюк З. В. Зарубіжна література. Античність. 

Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм: 

Посібник для вчителя / З. В. Кирилюк. – Тернопіль : 

Астон, 2002. – 259 с. 

2. Нямцу А. Є. Міф. Легенда. Література / А. 

Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2007. – 520с. 

Завдання для самостійної роботи: Завдання для 

самостійної роботи: Занотувати у вигляді тез 

відомості для відповіді на проблемні питання за 

допомогою рекомендованих джерел, опрацювавши 

список рекомендованої літератури; при необхідності 

додати цитатний матеріал. Підготуватись до усної 

відповіді. Підготувати доповідь-презентацію 

«Особливості чарівної казки». 

1. Особливості чарівної казки 

https://jak.koshachek.com/articles/osoblivosti-charivnih-

kazok.html  

2. Світова література 5 клас - О.М. Ніколенко - 

Грамота 2013 Чарівні казки - НАРОДНА КАЗКА - 

КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ Чарівні казки 

https://zarlit.com/textbook/5klas/11.html  

Практичне заняття № 2 (1 год.): Міфологічні 

пригодницькі сюжети. 
1. Давньогрецькі міфи про пригоди героїв (Ясон, 

Одіссей, Геракл). 

2. Пригоди Енея. 

1. Кирилюк З. В. Зарубіжна література. Античність. 

Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм: 

Посібник для вчителя / З. В. Кирилюк. – Тернопіль : 

Астон, 2002. – 259 с. 

2. Нямцу А. Є. Міф. Легенда. Література / А. Є. 

Нямцу. – Чернівці: Рута, 2007. – 520с. 

Завдання для самостійної роботи: Завдання для 

самостійної роботи: Занотувати у вигляді тез 

відомості для відповіді на проблемні питання за 

допомогою рекомендованих джерел, опрацювавши 

список рекомендованої літератури; при необхідності 

додати цитатний матеріал. Підготуватись до усної 

відповіді. Підготувати доповідь-презентацію на тему 

«Пригоди античних героїв» 

3. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Київ : КМ 

Академія, 2004. – 355 с 

4. Нямцу А. Є. Міф. Легенда. Література / А. Є. 

Нямцу. – Чернівці: Рута, 2007. – 520с. 

Тема № 3-4. Середньовічна пригодницька література. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція № 3-4: (2 год.): Докуртуазна, 

ранньокуртуазна і класична куртуазна епічна 

поезія про лицарські пригоди (2 год.). 

1. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія 

зарубіжної літератури середніх віків та доби 

Відродження: Навч. посібник.К.: Центр учбової 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8521/Semenova_Zhanrova_pryroda_pryhodnytskoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8521/Semenova_Zhanrova_pryroda_pryhodnytskoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8521/Semenova_Zhanrova_pryroda_pryhodnytskoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5usb1yuf8AhUQxosKHcHHCtI4ChAWegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNvmduf_2013_4.11_58.pdf&usg=AOvVaw2sFXZyws_wC5NbrQv6EouW
https://jak.koshachek.com/articles/osoblivosti-charivnih-kazok.html
https://jak.koshachek.com/articles/osoblivosti-charivnih-kazok.html
https://zarlit.com/textbook/5klas/11.html


1. Артурівський цикл. Гартман фон Ауе. Вольфрам 

фон Ешенбах. Зображення людини в куртуазному 

епосі. Куртуазна епічна поезія пізнього періоду. Нові 

напрями в епічній поезії. Готфрід Страсбурзькій. 

2. Героїчний епос. «Пісня про Роланда» (X ст.) 

Історична основа твору й поетичне переосмислення 

в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні 

про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, 

Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості 

поетичної мови твору. 

3. Просторово-часовий континуум в «Пісні про 

Нібелунгів». Особливості зображення світу й 

людини в героїчному епосі. 

4. Поповнення галереї образів дурнів в книгах 

Томаса Мурнера «Цех крутіїв» та «Закляття дурнів»; 

5. Фастнахтшпілі Ганса Сакса. Осміювання 

простаків та роззяв, жертв спритників та крутіїв. 

6. Німецькі народні книги: створення на основі 

шванків; два типа героїв; перехід героя тваринного 

епосу Рейнеке-Ліса в Тіля Улєншпігеля. Книги про 

доктора Фауста. 

літератури, 2007. 248 с.Качуровський І. Генерика та 

архітектоніка. Книга 1. Література європейського 

Середньовіччя. – Вид-во Києво-Могилянської 

академії, 2008. 

2. Мізін К.І. Історія німецької літератури: від 

початків до сьогодення (коротко із практичною 

частиною): Навчальний посібник для 

студентівгерманістів (нім.). – Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2006. 

3. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

4. Фіськова С. Історія німецької літератури. 

Періоди, напрямки розвитку, ідеї, постаті: 

Навчально-методичний посібник. – Львів: ПАІС, 

2003.– С.340 

5. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-

естетичний нарис : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Київ : КМ 

Академія, 2004. – 355 с. 
Практичне заняття № 3. (1 год.): Своєрідність 

англійських романів Артурівського циклу. 

1. Англійська література раннього середньовіччя. 

2. Передумови формування міфів про Артура. 

3. . Класична Артуріана. 

4. Характеристики головних персонажів епосу. 

1. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія 
зарубіжної літератури середніх віків та доби 

Відродження: Навч. посібник.К.: Центр учбової 
літератури, 2007. 248 с.Качуровський І. Генерика та 

архітектоніка. Книга 1. Література європейського 

Середньовіччя. – Вид-во Києво-Могилянської 
академії, 2008. 

2. Наливайко Д. Теорія літератури й 
компаративістика/К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2006. – 347 с. 
3. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: від 

античності до початку XIX сторіччя : історико-
естетичний нарис : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. - Київ : КМ 

Академія, 2004. - 355  с. 

Завдання для самостійної роботи: Завдання для 

самостійної роботи: Занотувати у вигляді тез 

відомості для відповіді на проблемні питання за 

допомогою рекомендованих джерел, опрацювавши 

список рекомендованої літератури; при необхідності 

додати цитатний матеріал. Підготуватись до усної 

відповіді. Підготувати доповідь-презентацію 

«Лицарі короля Артура». 

1. Питик А., Питик К. Магія круглого столу: 

https://chytomo.com/mahiia-kruhloho-stolu-chomu-

arturiana-stala-klasykoiu-i-iak-vona-ozhyvaie-u-

popkulturi/  

2. Легенди про лицарів круглого столу | Історичний 

документ: https://mykniga.com.ua/istoriya/legendi-pro-

licariv-kruglogo-stolu-istorichnij-dokument.html  

Практичне заняття № 4. (1 год.): Пам’ятники 

середньовічної пригодницької літератури 

1. Героїчний епос. «Пісня про Роланда» (X ст.) 
2. Історична основа твору й поетичне 

переосмислення в ньому реальних подій. 
3. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». 
4. Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). 
5. Елементи фольклору. 
6. Особливості поетичної мови твору. 

1. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія 

зарубіжної літератури середніх віків та доби 
Відродження: Навч. посібник.К.: Центр учбової 

літератури, 2007. 248 с. 
2. Качуровський І. Генерика та архітектоніка. 

Книга 1. Література європейського Середньовіччя. – 
Вид-во Києво-Могилянської академії, 2008. 

Завдання для самостійної роботи: 

Завдання для самостійної роботи: Завдання для 

самостійної роботи: Занотувати у вигляді тез 

відомості для відповіді на проблемні питання за 

допомогою рекомендованих джерел, опрацювавши 

список рекомендованої літератури; при необхідності 

додати цитатний матеріал. Підготуватись до усної 

відповіді. Виявити в «Пісні про Нібелунгів» 

елементи архаїки та нової куртуазної літератури. 

Пояснити їх появу в цьому творі. 

1. Мізін К.І. Історія німецької літератури: від 

початків до сьогодення (коротко із практичною 

частиною): Навчальний посібник для 

студентівгерманістів (нім.). – Вінниця: НОВА 

КНИГА,2006. 

2. Фіськова С. Історія німецької літератури. 

Періоди, напрямки розвитку, ідеї, постаті: 

Навчально-методичний посібник. – Львів: ПАІС, 

2003.– С.340. 

https://chytomo.com/mahiia-kruhloho-stolu-chomu-arturiana-stala-klasykoiu-i-iak-vona-ozhyvaie-u-popkulturi/
https://chytomo.com/mahiia-kruhloho-stolu-chomu-arturiana-stala-klasykoiu-i-iak-vona-ozhyvaie-u-popkulturi/
https://chytomo.com/mahiia-kruhloho-stolu-chomu-arturiana-stala-klasykoiu-i-iak-vona-ozhyvaie-u-popkulturi/
https://mykniga.com.ua/istoriya/legendi-pro-licariv-kruglogo-stolu-istorichnij-dokument.html
https://mykniga.com.ua/istoriya/legendi-pro-licariv-kruglogo-stolu-istorichnij-dokument.html


Тема № 5-6. Історичний роман та детектив ХІХ століття 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція № 5 (2 год.): Історичний роман 

1. В. Скотт – засновник історичного роману. 

2. Особливості історизму В. Скотт. 

3. Характерні риси жанру історичного роману.  

4. Пригодницький творчий доробок В. Скотта. 

5. Історія подальшого розвитку жанру 

Вальтер Скотт (1771–1832). «Айвенго»: 

7. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго». 

8. Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, 

художні засоби створення образу. 

9. Зіткнення добра, краси й справедливості із 

жорстокістю і підступністю. 

10. Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, 

Фрон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки. 

11. Історичний колорит твору та засоби його 

створення. 

12. Динаміка сюжету і гумор. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Література батьківщини // Літературознавча 

енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – Київ 

: ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1 : А – Л. – С. 565. 

2. Література Великої Британії та США: навч. посіб. / 

М. М. Дудченко. 2-ге вид., доп. Суми: 

Університетська книга, 2012. 445 с. Текст англ. 

3. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

4. Скотт, Вальтер. Айвенго / Вальтер Скотт; пер. з 

англ. Марії Головко. – К.: Знання, 2020. – 511 с. - 

(English Library). 

Практичне заняття № 5. (1 год) Розвиток 

детективного жанру в творчості Артур Конан 

Дойла.  

1. А. Конан Дойл – відомий автор детективних 

циклів, популярність його героїв у різних країнах. 

2. Особливості сюжету і композиції оповідань про 

Шерлока Холмса. 

3. Шерлок Холмс як безпосередній учасник 

розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні 

«Пістрява стрічка». 

4. Іронічне зображення пристрасті людини до 

легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих». 

5. Сутність «дедуктивного методу» Шерлока 

Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту 

і моральних якостей. 

6. Доктор Ватсон як оповідач. 

7. Різні точки зору на події як художній прийом 

створення атмосфери таємничості. 

1. Артур Конан Дойль. Біографія. Творчість. Аналіз 

творів Артура Конан Дойля. Характеристика образів 

https://supermif.com/zar_liter/артур-конан-дойль-

біографія-творчіст.html  

2. Історія зарубіжної літератури XIX – XX ст – 

Давиденко Г. Й. – ЛЕКЦІЯ 8. Детективна література. 

Едгар По. Артур Конан-Дойль  https://subj.ukr-

lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-

lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/ 
3. Література Великої Британії та США: навч. посіб. / 

М. М. Дудченко. 2-ге вид., доп. Суми: 

Університетська книга, 2012. 445 с. Текст англ.Аліса 

Кулакова, 2002 Конан Дойл – короткий нарис життя і 

творчості http://ur.co.ua/49/4869-1-konan-doiyl-kratkiiy-

ocherk-zhizni-i-tvorchestva.html 

4. Людмила Федорова. Схеми інтерактивних 

конспектів про Артура Конана Дойла та його героїв  

https://mala.storinka.org/людмила-федорова-схеми-

інтерактивних-конспектів-про-артура-конана-дойла-

та-його-героїв.html  

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Розробити 

презентацію доповіді за творчістю Шерлока 

Холмса 

1. Артур Конан Дойль. Біографія. Творчість. Аналіз 

творів Артура Конан Дойля. Характеристика образів 

https://supermif.com/zar_liter/артур-конан-дойль-

біографія-творчіст.html 

2. Історія зарубіжної літератури XIX – XX ст – 

Давиденко Г. Й. – ЛЕКЦІЯ 8. Детективна література. 

Едгар По. Артур Конан-Дойль  https://subj.ukr-

lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-

lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/ 

Лекція № 6. (1 год.): Батька пригодницького 

оповідання - Едга Алан По («Золотий жук»). 
1. Е. А. По – засновник жанру детективу у 

світовій літературі. 

2. Жанрові особливості детективного 

літературного твору. 

3. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук». 

4. Особливості композиційної будови твору – 

«розповідь у розповіді», її художнє значення 

(поєднання різних точок зору, створення емоційної 

напруги, таємничої атмосфери та ін.). 

5. Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача. 

1. Історія американської літератури / Тамара 

Денисова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. 

К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. 487 

с. 

2. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / 

Ковалів Ю. І. – К.: Видавничий центр «Академія», 

2007. – Т. 2. – 624 с.  

3. Наливайко Д. Теорія літератури й 

компаративістика/К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська 

академія», 2006. – 347 с. 

 

https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F.html
https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F.html
https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
https://supermif.com/zar_liter/артур-конан-дойль-біографія-творчіст.html
https://supermif.com/zar_liter/артур-конан-дойль-біографія-творчіст.html
https://subj.ukr-lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/
https://subj.ukr-lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/
https://subj.ukr-lit.com/istoriya-zarubizhnoї-literaturi-xix-xx-st-davidenko-g-j-lekciya-8-detektivna-literatura-edgar-po-artur-konan-dojl/
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6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використовував 

надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, 

отримує за кожне пропущене заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної роботи є підставою для дострокового припинення 

її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 
Модульна контрольна робота складається з теоретичного питання, історико-

літературного питання та практичного завдання: 

Зразок модульної контрольної роботи (тест): 
1. Розкрийте жанрові особливості пригодницького мариністичного твору. 

2. Охарактеризуйте Образи Бена і Деві з оповідання Дж. Олдріджа «Останній дюйм», 

визначте художні засоби їхнього створення. 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

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 

залік 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 



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) 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного  та проміжного 

контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 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. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

Вид Максимальна кількість балів 
Анотування (конспект) наукових статей 5 

Доповідь-презентація 5 

Підготовка рецензії, есе 5 

Підготовка портфоліо 5 

Розробка творчих ситуацій 5 

Підготовка бібліографічних списків з основних 

розділів курсу; 5 

Складання різного типу коментарів , аналізів 5 

Розробка власного уроку  5 

Ведення словника термінів 5 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 



 


