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спеціалізація 035.04 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (переклад включно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2020 



 

2 

 

 

Розробники-упорядники: 

 
Тверітінова Тетяна Іванівна. кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри  світової 

літератури 

 

Удовиченко Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

української літератури, компаративістики і грінченкознавства 

 
Програму розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології 

Протокол від ___________ 202__ р., № ______ 

Секретар ________________ (Видайчук Т.Л.) 
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1. Пояснювальна записка 

 

 

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, компетентної, 

здатної швидко адаптовуватися до динамічних умов діяльності особистості на 

основі удосконалення змісту й технологій навчання студента.  

Метою державної атестації студента є визначення фактичної відповідності 

його підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційного профілю та перевірка 

оволодіння матеріалом начального плану освітньої програми. Підсумкова 

атестація здійснюється екзаменаційною комісією після завершення навчання. 

Комісія оцінює рівень науково-теоретичної і практичної підготовки випускників, 

вирішує питання про здобуття певного освітнього рівня, присвоєння відповідної 

кваліфікації та видачу документа про вищу освіту. 

Комплексний іспит із зарубіжної літератури та методики навчання є 

важливим завершальним  етапом у підготовці  фахівця.  Мета цього іспиту 

полягає не лише у перевірці знань випускників, їхній готовності до практичної 

діяльності за спеціальністю, але й у стимулюванні їхнього подальшого 

саморозвитку й самовдосконалення. Планомірна самостійна робота студентів, 

особливо під час підготовки до комплексного екзамену, допомагає 

систематизувати, глибше осмислити і закріпити знання, отримані в процесі 

вивчення тієї чи іншої дисципліни. 

На комплексний екзамен виносяться основні питання з теорії та історії 

зарубіжної  літератури, а також пропонується скласти конспект уроку з 

зазначеної теми, виявивши навички майбутнього вчителя-практика. Це дасть 

змогу перевірити рівень підготовки вчителів-словесників, виявити їхнє вміння 

самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у швидкому потоці наукової 

інформації з питань  літературознавства.  

Навчальному курсу «Світова література» належить одне з найважливіших 

місць з-поміж дисциплін, що вивчаються при підготовці фахівців-філологів у 

вищих навчальних закладах України. Програма екзамену охоплює матеріал, 

пов’язаний з вивченням вступу до літературознавства, тенденцій розвитку історії 

зарубіжної літератури, теорії літератури та методики навчання. 

На комплексний екзамен виносяться питання, найбільш важливі для 

виявлення рівня теоретичної та методичної компетенції майбутнього вчителя 

зарубіжної літератури. 

Програма покликана надати допомогу студентам при підготовці до 

екзамену: визначити та систематизувати зміст дисципліни історія зарубіжної 

літератури, виділити стрижневі питання й акцентувати на них увагу, тим самим 

забезпечивши систематизацію матеріалу і можливість самоконтролю. З метою 

підвищення ефективності програми як навчально-методичного документа до неї 

також включені списки рекомендованої літератури. 

У програмі не названі практичні уміння, якими має володіти студент, адже 

такою перевіркою випускника була педагогічна практика. На це спрямовані 

завдання з методики навчання зарубіжної літератури, На комплексному іспиті 

оцінка сформованості вмінь проводиться опосередковано, критерії її визначення 
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– правильність уявлень студента про функціональний характер того чи іншого 

вміння, його роль в організації навчального процесу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати основні 

етапи всесвітнього літературного процесу, найважливіші відомості про творчі 

методи та літературні напрями, місце і значення вивчених творів у доробку 

письменника та літературному процесі певного періоду, характерні особливості 

індивідуального стилю основних представників зазначених напрямів. 

Студент також під час іспиту має виявити вміння розрізняти літературні 

напрями, аналізувати й інтерпретувати художній твір у єдності його змісту й 

форми, виявляти основні проблеми, порушені у творі, що вивчається, визначати 

жанрові особливості вивчених творів, порівнювати твори, їхню проблематику та 

системи образів.  

Актуальним постає завдання відповідності вимог комплексної атестації 

випускників вимогам сучасної школи. 

Знання та вміння, отримані під час вивчення цієї навчальної дисципліни, 

мають скласти основу майбутньої практичної діяльності бакалаврів. 

Рекомендована програма складена з урахуванням вимог, що висуваються 

до студентів на випускному екзамені, з метою виявлення різнобічних і глибоких 

знань з циклу фахових дисциплін. 

Комплексний екзамен для студентів освітньої програми Мова та література 

(англійська) проводиться в усній формі. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів.  
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2. Програма із зарубіжної літератури 
 

Антична література 

 

Історичне значення античної літератури. Давньогрецька література, її 

періодизація. 

Троянський цикл міфів і поеми Гомера. «Іліада»: історична основа, сюжет і 

композиція, проблематика, система образів, художні особливості. Ахілл та 

Гектор як утілення ідеалу людини, воїна, героя. Образи богів і людей в поемі. 

Авторська позиція. Мова та стиль. «Гомерівське питання». 

Давньогрецька лірика, її основні жанри та представники (Тіртей, Сапфо, 

Анакреонт). Байки Езопа та їхнє значення для розвитку жанру байки у світовій 

літературі. 

Виникнення еллінського театру та трагедії. Поняття про драму, трагедію і 

комедію. Видатні давньогрецькі драматурги: Есхіл, Софокл, Евріпід. Аристотель 

про теорію драми і трагедії: катарсис, мімезис – типове наслідування природи, а 

не просто копіювання. 

Батько трагедії Есхіл – драматург епохи становлення афінської 

рабовласницької демократії. Трагедія «Прометей прикутий»: проблематика, 

система образів, літературне відлуння. 

Римська література періоду становлення Імперії або «доби Августа» (31 рік 

до н.е. – 30-40 рр. н.е.). Творчість найвидатнішого римського поета Вергілія. 

Історія створення «Енеїди». Поема як  літературна обробка римської легенди про 

троянця Енея. Сюжет і композиція твору. Гомерівські мотиви в поемі. Художні 

традиції і новаторство поеми. Авторська позиція. Травестування 

І.П. Котляревським поеми Вергілія. 

 

Література Середньовіччя 

 

Зародження і розвиток літератури середньовіччя. Роль античної спадщини, 

вплив християнства. Періодизація середньовічної літератури. 

Розвиток героїчного епосу у Франції. «Пісня про Роланда»: історична 

основа, сюжет, проблематика та система образів. Художні засоби та стиль 

поеми. Роль фантастичних мотивів. 

Лицарський роман, його переважно світський характер. Тематика, 

проблематика, психологізм, фантастика. Роман про Трістана та Ізольду як зразок 

лицарського роману, його літературне відлуння. 

Життєвий і творчий шлях Данте Аліг’єрі. Творча історія «Божественної 

комедії» Данте. Поема як філософсько-художній синтез середньовічної культури 

і пролог до літератури нового часу. Функція видіння у творі. Особливості 

сюжету і композиції. Проблеми людського буття, моралі й вищої справедливості 

в розповідях і роздумах про долі окремих персонажів (на матеріалі «Пекла»). 

Суспільні питання сучасної Італії в «Божественній комедії». Своєрідність 

поетики твору. 
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Література Відродження 

 

Життєвий і творчий шлях М. де Сервантеса Сааведри. Роман «Дон Кіхот» 

як пародія на лицарські романи та трагікомічна епопея іспанського життя.  

Особливості сюжетобудування твору. Проблематика роману. Гуманістичні 

погляди письменника. Панорамне зображення іспанського життя на межі XVI-

XVII століть. Система образів. Образ головного героя, його еволюція. Різні 

трактування образу Дон Кіхота в дослідницькій літературі. Художня 

своєрідність роману Сервантеса «Дон Кіхот». 

Життєвий і творчий шлях В.Шекспіра. Періодизація його творчості. 

«Шекспірівське питання». Історія створення трагедії «Гамлет». Своєрідність 

сюжету і композиції. Специфіка конфлікту, поєднання в ньому особистого й 

суспільного. Образ головного героя, суперечки у його трактуванні. Епізодичні 

персонажі твору. Особливості поетики трагедії В.Шекспіра «Гамлет». Поняття 

про гамлетизм. 

 

Література ХVІІ століття 

 

 Література XVII ст.: загальна характеристика, основні літературні напрями, 

стилі. Криза гуманізму й культури Ренесансу наприкінці XVI – поч. XVII ст. 

Бароко як новий культурний і художній синтез на новій світоглядній основі. 

Естетика і поетика літератури бароко. Теоретики бароко: Е. Тезауро, Б. Грасіан. 

Література класицизму, її філософське (Р. Декарт) і теоретико-естетичне 

підґрунтя (Маллерб, Буало).  

 Творчість П. Кальдерона де ла Барка: періодизація і жанрове розмаїття. 

«Життя – це сон» як філософська драма і яскраве втілення поетики бароко. 

Сюжет драми «Життя – це сон» та його символічний сенс. Політична і морально-

етична проблематика п’єси. Образи Сехізмундо, короля Басіліо, Клотальдо. 

Поетика драми. Метафоричність художньої мови твору. 

 Загальна характеристика класицизму: визначення, основні ознаки, система 

жанрів, представники.   

 Творчість Мольєра, її основні етапи. Поетика «високої» комедії як втілення 

класицистичної природи творчості драматурга. Історія створення комедії 

Мольєра «Міщанин – шляхтич». Основний конфлікт твору. Відбиття соціальних 

протиріч епохи абсолютизму. Образ буржуа Журдена. Герой як носій однієї 

пристрасті. Принципи створення характеру. Сатирико-комедійні типи в комедії 

(граф Дорант, Дорімена, вчителі, кравець, слуги). Специфіка жанру. «Високий» 

комізм драматургії Мольєра. 

 

Література ХVІІІ століття 

 

Просвітництво як ідейний рух, комплекс його ідей і загальна 

характеристика світової літератури доби Просвітництва. Головні напрями 

просвітницької літератури: класицизм, сентименталізм, рококо, преромантизм.  
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Загальна характеристика англійської літератури доби Просвітництва. 

Життєвий і творчий шлях Д. Дефо. Творча історія, проблематика та композиція 

роману Д. Дефо «Робінзон Крузо». Художня своєрідність образу головного 

героя. Просвітницькі ідеї в романі Д. Дефо «Робінзон Крузо». 

Загальна характеристика французької літератури доби Просвітництва. 

Життя і творчість Вольтера. Еволюція його філософських поглядів та естетичних 

пріоритетів. Вольтер і «вольтер’янство». Творча історія, проблематика та 

композиція філософської повісті Вольтера «Простак».  

Загальна характеристика німецької літератури доби Просвітництва. 

Життєвий і творчий шлях Й.В. Гете. Еволюція та периодизація його творчості. 

Філософська трагедія «Фауст» як підсумок творчого життя Гете: творча історія, 

проблематика, композиція, система образів і жанрова своєрідність.Символічний 

та морально-етичний сенс образу Фауста у філософській трагедії Гете «Фауст». 

 

Література ХІХ століття  

 

Романтизм як літературно-мистецький напрям: історико-соціальне 

підґрунтя і естетичні чинники наприкінці ХVІІІ – поч. ХІХ ст. Характерні риси і 

жанрова система романтичної літератури. Течії романтизму. Романтизм та інші 

напрями: реалізм, модернізм. 

Загальна характеристика німецької літератури 1-ої пол. ХІХ ст.: провідні 

напрями, періодизація. Е.Т.А. Гофман – видатний німецький письменник-

романтик. Характерні риси гофманівської новелістики. «Малюк Цахес на 

прізвисько Циннобер»: основний конфлікт, сатирико-метафоричний зміст твору. 

Усвідомлення митцем недостатності форм розриву героя з середовищем («Дон 

Жуан», «Малюк Цахес», «Золотий горщик»). Специфіка романтизму Гофмана. 

«Житейська філософія кота Мура» – найвизначніший твір письменника, синтез 

тенденцій і образів гофманівської новелістики. Широка панорама німецької 

дійсності в «прямому» та алегоричному зображенні, протистояння митця та 

філістера. Комічне і трагічне в романі Гофмана. Вплив Гофмана на світову 

літературу. 

 Загальна характеристика французької літератури 1-ої пол. ХІХ ст.: 

романтизм як провідний напрям, течії, основні етапи розвитку. Творчість 

В. Гюго: періодизація, особливості романтизму. Передмова до драми 

«Кромвель» – естетичний маніфест французького романтизму. Історичний роман 

«Собор Паризької Богоматері»: система соціальних характеристик, живописний 

романтизм у творі, система образів. Собор і «двір чудес» як реалії середньовіччя 

і як центри подій в історичному романі.  

Загальна характеристика англійського романтизму. Політико-економічне 

підґрунтя романтизму, естетичні особливості. «Озерна школа» та її 

представники. 

В. Скотт як засновник жанру історичного роману. Зображення в романі 

«Айвенго» боротьби англосаксів з норманами у ХІІ ст. і усобиць норманів. 

Проблематика, образна система, історичний колорит і романтика пригод у творі. 

Творчість Дж. Байрона – яскраве втілення романтичного світосприймання в 
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світовій літературі. Провідні мотиви творчості Байрона. Романтична поема 

«Паломництво Чайльд Гарольда»: масштабне соціально-філософське осмислення 

епохи, образ Гарольда, активна позиція автора, ліро-епічний жанр. «Східні 

поеми»: поняття про байронічного героя, тематика, проблематика, значення 

картин екзотичної природи, «місцевого колориту». Лірика Байрона (цикл 

«Єврейські мелодії», політичні вірші). Розробка біблійного сюжету в 

філософській драмі «Каїн», нові риси романтичного героя.  

Загальна характеристика російської літератури першої половини ХІХ 

століття. Основні літературні напрями – класицизм, сентименталізм, романтизм, 

просвітницький реалізм. Боротьба між літературними течіями і групами. 

Творчість О.С. Пушкіна-романтика: лірика, «південні поеми». Роман у віршах 

«Євгеній Онєгін»: проблематика, особливості жанру, композиція, система 

образів. Відбиття в романі еволюції світосприйняття і поетики автора. Художня 

своєрідність  роману. 

Творчий шлях М.Ю. Лермонтова, періодизація, провідні твори. Романтичні 

поеми «Мцирі» і «Демон». «Герой нашого часу» – соціально-психологічний 

роман: передмова, особливості композиції, проблематика, роль другорядних 

персонажів у розкритті характеру Печоріна. Втілення естетичних засад 

романтизму та реалізму в романі. 

Творчість М.В. Гоголя та українська культура. «Вечори на хуторі поблизу 

Диканьки» – поетизація життя українського народу. Історичні і фантастичні 

мотиви, романтичні і реалістичні елементи, ліричне і комічне в повістях. 

«Миргород»: соціальна проблематика і ідейний смисл, гумор і сатира. 

Загальна характеристика американського романтизму, течії, етапи розвитку 

та їхні особливості, представники. Е.А. По як засновник детективного жанру в 

світовій літературі.  

Реалізм як літературно-мистецький напрям: історико-соціальне підгрунтя і 

естетичні чинники. Характерні риси і жанрова система реалістичної  літератури. 

Ідейно-художня своєрідність французького реалістичного роману. Трактат 

Стендаля «Расін і Шекспір» як естетичний маніфест французького реалізму: 

заперечення канонів класицизму, наголошення принципів соціального аналізу 

життя. Романістика Стендаля. «Червоне і Чорне» – роман про крах 

просвітницьких ілюзій і трагедію плебея. Самоаналіз Ж. Сореля, діалектика його 

свідомості як один з важливих елементів сюжету. Особливості реалізму 

Стендаля. 

Життєвий і творчий шлях О. де Бальзака. Історія задуму і створення 

«Людської комедії»: своєрідність структурної побудови, ключові твори. Роман 

О. де Бальзака «Батько Горіо»: тематика, проблематика, композиція, система 

образів. Повість «Гобсек»: образ Гобсека, «лихваря і філософа», особливості 

композиції і стилю твору. 

Особливості розвитку реалізму в російській літературі. Філософські, етичні 

й естетичні погляди Ф.М. Достоєвського та їхнє вираження в романістиці. Роман 

«Злочин і кара»: соціально-філософська і морально-психологічна проблематика 

роману, сюжетно-композиційні особливості, система образів.  

Духовні та творчі шукання Л.М. Толстого. «Анна Кареніна» Л.М. Толстого 
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– «живий, гарячий» роман про сучасність. Образ К. Левіна: специфіка 

художнього відбиття в ньому поглядів і настроїв письменника напередодні 

переламу в його сприйнятті. Анна Кареніна – жінка трагічної долі. Смислове 

навантаження епіграфу твору. 

Загальна характеристика англійського реалізму. Життєвий і творчий шлях 

Ч. Діккенса. Періодизація, провідні твори, проблеми, специфіка авторської 

манери. «Домбі і син»: тематика, проблематика, сюжетно-композиційні 

особливості. «Різдвяність» фіналу роману. «Дамська» версія англійського 

реалістичного роману: досвід сестер Бронте. «Джен Ейр» Ш. Бронте як роман-

автобіографія. Новаторство письменниці в створенні образу головної героїні. 

Жанрова специфіка роману Е. Бронте «Буреверхи», система образів, проблема 

творчого методу. 

Загальна характеристика американського реалізму: національна 

своєрідність, історичні, естетичні та філософські чинники. Місце Г. Бічер-Стоу в 

розвитку вітчизняного реалізму. Гуманістичні ідеї повісті «Хатинка дядька 

Тома». Специфіка американського реалізму у творчості Марка Твена. 

Становлення творчої манери письменника: від гумористичних оповідань до 

пародійного переосмислення канонічних схем в «Пригодах Тома Сойєра». 

Панорамне зображення світу сучасної Америки в «Пригодах Тома Сойєра» та 

«Пригодах Гекльберрі Фінна». 

 

Література межі ХІХ–ХХ століть 

  

Загальна характеристика літератури межі ХІХ–ХХ століть: особливості 

розвитку, основні літературні течії та напрямки, представники. Поняття про 

символізм у європейській літературі кінця ХІХ століття та його філософські 

засади та естетичні принципи. Творчість французьких поетів-символістів 

(П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме). «Музика вірша» і «пейзажі душі» у ліриці 

П. Верлена. Символіка та основний смисл поезії А. Рембо «П’яний корабель». 

Г. Ібсен як засновник європейської «нової драми». «Ляльковий дім»: 

тематика, проблематика. Аналітична композиція, система образів. «Чайка» 

А.П. Чехова – перша п’єса російської нової драматургії. Проблематика, 

особливості драматичного конфлікту. Новаторство А.П. Чехова-драматурга. 

Естетичні та філософські погляди Б. Шоу. П’єса «Пігмаліон» як зразок 

драми-дискусії. Трансформація давньогрецького міфу в творі, її проблематика та 

новаторські відкриття. 

Постулати теорії естетизму О. Вайльда та їхня інтерпретація в романі 

«Портрет Доріана Грея». 

«Срібна доба» російської поезії та її характерні особливості. Філософське і 

естетичне підґрунтя. Найзначніші модерністські і авангардистські напрями й 

течії (символізм, акмеїзм, футуризм) та їхні представники. 

Своєрідність російського символізму, його естетичних засад та художніх 

досягнень найвизначніших поетів-символістів. Творчий шлях О.О. Блока. 

Провідні мотиви лірики поета. Поема «Дванадцять» як вираження першої 

ейфоричної реакції на жовтневу революцію 1917 р. 
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Анна Ахматова і акмеїзм. Провідні мотиви лірики поетеси. Поема «Реквієм» 

як відображення всенародного горя. Стильова поліфонія і новозавітна символіка 

твору. 

Поняття про футуризм, його естетичні засади та експериментаторство у 

царині поезії. Кубо- та егофутуризм в російській поезії початку ХХ століття. 

Творчість В. Хлєбнікова, В. Маяковського, І. Сєвєряніна. 

 

ХХ століття 

 

Модернізм як втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст. 

Авангардизм 1910-20-х рр. і здійснювана ним «революція в мистецтві», його 

основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). 

Співвідношення модерну й авангардизму, їхня естетико-художня спорідненість. 

Нові засоби зображення внутрішнього світу людини в модерністській прозі 

ХХ століття. «Потік свідомості» творчості М. Пруста. Роман «В пошуках 

втраченого часу» як «суб’єктивна епопея». Провідні мотиви і особливості 

композиції твору. Вставна повість «Кохання Сванна» як драматична історія 

духовно багатої, витонченої особистості. Тематика, проблематика, художні 

особливості.  

Еволюція творчості Дж. Джойса. Психологічний есей «Джакомо Джойс»: 

ключова лексика і символіка тексту. Інтелектуальний характер текстів Джойса, 

їхня насиченість ремінісценціями та алюзіями. 

Ф. Кафка та його оповідання «Перевтілення»: своєрідність світобачення 

письменника та його художнє вираження. 

Б. Брехт: еволюція світогляду й творчості письменника. «Епічний театр», 

його теоретичні принципи, спрямовані на пробудження активного ставлення 

глядача до зображуваного. Реалізація цих принципів у драмах «Матінка Кураж 

та її діти» та «Життя Галілея». 

Творчий шлях А. Камю. Провідні мотиви прози письменника. Роман 

«Чума» як еволюція «від естетики абсурду до естетики бунту». Тематика, 

проблематика, особливості поетики й стилю. 

Творчість Е. Хемінгуея та література «втраченого покоління». Тема першої 

світової війни («Прощавай, зброє!»): антивоєнна спрямованість, реалістичне 

зображення буднів війни, індивідуалістичний характер протесту. Філософська 

повість-притча «Старий і море», алегоризм і символіка, концепція людини 

(людина і природа, людина і суспільство). 

Латиноамериканський роман: ґенеза та особливості поетики. Життєвий і 

творчий шлях Г. Гарсія Маркеса. Роман «Сто років самотності» як твір 

«магічного реалізму». Міфопоетика твору, тотальна метафоричність, символіка 

тексту, барокова забарвленість. 

Творчий шлях М. Булгакова. Роман «Майстер і Маргарита»: творча історія, 

проблематика. система образів. Традиції світової літератури. 

Постмодернізм у літературі другої половини ХХ ст., його естетичні засади. 

Художні особливості постмодерністських творів. Риси постмодернізму в 

оповіданні М. Павича «Дамаскін» або в романі У. Еко «Ім’я Рози». 
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3. Програма з методики навчання зарубіжної літератури 
 

Методика викладання зарубіжної літератури в школі як наука і 

навчальна дисципліна. Її складові частини. Особливості вивчення літератури 

як виду мистецтва. Об’єкт і предмет методики. Загальнонаукові та специфічні 

методи дослідження методики викладання зарубіжної літератури. Проблеми 

літературної освіти у школі. Методологічні засади викладання зарубіжної 

літератури. Поняття «зарубіжна література» і «світова література». 

Законодавча база, яка регулює процес викладання світової літератури в 

українській школі. Статус предмету «Світова література» в середніх навчальних 

закладах України різних типів. Причини їх впровадження. Історія становлення 

предма у школі. Специфіка викладання світової літератури в різних типах 

середніх загальноосвітніх закладів України. Мета і завдання шкільного курсу 

світової літератури у контексті Національної доктрини розвитку освіти в Україні 

ХХІ ст. 

Сукупність наук, які виконують роль підвалин дисципліни «Методика 

викладання зарубіжної літератури в школі». Зв’язок методики з суміжними 

науками. Роль практики навчання світової літератури у розвитку методичної 

науки та інноваційного оновлення літературної освіти. 

Світова література в школі як засіб глобалізації та лібералізації української 

освіти і перебудови її на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки, шлях до 

формування нерепресивної свідомості і нонконформізму. 

 

Етапи літературної освіти учнів. Літературний розвиток читача-учня 

основної та старшої школи. Специфіка уроків літератури. Концепція 

вивчення курсу світової літератури в школі. Структура змісту та принципи 

побудови навчально-методичного комплексу. 

Взаємозв’язане вивчення курсів української та зарубіжної літератури. 

Процес паралельного формування знань з літератури, читацьких умінь та 

якостей учнів, розвитку читацької компетентності. 

Літературне читання на уроках в основній школі. Зміст, мета і завдання 

курсу. Організація матеріалу: комплексний характер, жанрово-тематичний та 

історико-хронологічний принципи. 

Короткий систематичний курс літератури в старшій школі як новий етап 

літературної освіти. Зміст і організація матеріалу. Елементарна історико-

літературна основа курсу. Хронологічний принцип розташування матеріалу. 

Текстуальне вивчення програмових творів. Взаємозв’язок монографічних та 

оглядових тем. 

Специфіка процесу формування читацької компетентності на кожному 

етапі літературної освіти. Критерії до визначення рівня сформованості читацьких 

умінь та навичок. 

Основні напрями діяльності учителя-словесника та їхня характеристика: 

дослідницька, конструкторська, організаторська, комунікативна. 
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Планування та організація праці вчителя-словесника. Типи і 

структура уроків зарубіжної літератури. Види планів у роботі учителя 

словесника: календарні, тематичні, календарно-тематичні, поурочні. Їх 

структура. Мета планування роботи із світової літератури. Основні принципи 

навчання предмета та їх відображення у планах роботи. 

Специфіка уроків світової літератури та її вплив на переосмислення всіх 

складових уроку. Стала і неусталена структура уроку. Загальнопедагогічні та 

специфічні вимоги до структури уроку літератури. Реалізація міжпредметних, 

міжлітературних та міжмистецьких зв’язків. 

Плани і плани-конспекти уроків. Наукові вимоги до їх структури. 

Проблема традиційних та нестандартних уроків. Типологія уроків літератури. 

 

Методи, прийоми і види робіт з літератури. Форми організації 

навчальної діяльності учнів з літератури. Наукові класифікації методів 

навчання. Специфіка методів навчання світової літератури. Види методів. 

Реалізація методів через адекватні прийоми роботи. Види робіт учнів. 

Комбінування різних методів, їх взаємозв’язок у практичній діяльності вчителя. 

Метод творчого читання на всіх етапах літературної освіти як основний 

специфічний метод вивчення художньої літератури, прийоми реалізації, види 

робіт. Метод евристичної бесіди, прийоми реалізації, види робіт. Дослідницький 

метод та специфіка його впровадження у класах з різними рівнями 

сформованості читацької компетентності, прийоми реалізації, види робіт. Мета і 

завдання використання репродуктивного методу з різними прийомами та видами 

робіт. 

Принципи вибору методів навчання. Залежність вибору методів і прийомів 

роботи від конкретної навчально-виховної мети і змісту уроку. Ефективність 

звернення до прийому зіставлення: фактів рідної та зарубіжної літератур, 

оригіналу і перекладу, різних перекладів, реалій суспільного і культурного 

життя, менталітету тощо. 

Триєдина мета уроків літератури: літературний розвиток, збагачення 

мовного запасу учнів, формування компетентностей, виховання всебічно 

розвиненої творчої особистості. 

Форми організації навчальної діяльності учнів. Пасивні, активні та 

інтерактивні форми організації роботи. Традиційні та сучасні форми роботи. 

Оптимізація літературної освіти. Засоби навчання. Сучасні технічні та 

комп’ютерні засоби навчання. Наочність на уроках літератури. Види і типи 

наочності. 

 

Етапи вивчення художніх творів зарубіжної літератури в основній і 

старшій школі. Історія літератури і проблема навчання літератури в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах України. Роль історико-літературного 

контексту у читацькій рецепції. Специфіка використання та принципи добору 

відомостей з історії світової літератури у літературному розвитку учня-читача. 
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Навчально-виховна роль використання відомостей про життєвий і творчий 

шлях письменника на уроках літератури в основній і старшій школі. Вимоги 

програм до знань про авторів виучуваних художніх творів. 

Умовність розподілу матеріалу за основними етапами роботи над 

художнім твором. Урахування етапу літературної освіти, жанрового різновиду 

твору. 

Основні етапи вивчення художнього твору на уроках літератури. Етап 

підготовки до сприйняття художнього твору та його роль у формуванні 

читацьких потреб і інтересів. Основні види вступних занять в основній і старшій 

школі. Ускладнення видів і змісту роботи в старшій школі. Основні прийоми 

роботи. 

Специфіка організації етапу читання твору. Вимоги до читання учителя і 

учнів. Ефективні методи, прийоми і види робіт. Значення повторного читання, 

його функції на етапі пояснювального читання. Робота над словом у процесі 

читання. 

Роль і зміст етапу підготовки до аналізу. Роль бесід відтворювального 

характеру, переказів, складання різних видів планів (простого і складного; 

цитатного; плану оповіді, опису, діалогу, авторської характеристики героя; 

ідейно-тематичного; сюжетно-композиційного тощо). Вимоги до усних 

відповідей. Цитування як форма роботи над текстом. 

Шкільний аналіз художнього твору. Принципи та шляхи аналізу. Етап 

підсумків аналізу. Види творчих робіт учнів з літератури. Поняття аналізу та 

інтерпретації художнього твору. 

 

Питання теорії літератури у шкільному вивченні. Роль теоретико-

літературних знань учнів у формуванні навичок аналізу художнього твору. 

Визначення основного кола понять, передбачених для вивчення в основній 

школі. Етапи формування поняття. 

Урахування теоретико-літературних знань, отриманих на уроках 

української літератури. Розмежування понять, адекватних у обох літературах і 

автономних, специфіка методики роботи. Цілеспрямованість словникової 

роботи: актуалізація у різних видах мовної діяльності учнів термінів і 

спеціальної лексики, необхідної для витлумачення певних літературних явищ. 

 

Вивчення художніх творів зарубіжної літератури у їхній родовій 

специфіці. Особливості художніх творів різних родів, видів, жанрів. 

Особливості вивчення епічних творів в основній і старшій школі. Робота 

над текстом прозового твору. Специфіка етапів вивчення прозового твору в 

основній і старшій школі. 

Особливості вивчення ліричних творів в основній і старшій школі. 

Жанрова своєрідність лірики. Емоційний характер сприйняття лірики. Загальні 

та специфічні етапи вивчення ліричного твору в основній і старшій школі. 

Методичні шляхи залучення учнів до процесу співпереживання. Особливості 

роботи над мовними зображувальними засобами ліричного твору. 
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Особливості вивчення драматичних творів. Жанрова своєрідність драми. 

Знайомство учнів із особливостями драми. Загальні та специфічні етапи 

вивчення драматичного твору в основній і старшій школі. Особлива роль 

наочності. Інсценування і написання сценарію за драматичним твором як 

ефективні прийоми роботи. Розвиток творчого мислення учнів у процесі 

вивчення драматичних художніх творів. Творчі постановки. Опрацювання 

драматичних творів в урочній та позаурочній роботі. 

 

Вивчення біографії письменника в курсі літературної освіти. 

Навчально-виховна роль вивчення життєвого і творчого шляху письменника на 

різних етапах літературної освіти учнів. Програмові вимоги до знань учнів про 

автора виучуваного твору. 

Своєрідність вивчення біографічних відомостей про письменника в 

основній школі (біографічна довідка). Зміст, форми і методи вивчення біографії 

письменника в середніх класах, компоненти знань про життєвий і творчий шлях 

письменника. 

Монографічна тема в старших класах - вивчення життєвого і творчого 

шляху митця. Загальна характеристика найбільш значущих творів і текстуальне 

вивчення програмових творів. Особистість митця. Виховний аспект вивчення 

біографії. Принципи відбору біографічного матеріалу. Взаємозв’язок методів 

засвоєння учнями знань про творців світової літератури, ефективні форми 

роботи. Джерела знань про відомих представників літературного процесу, 

використання документальних матеріалів. 

 

Розвиток усного і писемного зв’язного мовлення учнів у системі 

літературної освіти. Збагачення і розвиток мислення і мовлення учнів як 

методична проблема і обов’язковий елемент кожного уроку літератури. 

Значення словникової роботи у вивченні світової літератури на всіх етапах 

опрацювання програмової теми та у розвитку зв’язного усного та писемного 

мовлення учнів. 

Критерії визначення рівня розвитку усного мовлення: змістовність, логічна 

упорядкованість, виразність, правильність на всіх мовних рівнях, розвиток 

механізму самоконтролю. Мовлення монологічне і діалогічне. 

Творча спрямованість усіх видів робіт щодо мовної діяльності учнів. Види 

усного мовлення учнів у різних ситуаціях. 

Зв'язок між усними та письмовими видами робіт; їх наступність, поступове 

ускладнення. 

Роль письмових робіт у закріпленні знань, формуванні вмінь та навичок 

зв’язного мовлення. Навчальні і контрольні роботи. Види письмових робіт в 

основній школі. Вивчення напам'ять. Диктант із творчим завданням як засіб 

підготовки учнів до роботи над переказом. Види переказів. Вимоги до текстів 

переказів. Робота над планом, опорними словами і конструкціями. Усний і 

письмовий переказ тексту. 

Основні види письмових робіт для учнів старшої школи. Твір як основний 

вид письмової роботи в старших класах. Твори навчальні і контрольні, класні і 
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домашні, на літературні і вільні теми. Методика навчання написанню творів, 

теорія творів, формулювання теми і визначення жанру, план і логіка викладу 

матеріалу. 

Критерії оцінювання різних видів творчих робіт. Аналіз творчих робіт. 

Рецензія учителя і взаємне рецензування робіт учнями. 

Навчання конспектуванню, реферуванню, складанню тез, анотацій, 

відгуків, рецензій тощо. 

 

Позакласна роботи з літератури. Навчально-виховні завдання 

позакласної роботи з літератури. Рекомендації до організації позакласного 

читання. Взаємозв’язаний характер класного і позакласного читання. Роль 

роботи у розвитку читацької компетентності учнів. Принципи організації 

позакласної роботи. Зміст роботи з позакласного читання. Принципи вибору 

творів для позакласного читання. 

Етапи здійснення позакласної роботи зі світової літератури. Вивчення 

читацьких потреб і інтересів як перший етап позакласної роботи. Ефективні 

форми організації позакласного читання. Основні види робіт учнів. 

Шкільна і класна бібліотека. Керівництво позакласним читанням. 

Навчання самостійному читанню. 
 

 

Методика проведення та оцінювання комплексного іспиту із зарубіжної 

літератури та методики навчання 
 

 Комплексний екзамен із зарубіжної літератури та методики навчання 

проводиться в усній формі. Студентам пропонуються білети з двома питаннями 

із зарубіжної літератури. Третє питання – практичне – скласти фрагмент уроку із 

заданої теми. Загальна кількість балів із зарубіжної літератури – 60 (30+30), з 

методики навчання зарубіжної літератури – 40. 

 Відповіді на питання студент готує на окремому аркуші з університетським  

штампом. Під час підготовки студент працює самостійно, не користується 

сторонніми джерелами інформації, не контактує з іншими студентами, що 

готуються за своїми білетами. Час підготовки першого студента – 45 хвилин, всі 

решта йдуть у часовій послідовності. 
 

Загальні критерії оцінювання відповідей студентів 

 

Шкала оцінювання 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – високий рівень знань, з можливими 

незначними недоліками (помилками); 

ставиться за знання основної та додаткової літерату- 
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ри; за вияв креативності у розумінні і творчому 

використанні набутих знань та умінь. 

В 89-82 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(виконання), без суттєвих (грубих) помилок; 

ставиться за вияв студентом повних, систематичних 

знань із дисципліни, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та 

оновлення знань; 

С 81-75 

балів 

Добре – у цілому гарний рівень знань (змістовна 

робота), з незначною кількістю помилок; 

D 74-69 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (виконання), 

зі значними недоліками (помилками);  

поверхову обізнаність з основною і додатковою 

літературою, передбаченою навчальною 

програмою; 

Е 68-60 

балів 

Достатньо – мінімальний можливий допустимий 

рівень знань (виконання); 

F 59-1 

балів 

Незадовільно – виставляється студентові, 

відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 

що зумовлюється початковими уявленнями про 

предмет вивчення. Оцінка «незадовільно» 

ставиться студентові, який неспроможний до 

виконання фахової діяльності після закінчення 

вишу без повторного навчання за програмою 

відповідної дисципліни. 

 

 

Результати складання іспиту визначаються оцінками за системою ECTS і 

оголошуються в день проведення іспиту після оформлення протоколу засідання 

комісії. 

 

Орієнтовні питання до комплексного екзамену із зарубіжної літератури 

 

1. Гомер. «Іліада»: історична основа, проблематика, система образів, художні 

особливості. Гомерівське питання. 

2. Давньогрецька лірика, її основні жанри та представники (Тіртей, Сапфо, 

Анакреонт).  

3. Давньогрецький театр та його особливості. Поняття про драму, трагедію і 

комедію. Видатні давньогрецькі драматурги: Есхіл, Софокл, Евріпід. 

Аристотель про теорію драми і трагедії. 

4. «Батько трагедії» Есхіл. Проблематика, система образів, літературне відлуння 

трагедії «Прометей прикутий». 
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5. Вергілій. «Енеїда»: творча історія, проблематика, система образів, 

літературне відлуння (І. Котляревський). Вергілій і Гомер. 

6. Загальна характеристика французького героїчного епосу. «Пісня про 

Роланда»: історична основа, сюжет, проблематика та система образів.  

7. Формування і розвиток лицарського роману. Роман про Трістана та Ізольду: 

тематика, проблематика, система образів. 

8. Поема Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» – філософсько-художній синтез 

середньовічної культури. Особливості сюжету і композиції. Проблеми 

людського буття, моралі й вищої справедливості в розповідях і роздумах про 

долі окремих персонажів (на матеріалі «Пекла»). 

9. Роман Сервантеса «Дон Кіхот» як пародія на лицарські романи та 

трагікомічна епопея іспанського життя. Значення твору для розвитку нової 

європейської прози. 

10. Творчий шлях В. Шекспіра. «Шекспірівське питання». 

11. Жанрові різновиди драматургії В. Шекспіра. Ідейно-художня своєрідність 

трагедії «Гамлет» (або іншої – за вибором студента). 

12. Ознаки бароко у філософській драмі П. Кальдерона «Життя – це сон». 

13. Ознаки класицизму у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» (або іншої – за 

вибором студента). 

14. Просвітництво як ідейний рух, комплекс його ідей і загальна характеристика 

світової літератури доби Просвітництва. Головні напрями просвітницької 

літератури. 

15. Просвітницькі ідеї в романі Д. Дефо «Робінзон Крузо». Художня своєрідність 

образу головного героя.  

16. Ідейно-художні особливості творчості Вольтера. Загальна характеристика 

філософської повісті «Простак». 

17. Творча історія, проблематика та система образів філософської трагедії 

Й.В. Гете «Фауст». 

18. Романтизм як літературно-мистецький напрям ХІХ століття: естетичні, 

філософські та соціально-історичні чинники, характерні ознаки, течії, 

представники. 

19. Особливості творчості Е.Т.А. Гофмана (на матеріалі конкретних творів). 

20. Загальна характеристика творчості Дж. Байрона (на матеріалі творів 

«Паломництво Чайльд Гарольда» або «Мазепа»). 

21. Історичний роман як жанр літератури романтизму (на матеріалі роману 

В. Скотта «Айвенго» або В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»). 

22. Російська література доби романтизму (на матеріалі творів О. Пушкіна, 

М. Гоголя або М. Лермонтова). 

23. Особливості розвитку американського романтизму: періодизація, течії, 

представники. Е. По як засновник детективного жанру в світовій літературі. 

24. Ідейно-художня своєрідність французького реалістичного роману (на 

прикладі творів Стендаля або О. де Бальзака за вибором студента).  

25. Специфіка англійського реалізму та її втілення в творчості Ч. Діккенса (на 

матеріалі роману «Пригоди Олівера Твіста» або «Домбі і син»). 
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26. «Дамська версія» англійського реалістичного роману (на прикладі творчості 

сестер Бронте). 

27. Ідейно-художня своєрідність російського реалістичного роману (на матеріалі 

творів Л. Толстого або Ф. Достоєвського). 

28. Національна своєрідність, історичні, естетичні та філософські чинники 

американського реалізму. Панорамне зображення світу сучасної Америки в 

«Пригодах Тома Сойєра» та «Пригодах Гекльберрі Фінна».  

29. Поняття про символізм у європейській літературі кінця ХІХ століття та його 

філософсько-естетичні засади. 

30. Творчість французьких поетів-символістів (П. Верлен, А. Рембо, 

С. Малларме). «Музика вірша» і «пейзажі душі» у ліриці П. Верлена. 

31. Творчі пошуки та новаторські відкриття в драматургії кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. (на матеріалі одного з творів Г. Ібсена, Б. Шоу або А.П.Чехова). 

32. П’єса Дж.Б. Шоу «Пігмаліон» як зразок драми-дискусії. Трансформація 

давньогрецького міфу в творі, її проблематика та новаторські відкриття. 

33. Постулати теорії естетизму О. Вайльда та їхня інтерпретація в романі 

«Портрет Доріана Грея». 

34. Загальна характеристика «срібної доби» російської поезії, її провідних 

напрямів, течії та художніх здобутків. 

35. Поняття про футуризм, його естетичні засади та експериментаторство у 

царині поезії. 

36. Поняття про акмеїзм, його естетичні засади та художні здобутки 

представників цієї течії (на матеріалі творчості А. Ахматової). 

37. Модернізм як втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст. Авангардизм 

1910-20-х рр. і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії 

(футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). 

38. Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні Ф. Кафки 

«Перевтілення». 

39. Проблематика роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита», традиції світової 

літератури у творі. 

40. «Епічний театр» Б. Брехта: теоретичні засади і творча практика. 

Характеристика п’єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти» за всіма 

параметрами жанру драматургічної параболи. 

41. Філософія екзистенціалізму та її вплив на розвиток світової літератури. 

Проблеми вибору в романі А. Камю «Чума». 

42. Символіка змісту та образів філософської повісті-притчі Е. Хемінгуея 

«Старий і море». 

43. Генеза та особливості поетики латиноамериканського роману. «Сто років 

самотності» Г. Гарсія Маркеса  як твір «магічного реалізму». Міфопоетика 

твору, тотальна метафоричність, символіка. 

44. Метод «потоку свідомості» у творчості Дж. Джойса (на прикладі роману 

«Улісс» або «Джакомо Джойс»). 

45. Тема Другої світової війни та її наслідків в житті героїв (на прикладі творів 

Г. Бьолля, В. Бикова – за вибором студентів).  
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46. Постмодернізм як культура постіндустріального суспільства. Ознаки 

постмодерної свідомості. Ознаки постмодернізму в романі М. Павича 

«Хозарський словник». 

47. Інтерактивна гра автора і читача в постмодерній літературі: авторська гра з 

читачем у романі У. Еко «Ім’я Рози». 

 

Орієнтовні завдання з методики викладання зарубіжної літератури 

 

1. Наведіть приклад розробленого вами фрагменту уроку, де були б ефективно 

використані знання методологічних основ викладання світової літератури в 

школі. 

2. Доведіть фрагментом уроку важливість принципу вивчення художнього твору 

в єдності змісту та форми. 

3. Програйте фрагмент уроку з застосуванням двох-трьох прийомів методу 

творчого читання, доведіть їх доцільність. 

4. Розробіть фрагмент уроку з використанням методу евристичної бесіди, 

доведіть його ефективність. 

5. Наведіть приклад ефективного застосування дослідницького методу на уроці. 

6. Розробіть фрагмент уроку з використанням репродуктивного методу. 

Доведіть його ефективність. 

7. Підготуйте презентацію підручника “Зарубіжна література” (фрагмент уроку, 

клас за вибором). 

8. Наведіть приклад слова вчителя на етапі підготовки до сприйняття 

художнього твору. 

9. Наведіть приклад навчальної ситуації уроку – сприйняття художнього твору. 

Який метод буде відігравати домінуючу роль? 

10. Наведіть систему запитань, спрямовану на аналіз художнього твору. 

11. Наведіть приклад навчальної ситуації, під час якої вчитель проголошує слово 

про письменника. 

12. Наведіть приклад слова вчителя на уроці по вивченню біографії письменника 

в старших класах. 

13. Наведіть приклад фрагменту уроку, на якому здійснюється аналіз художнього 

твору шляхом “услід за автором”. 

14. Наведіть приклад навчальної ситуації уроку, де використовується пообразний 

шлях аналізу художнього твору. 

15. Наведіть приклад системи запитань, спрямованих на реалізацію проблемно-

тематичного шляху аналізу. 

16. Наведіть фрагмент заключного заняття при вивченні художнього твору. 

17. Наведіть приклад фрагменту уроку по вивченню епічного твору. 

18. Наведіть приклад фрагменту уроку по вивченню драматичного твору. 

19. Наведіть приклад фрагменту уроку по вивченню ліричного твору. 

20. Наведіть приклад плану уроку, який було апробовано під час педагогічної 

практики. 

21. Наведіть приклад навчальної ситуації уроку, під час якої здійснюється робота 

над розвитком мовлення учнів. 
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22. Наведіть приклад фрагменту уроку по вивченню теоретичного поняття. 

23. Наведіть план позакласного заходу, проведеного під час педагогічної 

практики. 

24. Наведіть фрагмент календарно-тематичного планування, застосованого під 

час педагогічної практики. 

25. Наведіть приклад фрагменту уроку світової літератури з використанням 

одного з видів наочності. 
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Література 

 

Список художніх текстів 

1. Гомер. Іліада. 

2. Есхіл. Прометей прикутий. 

3. Вергілій. Енеїда. 

4. Пісня про Роланда. 

5. Роман про Трістана та Ізольду. 

6. Данте Аліг’єрі. Божественна комедія. 

7. Шекспір В. Гамлет. 

8. Сервантес М. Дон Кіхот. 

9. Мольєр. Міщанин-шляхтич. 

10. Кальдерон П. де ла Барка. Життя – це сон. 

11. Дефо Д. Робінзон Крузо. 

12. Вольтер. Простак. 

13. Гете Й.В. Фауст. 

14. Гофман Е.Т.А. Малюк Цахес на прізвисько Циннобер. Золотий горщик. 

Житейська філософія кота Мурра. 

15. Скотт В. Айвенго. 

16. Байрон Д.Г.Н. Паломництво Чайльд Гарольда. Корсар. Дон Жуан. Мазепа. 

17. Гюго В. Собор Паризької Богоматері. 

18. Пушкін О.С. Руслан і Людмила. Південні поеми. Євгеній Онєгін. 

19. Лермонтов М.Ю. Демон. Мцирі. Герой нашого часу. 

20. Гоголь М.В. Вечори на хуторі поблизу Диканьки. Миргород. 

21. По Е.А. Крук. Золотий жук. Вбивство на вулиці Морг. 

22. Стендаль. Червоне і Чорне. 

23. Бальзак О. де. Батько Горіо. Гобсек. 

24. Діккенс Ч. Домбі і син. 

25. Бронте Ш. Джен Ейр. 

26. Бронте Е. Буреверхи. 

27. Толстой Л.М. Анна Кареніна. 

28.  Достоєвський Ф.М. Злочин і кара. 

29. Ібсен Г. Ляльковий дім. 

30. Шоу Б. Пігмаліон. 

31. Чехов А.П. Чайка. 

32. Уайльд О. Портрет Доріана Грея. 

33. Джойс Дж. Джакомо Джойс. 

34. Булгаков М.А. Майстер і Маргарита. 

35. Маркес Г.Г. Сто років самотності. 

36. Камю А. Чума. 

37. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.  

38. Хемінгуей Е. Прощавай, зброє! Старий і море. 

39. Павич М. Хозарський словник. Дамаскин. 

40. Еко У. Ім’я Рози.      
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Посібники та навчальна література із зарубіжної літератури 

 

1. Андреев Л.Г. и др. История зарубежной литературы конца ХІХ – нач. ХХ 

века: учебник. М., 1978. 

2. Антична література / Миронова В.М., Михайлова О.Г., Мегела І.П. та ін.: 

навч. посіб. К.: Либідь, 2005. 

3. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы 17-18 веков. М.,1978. 

4. Артамонов С.Д. Хрестоматия по зарубежной литературе 17-18 вв. – 

М.,1982. 

5. Бітківська Г.В., Динниченко Т.А. Історія зарубіжної літератури ХVІІ–

ХVІІІ століття. Практикум. К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 

2010. 160 с. 

6. Зарубежная литература ХХ века: Учебн. для вузов / Под ред. 

Л.Г. Андреева. М., 2000. 

7. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження. / 

Прокаєв Ф. та ін. К.: Вища школа, 1994. 

8. Зарубежная література конца ХІХ-начала ХХ века: учебное пособие для 

студентов высш.учебн.заведений / Под ред. В.М. Толмачева. М.: Академия, 2003. 

9. История всемирной литературы: В 9 т. Т.1-9. М.: Наука, 1984-1994. 

10. История западноевропейской литературы. ХІХ век. Англия / Под ред.  

Л.В. Сидорченко, И.И. Буровой. М.-СПб, 2004. 

11. История зарубежной литературы 18 века / Под ред. В.П. Неустроева, 

Р.М.Самарина. М., 1974. 

12. Ковбасенко Ю.І. Антична література. Навчальний посібник. К.: КУБГ, 2012. 

13. Ковбасенко Ю.І. Література Середньовіччя. К.: КМПУ, 2009. 

14. Ковбасенко Ю.І. Література Просвітництва. Тема. На допомогу вчителю 

зарубіжної літератури. 2001. № 1. 

15. Михальская и др. История зарубежной литературы ХІХ в. Учебное пособие в 

2-х частях. М., 1991. 

16. Нав’ярович Н. Зарубіжна література ХХ ст.: Методологія. Критика. 

Методика. Херсон, 2003. 

17. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба 

романтизму. К., 1997. 

18. Ніколенко О.М. Романтизм у поезії. Харків, 2003. 

19. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. Харків: Веста: 

Ранок, 2003. 

20. Ніколенко О.М. Від Флобера до Аполлінера. Французька література 

другої половини ХІХ століття: Посібник. Тема. 2005. № 3-4. 

21.Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. М.,1968. 

21. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. К.: Либідь, 2001. 

22. Реизов Б.Г. Французький роман ХІХ века. М., 1969. 

23. Тверітінова Т.І., Шовкопляс Г.Є. Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. 

Частина І: доба романтизму. К.: КУБГ, 2018. 

24. Теплинский М.В. История русской литературы ХІХ в. К., 1991. 
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Рекомендована література з методики викладання зарубіжної літератури 

 

1. Ісаєва О.О. Концептуальні основи аналізу художнього тексту в школі 

(Про герменевтичну спрямованість цього аналізу). Всесвітня література в 

середніх навчальних закладах України. 2004. № 6. С. 2-5. 

2. Мірошниченко Л. Методика викладання світової літератури в середніх 

навчальних закладах: Підручник. К.: Вища школа, 2007. 415 с. 

3. Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / 

За ред. доктора пед. наук, проф., члена-кореспондента АПН України 

Н.Й.Волошиної. К.: Ленвіт, 2002. С. 260-275. 

4. Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4-х ч. Х.: Видав. гр.. 

«Основи», 2004. Ч.1. 144с. 

5. Пасічник Е.А. Методика викладання української літератури в середніх 

навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
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