
     Семінарські заняття 
 

 

 

Семінарське заняття №1 

 

 

Тема: Авангардистські течії в західноєвропейській літературі перших 

десятиріч ХХ сторіччя. 

 

 

Питання до семінарського  заняття. 

 

1.Співвіднесеність понять «модернізм» та «авангардизм». 

2. Дадаїзм. Принцип підґрунтя творчості. Маніфести Трістана Тцара.  

3.  Сюрреалізм. Створення художнього образу як зближення максимально 

віддалених реальностей (площин снів та марень). Поняття «автоматичного 

письма». 

4. Навести приклади сюрреалістичної  образотворчості  з віршів Поля 

Елюара та Луї Арагона. 

5. Поєднання  іспанської пісенної  традиції та сюрреалістичних  новацій  у  

зображувальній  поетичній  системі  Федеріко Гарсіа Лорки. («Поема о конте 

хондо», «Пісні»). 

6. Сюрреалізм у живописі. Творчість Сальвадора Далі. 

7.Еспресіонізм «лівого спрямування». Стильові домінанти. Поезія Ернста 

Толлера та драматургія Георга Кайзера. 

 8.  Угрупування «Празький острів» та його наближеність  до «правого 

(містичного)експресіонізму». Творчість Густава Майринка. 

 

Ключові поняття : модернізм, авангардизм, дадаїзм, піктограми, творчість як 

гра, сюрреалізм, «автоматичне письмо», площина  reve , експресіонізм, гротеск,  

ситуація «перетворення», метафора, що поєднує дві площини,сугестія. 

 

Рекомендована література. 

1.Антология французского сюрреализма. 20-ые годы.  – М.: - 1994. 

2. Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М.: - 1972 

3. Павлова Н.С. Экспрессионизм. // Зарубежная литература ХХ века, Под ред. 

Л.Г. Андреева, изд.  2-е,  исправленное  и дополненное,- М., 2004. 

4. Пави  Патрис  Словарь театра. – М., 1991. 



 

Семінарське  заняття  №2. 

 

Тема:  Теоретичний та художній доробок Томаса Стернза Еліота. 

 

                               Питання до семінарського заняття. 

 

1. Домінуючі поняття теорії Еліота ( деперсоналізація, нові єдності, 

обьєктивний коррелят) . Розтлумачити  названі поняття. 

2.Палімпсестна модель твору та її художня реалізація   у вірші Еліота «Пісня 

коханння Дж. Алфреда Пруфрока». 

3.Деперсоналізація   образу ліричного героя  у вірші  Еліота «Пісня кохання  

Дж. Алфреда Пруфрока». 

4.Образ  міста  в  ранній ліриці Еліота. Подібність образу  Міста - Содома 

з  віршів Еліота  до урбаністичних мотивів  поезії  Блока та Рільке. 

5.Система міфів, що складають підґрунтя поеми Еліота «Безплідна земля». 

6.Тлумачення теми кохання  у «безплідному світі»  поеми Еліота. 

7.Потік свідомості -  спосіб організації  текста  поеми Еліота. 

Ключові поняття:   деперсоналізація, нові єдності, об’єктивний  корелят, 

       міфоцентризм, «потік свідомості», першотекст, архетекст.  

 

                                       Рекомендована література 

. 

1.Соломія  Павличко   Поезія Т.С.Еліота. //  Томас  Стернз  Еліот. Поезії. - 

Київ,1990.. 

2. В.М.Толмачев   Становление  американського  сознания  в ХХ веке.// 

 Зарубежная  литература  ХХ  века, изд. 2-ое , исправл. и  дополн.,- М., 2004. 

                                      

 

 

 

 

Семінарське заняття № 3 

 

              Тема: Особливості творчого методу Джеймса Джойса. 

 

                                  Питання до семінарського заняття. 

 

1.Особливість  ранньої  прози Джойса .Поняття єпіфанії та приклади  

застосування  єпіфанії у тексті роману «Портрет митця замолоду». 

2.Становлення митця. Зміна засобів нарації у відповідності до дорослішання 

Стівена Дедалуса. 

3.Триада «людина-свідомість-світ». Концентрованність оповідання на 

внутрішньому світі «митця замолоду». 

4.Міфоцентризм романа «Портрет митця замолоду».Проаналізувати систему 

міфів,що складають підгрунття роману. 



5.Потрійна система  міфів  у романі Джойса «Улісс».Навести приклади 

міфічних паралелей образа Леопольда Блума. 

6. «Потік свідомості» як засіб організації тексту романа «Улісс». 

Проілюструвати зчепленність деталей зовнішнього світу з потоком 

асоціацій,розвитком «потоку свідомості». 

7.Конструкція часу в романі «Улісс». Руйнування часових кордонів та 

відносність часу (епізод 9-ий роману). 

8.Поняття архетипу. Образи головних героїв роману(Блум,Меріон,Стівен 

Дедалус) як приклади образів-архетипів. 

 

 

Ключові поняття:   єпіфанія, «потік свідомості»- засіб організації  текста, 

міфоцентризм, архетип як образ колективного підсвідомого, триада « людина- 

свідомість- світ». 

 

Рекомендована література 

 

1.Зарубежная литература ХХ века. Под ред. Л.Г.Андреева .Изд.2-ое, дополнение 

и исправленное,-М.,2004. 

2.Н.Ю.Жлуктенко. Английский психологический роман ХХ века .-К.,1988. 

3.Н.А.Влодавская.Поэтика английского романа воспитание начала ХХ века. 

  -  К.,1983. 

4.Е.Ю.Гениева   Джеймс Джойс. //   Joyce J.  Dubliners. - М.,  1982. 

5.В.В.Ивашева.  Литература  Великобритании  ХХ  века. - М.,1984.  

 

 

 

 

 

Семінарське заняття №4 

 

Тема : Творчість Марселя Пруста. Проблема зображення часу 

«Симфонічна композиція роману «На Сванову сторону». 

  Внутрішній світ людини у «романі-ріці» Пруста. 

 

                                           Питання до заняття 

.  

1. Проблема часу у науці та культурі І половини XX ст. 

«Відносний » час Ейнштейна . Суб’єктивне сприйняття плину часу в 

філософському вченні Анрі Берсона. Поняття «якісного часу». 

2. Вплив бергсоніанства  на творчість Марселя Пруста.  

«Стереоскопічна » конструкція часу в епопеї Марселя Пруста : час минулий 

(час незмінної пам’яті ) + час теперішній, коли відбувається згадування подій. 

3. «Тістечко Мадлен » - чинник зовнішнього світу, що пробуджує спогади 

ліричного героя. 

4. Літературний топос  роману Пруста «На Сванову сторону.» Матеріал роману. 



5. Подвійність людської уяви. Зіткнення уяви «я» з уявленням про певний 

предмет-особу-явище «інших». 

Герцогиня    Германт: уявлений образ у зіткненні  уявлення  ліричного героя  та 

уявлення «інших». 

6. «Симфонічна» композиція роману «На Сванову сторону». Розвиток тем-

лейтмотивів. 

7. Тема пристрастей у художній  розробці Пруста. Зображення чуттєвості 

ліричного героя у романі «На Сванову сторону». 

 

Ключові поняття: конструкція «стереоскопічного часу», «якісний час», 

бергсоніанська теорія тривалостей, чинник зовнішнього світу, що пробуджує 

механізм пам’яті у підсвідомому, літературний топос, зіткнення уявлення «я» та 

«інших», «симфонічна» композиція роману. 

 

Рекомендована література:  

 

1.Л.Г. Андреев  Жанр «романа –реки» во француз ской литературе. //  

Зарубежная литература ХХ века., издание 2-е, исправленное и дополненное.- 

М.,2004. 

2 .Л .Г.Андреев  Творчество  Марселя  Пруста . //   Французская література. 

   -М.,1988. 

 3 Гарольд Блум  Пруст: істинний сенс  сексуальних ревнощів.//   Гарольд Блум.  

Західний канон.- Київ : видавництво «Факт», 2007.  

 

 

 

                                   Семінарське заняття №5 

 

    Тема:   Образ світу та людини в світі у творах Франца Кафки. 

 

 

                                        Питання до заняття. 

1.Ступень соціального критицизму в творах Кафки: образ світу як могутнього 

бюрократично- ієрархічного механізму( Верховний Суд, Замок, Закон), що за 

природою є ворожим людині. 

2. Навести приклади з творів Кафки, які доводять механістичність створеного 

письменником Всесвіту: невпинність та логічність дії,безперервність 

процесу,сприйняття людей як функції  та деталей . 

3.Відвертий негативізм  творів Кафки : відсутність полюсів Добра і Зла. 

4. Значення притчі, яку розповів священник  Йозефу К. (роман «Процес»), для 

розуміння вимог до людини. Онтологічний трагізм життя героїв Кафки. 

5. Фінал повісті В.Набокова «Запрошення до страти» як коментар до 

кафкіанської ситуації в «Процесі» та  версія  завершення життя Йозефа К. 

6.«Естетика мовчання» - складова творчого методу Кафки: відсутність 

авторських пояснень, коментарів,характеристик, емоційно забарвленних 

визначень,описів природи. 



7.Проаналізувати систему сюжетів у творах Кафки 

(«Процес»,»Перевтілення»,»Нора»), які містять логічно розвинуту реалізацію 

широковживаних метафор- «втратити  людську подобу», «життя -кошмарний 

сон» тощо.                

 

               Ключові поняття:  соціальний критицизм, образ світу як 

бюрократичного механізму, негативізм, онтологічний трагізм людського 

життя,естетика мовчання, 

система сюжетів, реалізація метафор, поетика снів і марень, стиль протоколу. 

 

 

                     Рекомендована   література : 

 

1 .А.В .Карельский    Австрийский  лиро -мифологический эпос.//  Зарубежная 

литература ХХ века, издание 2-ое, исправленное и дополненное – М.., 2004.   

2. Гарольд  Блум    Західний  канон. – Київ , 2007.  

3 .Д. В. Затонский   Зеркала искусства.-  М.., 1989. 

4.Альбер Камю   Надежда и абсурд в творчестве Кафки // Альбер Камю  

Счастливая смерть. Посторонний. Чума. Падение. Калигула. Миф о Сизифе. 

Нобелевская речь.-  М., 1993.           

 

 

 

 

Семінарське заняття №6 

 

Тема: Епічний театр  Брехта - теоретичні засади та художня практика. 

  

 

                                Питання до семінарського  заняття. 

 

1.Яке протиріччя містить сама назва брехтівської теорії- «епічний театр»? 

2. Навести приклади рис епосу з брехтівських драм. 

3.Пояснити , у чому полягають  особливості акторської гри та режисури у 

брехтівському театрі. 

4. Розтлумачити поняття так званого «ефекту відчуження» та навести приклади  

його застосування у брехтівських п’єсах. 

5.Спрямованість  дидактики драм Брехта. 

6.Характеристика пьєси Брехта  «Матінка Кураж та її діти» за всіма 

параметрами жанру драматургічної параболи. 

7.Образ Галілея в драмі Брехта «Життя Галілея» та феномен «життя Галілея» 

 як проблема літератури ХХ століття.  

8.Руйнація  образу «маленької людини», притаманний класичній літературі  

   ХІХ століття, в творах  Брехта. Навести приклади. 

9.Мотив панування ситуації над людиною у драмах Брехта . 

 



Ключові понятття: неаристотелівський театр, театр « четвертої стіни», 

ілюзіоністський театр, автор- наратор, зонги, ефект відчуження, парабола, 

«маленька людина», дидактика,що спрямована на глядача, феномен «життя 

Галілея». 

 

Рекомендована література:  

1.Зарубежная литература ХХ века.Под ред. Л.Г.Андреева, изд. 2-е, исправленное 

и дополненное, -М., 2004. 

2.Патрис  Пави  Словарь театра.- М., 1991. 

3. Дмитрий Затонский  Зеркала искусства.- М.. 1975.     

 

 

 

 

                                                                    

Семінарське заняття № 7 

 

Тема: Література «втраченого покоління». 

 

Питання до  семінарського  заняття. 

 

1. Історія виникнення терміну «втрачене покоління» 

2. Тип головного героя (юнака, що набув досвід на війні), який об’єднує твори 

письменників «втраченого покоління» 

3. Загальний стиль літератури «втраченого покоління» , який створений трьома 

складовими –ліризм, біографізм, репортажність 

4. Сатиричні тенденції у літературі «втрачених» Зображення тилу та «тилових 

щурів». 

5. Функції двох епіграфів у структурі  роману  Хемінгуея «Фієста» 

6. Тандем героїв :«покалічений війною» (негероїчний герой) та  «герої кодексу» 

у творчості  Хемінгуея. 

7. Значення епизода   кориди  для  композиції роману  Хемінгуея «Фієста» 

8. Охарактеризувати «стиль айсберга», розроблений Хемінгуєм. (на матеріалі  

розповіді «Кішка на дощі»). 

9. Розкрити  семантику  назви роману   Хемінгуея «Прощавай, зброє!». 

10. Проаналізувати особливості «стилю –айсберга» на прикладі оповідання 

Хемінгуея «Кішка під дощем». 

Ключові поняття: 

«втрачене покоління», література на матеріалі першої Світової війни; головний 

герой - рефлектуюча молода людина, що набула досвіду на війні; 

гамлетизм; сатиричні тенденції, лірико-репортажна проза, «стиль айсберга», 

текст-підтекст. 

 

 

Рекомендована література 



1. Толмачёв В.М. Становление американского самосознания // Зарубежная 

литература XX века. Под ред. Л.Г.Андреева, изд. 2, исправленное и 

дополненное, -М., 2004. 

2. Денисова Т.Н.  Американська  література  XX ст.- Київ, 2002. 

 

 

 

 

 

Семінарське  заняття  № 8 

 

Тема: Антиутопія  у західноєвропейській літературі  першої половини  ХХ 

сторіччя. 

 

Питання до заняття. 

 

1.Визначення антиутопії як метажанра. Зв’язок антиутопії – метажанра - пародії 

– з  традицією утопічних вчень. 

2. Жанростворюючі  складові  утопії :обмежений простір( острів) ,  час без 

минулого та колективний герой, які  руйнує  антиутопія. 

3.Визначення  дистопії. Характеристика романа  Оруелла «1984» як  дистопіїї, 

що за підгрунтя  бере досвіт  тоталітарних держав . 

4.Протиставлення штучного ( технократичного) світу  та світу 

  справжнього ( природного)в антиутопії Олдоса  Хакслі «О новий блискучий 

світ». 

5. Персоналізм  антиутопії  як відновлення  особистості та повноти приватного 

індивідуального житття. Образ Дикуна в романі Хакслі. 

6. Важливість відновлення  минулого часу та справжньої історії для дидактики 

жанру антиутопії.  Міфологема стіни та острова  в антиутопії. 

7.Тема забороненої  любові  та дозволеного сексу в антиутопії. Розрізнення 

сексу як складової життя роду та любові,що належить до життя особистості. 

 

                                                  Ключові поняття: 

антиутопія. дистопія,традиція утопічних вчень,зображення держави як 

політично- соціальної системи в цілому,локалізований простір- острів, міська 

модель утопії, 

соціоцентризм утопії, персоналізм антиутопії,метафора формули 2х2=4. 

 

                                             Рекомендована література. 

1. Морсон Г.  Границы жанра.//  Утопия  и  утопическое мышление.- М., 

1991. 

2. Мэмфорд Л. Миф машины .//  Утопия  и  утопическое мышление,- 

М.,1991.   

 

 



 

 

 

                                                Семінарське заняття №9 

 

  Тема :    Явище « літературного екзистенціалізму». 

              Літературні візії   та  філософські пошуки Альбера Камю.  

 

 

                            Питання до семінарського заняття. 

 1. Загальна характеристика філософії  екзистенціалізму. 

  2. Домінанти « літературного екзистенціалізму»:  особливості конфлікту, типа 

героя,вибору сюжетів. 

  3. Реалізація філософської проблеми вільного вибору  в «літературному 

екзистенціалізмі». 

   4. Метафора «чужого» в творах  письменників - екзистенціалістів. 

   5. Поняття « людини абсурду» в філософії  екзистенціалізму.  Аналіз головних  

положень  есе  Камю «Міф про Сизифа».    

   6. Характеристика  головного героя  роману Альбера Камю « Чужий»: 

    « нерозкаяний  Розкольников», «той , хто вбив Христа» або « єдиний Христос 

, на якого ми заслуговуєм».  

     7. «Нульовий градус письма» як стиль роману Камю «Чужий».     

     8. Роман Камю «Чума» як знаковий твір для філософських пошуків  

письменника.    

      9. Тема  чуми в традиції  світової літератури : версії  тлумачення теми.    

      10. Дидактика  роману  Камю « Чума». 

 

      Ключові поняття:   екзистенція , графіка «я» та «інші», проблема вільного 

вибору та відповідальності за вибір, тема «нудоти» як реакції на оточуючий 

світ; «людина абсурду»; « нульовий градус письма»; «святий без Бога».   

                                    Рекомендована література. 

 

1. Андреев Л.Г. Экзистенциализм.- у  підручнику: Зарубежная литература ХХ 

века, издание 2-ое, исправленное и дополненное.- М., 2004. 

2. Андреев Л.Г.  Жан- Поль Сартр . Свободное сознание и ХХ век.- М., 1994.     

3. Великовский С. Грани несчастного сознания.- М., 1973. 

4. Великовский С.  В поисках  утраченного смысла.- М. , 1979. 

5. Коссак  Ежи    Экзистенциализм  и литература. - М., 1973.      

6.Ерофеев  Виктор  Мысли о Камю.// Альбер Камю  Счастливая  смерть. 

Посторонний.Чума. Падение. Калигула. Миф о Сизифе. Нобелевская речь.- М., 
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