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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Зарубіжна література» складена 

відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 014. Середня освіта  

(Мова і література (російська)) . 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуальні питання 

зарубіжної літератури на сучасному етапі, творчість письменників ХХ – ХХI 

ст. в контексті всесвітнього літературного процесу. 

Міждисциплінарні зв’язки: історія світової, російської та української 

літератури, літературознавство, культурологія, етика, естетика, філософія 

тощо. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

 1. Література другої половини ХХ століття. 

2.  Історія новітньої зарубіжної літератури.  

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета курсу «Зарубіжна література» полягає в тому, щоб допомогти 

здобувачам прилучитися до всесвітнього літературного процесу, збагатити 

їхній духовний світ знаннями історії новітньої зарубіжної літератури, 

залучити до загальнолюдських цінностей, виховати почуття власної гідності, 

потребу в читанні, цікавість до художнього слова, сформувати естетичний 

смак, високу загальну і читацьку культуру. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Зарубіжна 

література» є :  

ознайомити здобувачів з найвагомішими творчими здобутками 

всесвітнього літературного процессу; 

поглибити знання про новітню зарубіжну літературу, відкрити нові імена 

всесвітньо відомих письменників та їхні твори; 

розкрити характерні особливості індивідуального стилю митців; 

закріпити знання літературознавчих понять; 



аналізувати художній твір, обгрунтовувати свою думку з приводу 

прочитанного, виявляти основні проблеми. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

інформаційно-комунікаційна, 

соціально-громадянська,  

загальнокультурна. 

спеціальні: 

 ціннісна, літературознавча, загальнокультурна, компаративна 

компетенції, які передбачають: 

усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її 

гуманістичного потенціалу й місця в системі інших видів мистецтва;  

знання літературних творів, обов’язкових для вивчення, ключових 

етапів і явищ літературного процесу, основних світоглядних позицій 

провідних письменників, усвідомлення їхнього внеску в скарбницю 

світової культури;  

уміння співвідносити твори, які вивчаються, з конкретними 

літературними течіями або напрямками; 

здатність порівнювати різні точки зору, в ході полеміки доказувати 

свою точку зору; 

звернення до суміжних видів мистецтва, контексту  української 

літератури; 

розуміння закономірностей взаємодії загальних тенденцій, 

національного і особистого начала в літературному процесі;  

засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування 

літературних жанрів, еволюції художньої форми.  

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів 

ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. 

Література другої половини XX століття 

Поява нових модерністських літературних течій: «новий роман» 

(Н.Саррот, Роб-Гріє), «театр абсурду» (С.Беккет, Е.Іонеску), «конкретна 

поезія» (Д.Пігнатарі, Р.Азередо, О.Гомрінгер), література бітників 

(А.Гінзбург, Дж.Керуак).  

Французька література 

Альбер Камю (1913- 1962). Французький письменник; своєрідність його 

життєвої та філософської позиції. Екзистенціальна концепція абсурдності 

буття й існування людини в «Міфі про Сізіфа» та романі «Посторонній». 

Неприйняття соціальної революції в «Бунтуючій людині». Філософський 

роман-притча «Чума». Антифашистський і екзистенціальний смисл роману. 

Міфічно багатоплановий образ чуми в романі. Мотиви перестороги в романі 

«Чума». 

Американська література 

Джером Дейвід Селінджер (нар. 1919 р.). Психологічні новели 

письменника у збірці «Дев'ять оповідань». Тематика, проблематика та 

стильові особливості новел. Герой повісті «Над прірвою у житі» («Ловець у 

житі»). Холден Колфілд — предтеча «бунтівного покоління» 60-х років. 

Зображення молоді у творах Д. Селінджера. Філософська складність його 

оповідань («День бананової рибки», «Тут пташка-невдашка» тощо).  

Латиноамериканська література 

Габрієль Гарсіа Маркес (нар. 1928 р.) - відомий колумбійський 

письменник і публіцист. Роман Маркеса «Сто років самотності» — 

напівфантастична притча, що втілює історію аристократичної родини 

Буендіа на тлі історії Колумбії й Латинської Америки взагалі. Іронія, сатира, 

гротеск, поетичність та фольклорне начало в романі. Особливості тематики і 

стилю Г.Маркеса як представника так званого «магічного» реалізму в 

латиноамериканській літературі.  



Змістовий модуль 2. 

Історія новітньої зарубіжної літератури 

Новітня німецькомовна література. 

 Лауреати Нобелівської премії – Г.Грасс і Г.Гессе. Загальна 

характеристика їхньої творчості. П.Зюскінд і його творіння 

постмодерністської доби. Життя і творчість австрійського письменника 

К.Рансмайра. 

 Сучасна французька література. 

 Новітній французький «жіночий» роман. Життя і творчість Ф.Саган. 

Особливість творчого методу письменниці. 

 Література англомовних країн. 

 Непередбаченість людської долі, випадковість і алогічність зв’язків і 

взаємин (за творами Г.Гріна, А.Мердок, Дж.Фаулза, Г.Пінтера, Дж.Барнса). 

Дослідження американського життя у різних хронологічних зрізах (за 

творами Г.Міллера, Р.П.Уоррена, І.Шоу, К.Воннегута, Дж.Хеллера, Дж. 

Апдайка, Р.Баха, С.Браун, Д.Стіл). 

Міф, реальність, література. 

 Багатовимірний світ Хорхе Боргеса. Тема людини-деміурга і граючого 

фантазера в творчості Хуліо Кортасара. Інтелектуальна сатира у творчій 

спадщині Італо Кальвіно. Симетричність та раціоналізм романної структури 

Алехо Бальмонта Карпентьєра. Самотність як наслідок насилля, причина, 

засіб протистояти йому – головна тема творчості Г.Г.Маркеса. Алессандро 

Барікко – один із найпопулярніших і найзагадковіших європейських 

письменників сучасності.  

Роман-антиутопія в контексті світової літератури. 

 Ґенеза «утопії» і «анти утопії». Проблеми, тематика і основні риси 

роману-антиутопії. Роман-попередження В.Войновича «Москва 2042». Анти- 

утопічний характер творів Маргарет Е.Етвуд. 

 Сучасний процес: співвідношення і взаємодія різних стилів, 

напрямів, течій. 



 М.Кундера – останній реаліст великих ідей та щирий мораліст ХХ ст.. 

Тема самотності в творчості японського письменника Х.Муракамі. П.Коельо. 

Дослідження проблем людського буття. М.Павич – представник новітньої 

сербської літератури. 

 Зарубіжна фантастика ХХ – ХХI ст. 

Фантастика як різновид художньої літератури. С.Лем – представник 

філософської фантастики. Р.Бредбері і А.Азімов – майстри фантастики, або 

«попереджувальної» прози. Брати Стругацькі – класики російської і світової 

фантастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Рекомендована література 

Підручники. 

1. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: навч. 

посібник / 3-тє вид.| / Г.Й.Давиденко. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. –  488 с. 

2. Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ ст. / Т.Н.Денисова. 

– К., 2002. 

3. Зарубіжна література ХХ ст.: Посібник для ВУЗів / За ред. 

Л.Г.Андрєєва. – М., 2000. 

4. Зарубіжна література ХХ століття // За ред. М.І.Борецького. – Львів, 

2000. 

5. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. / Д.В.Затонский. – 

Харьков, 2000. 

6. Кузьменко В. І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. / 2-ге вид. / В. 

І.Кузьменко– К.: Академія, 2012. – 432 с.  

 

Науково-критична література 

7 Автобіографія Милорада Павича // Всесвіт. – 2002. - №7 – 8. – С.36. 

8 Ален У. Традиция и мечта. / У.Ален. – М., 1970. 

9. Алехо Карпентьєр – хронологія життя та творчості // Всесвіт. – 1981. - 

№1. – С.40-42. 

10. Бігун Б. «Останній світ» К.Рансмайра: звільнення від тексту чи 

непозбутність тексту? / Б.Бігун // Зарубіжна література. – 2000. - №29-

32. – С.24 – 34. 

11. Бульвінська О.І. «Ти бачиш, хід віків – то наче притча…». Жанр 

філософської притчі в творчості Ричарда Баха і Пауло Коельо / 

О.І.Бульвінська / / Зарубіжна література. – 2004. - №2. – С.7-11. 

12. Бульвінська О.І. «Новий роман» Мілана Кундери: теорія і практика / 

О.І.Бульвінська // Зарубіжна література в навч. закладах. – 2003. - №11. 

– С.28-35. 



13. Бульвінська О.І. Перший письменник третього тисячоліття, або 

Милорад Павич і гіпертекст / О.І.Бульвінська // Зарубіжна література. – 

2003. - №5. – С.35-40. 

14. Грищенко Л. «Від історії людства до історії духовності». Матеріали до 

вивчення роману Г.Г.Маркеса «Сто років самотності»/ Л.Грищенко  // 

Всесвітня література та культура. – 2001. - №5. – С.41-44. 

15. Денисова Т.Н. Плутані стежки Дж.Апдайка / Т.Н.Денисова // Всесвіт. – 

1973. - №10. – С.53-58. 

16. Дітькова С.Ю. Приречені на самотність. До вивчення роману 

Г.Г.Маркеса «Сто років самотності» / С.Ю.Дітькова // Всесвітня 

література та культура. – 2005. - № 9. – С.13-18. 

17. Кабкова О. Істинність магічного простору мистецтва (за романом Дж. 

Фаулза «Маг») / О.Кабкова //  Всесвіт. – 2006. - №11-12. – С.52-54. 

18. Кальвіно І. Граф Монте-Крісто / І.Кальвіно // Всесвіт. – 1991. - №7. – 

С.29-37. 

19. Карапуза В. Алехо Карпентьєр / В.Карапуза // Всесвітня література та 

культура. – 2005. - №9. – С.33-35. 

20. Квіт С. Борхес, що косить галявинки / С.Квіт // Зарубіжна література. – 

2002. - №20.- С. 5. 

21. Киченко О. Міфологічний простір постмодерністського роману «Маг» 

Дж.Фаулза у контексті традицій / О. Киченко // Всесвіт. – 2003. - №5-6. 

– С.5-8. 

22.  Киченко О. Європейський постмодернізм: витоки і сучасна 

літературна традиція. / О.Киченко. – Всесвіт. – 2004. - №5-6. – С.24-26. 

23. Ковбасенко Л.В. Хазарська міфологія від Милорада Павича / 

Л.В.Ковбасенко // Всесвітня література. – 2003. - №4. – С.11-14. 

24. Літературознавчий словник-довідник / Гром’як Р.Т., Ковалів Ю.І. та ін. 

– К.: Академія, 1997. – 752 с. 



25. Мазур І. «Над нашим потоком гріхів та блукань…». За оповіданням 

Г.Г.Маркеса «Стариган з крилами» / І.Мазур // Зарубіжна література. – 

2005. - №10. – С.14. 

26. Меншій А.М. Проблема самотності в японській літературі // Зарубіжна 

література. – 2006. - №7-8. – С.27-29. 

27.  Меншій А.М. Поетикальні домінанти творчості Мілана Кундери: На 

матеріалі романів «Неквапливість», «Справжність» / А.М.Меншій // 

Зарубіжна література в школах України. – 2006. - №1. – С.41-42. 

28.  Михальська Н., Шавурський Б. Зарубіжні письменники. 

Енциклопедичний довідник. Том 2. / Н.Михальська, Б.Шавурський. – 

Тернопіль: Навчальна книга, 2006. – С. 311 – 313. 

29. Наливайко Д. Шляхи Г.Гессе / Д.Наливайко  //  Всесвіт. – 1977. - №5. – 

С.27-30. 

30. Нев’ярович Н.Ю. Основні риси поетики «магічного реалізму» (На 

матеріалі оповідання Г.Г.Маркеса «Стариган з крилами») / 

Н.Ю.Нев'ярович // Всесвітня література. – 2006. - №6. – С.4-7. 

31. Відображаючи життя як хаос… (Про зумовленість ідейного змісту та 

поетики роману К.Рансмайра «Останній світ» постмодерністською 

світоглядною позицією його автора) // Всесвітня література в середніх 

навчальних закладах України. – 2002. - №5-6. – С.109. 

32. Ніколаєва О.О. Стильові домінанти бароко в постмодерністському 

романі М.Павича «Хазарський словник». Спроба його стильового 

аналізу/ О.О.Ніколаєва  // Всесвітня література. – 2006. - №15-16. – 

С.33-35. 

33.  Павич М. Оповідання «Дамаскин» / М.Павич // Всесвіт. – 2002. - №7-8. 

– С.47-73. 

34.  Покальчук Ю. Магічний світ Хуліо Кортасара / Ю.Покальчук// 

Всесвіт. – 1981. - №6. – С. 21-24. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів  навчання — залік (І 

семестр), екзамен. (ІІ семестр) 

5. Засоби діагностики результатів  навчання 

– Усна відповідь. 

– Конспект, тези науково-критичної літератури. 

– Письмові роботи різних видів (аналіз поетики художнього твору, аналіз 

художньї мови, схематичний малюнок метрики тощо). 

– Усна доповідь за темою. 

– Тестування. 

– Індивідуально-дослідне завдання. 

– Текстовка (перевірка знання змісту художніх текстів). 

 

 

 


