




ВСТУП 
1. Метою навчальної дисципліни «Історія літератури» є ознайомлення студентів із історією 

літератури від Античності до ХХI ст., методологією контекстуального вивчення художньої 

літератури з акцентом на особливостях розвитку літератур Західної Європи та США; 

вивчення основних тенденцій розвитку української літератури в етнокультурологічному 

вимірі, формуванням у студентів об’єктивного наукового знання про літературний процес 

кін. ХХ – поч. ХХІ ст. в етнокультурологічному контексті, поглиблення розуміння специфіки 

розвитку сучасної української поезії, прози, драматургії та літературознавства 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

До початку вивчення цієї дисципліни студенти повинні знати: загальні відомості про 

літературний процес та домінантні філософсько-естетичні напрямки і течії; соціально-

історичні умови розвитку української літератури; основи літературознавчого аналізу 

художніх творів; жанрово-стильову специфіку української літератури; особливості 

співіснування в  українському літературному дискурсі різних стильових тенденцій: реалізму, 

модернізму, постмодернізму, авангардизму, сюрреалізму, «магічного реалізму» тощо; 

найновіші літературознавчі поняття, орієнтуватися в них, вільно оперувати ними під час 

аналізу художніх творів; 
Вміти застосовувати окремі поняття теорії та історії літератури; працювати з різними 

джерелами навчальної та наукової інформації, опрацьовувати їх, виявляти  літературні 

явища, збирати, систематизувати, описувати та аналізувати досліджуваний матеріал, 

орієнтуватися в сучасній науковій та критичній літературі з проблем розвитку української 

літератури, робити узагальнення та висновки. 

Володіти елементарними навичками та базовим термінологічним апаратом аналізу 

літературних творів; застосовування набутих професійних знань з історії української 

літератури, літературознавства в сучасному культурному, соціальному, інформаційному, 

освітньому та науково-дослідницькому процесах. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни.  

Навчальна дисципліна складається з двох частин. Ч. 1 «Історія зарубіжної літератури» 

знайомить студентів із основними типологічними характеристиками літературного процесу у 

країнах Західної Європи від Античності до  ХІХ ст.; векторами розвитку, мистецькими 

рухами та літературними напрямами; специфікою основних жанрових форм; особливостями 

творчості чільних представників літератури означених періодів. У межах дисципліни 

студенти поглиблюють знання про розвиток світової літератури у контексті культурно-

історичних змін. Курс удосконалює навички студентів здійснювати жанрово-видовий, 

тематичний та проблемний аналіз художньої літератури та знайомить їх з методологію 

контекстуального аналізу художніх творів. Предмет навчальної дисципліни включає 

аналітику репрезентативних творів західноєвропейської літератури. Ч. 2 «Історія української 

літератури» закріплює і поглиблює базові знання з історії української літератури, зокрема 

закономірностей розвитку українського історико-літературного процесу у взаємозв’язках з 

світовою літературою та культурою. Продовжує системне вивчення: яскравих сучасних 

літературних явищ в розмаїтті стилів і жанрів, інноваційних зрушень в культурно-

стилістичній епосі межі ХХ-ХХІ ст.; особливостей поетики сучасної лірики, драми, 

новелістики, романістики, специфіки жанрово-стильових модифікацій, сюжетотворення, 

характеротворення, зображально-виражальних засобів творів Юрія Андруховича, Оксани 

Забужко, Галини Пагутяк, Сергія Жадана, Юрія Винничука  та ін. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 
- ознайомлення з етапами розвитку та основними типологічними характеристиками 

літературного процесу у країнах Західної Європи та США; 

- ознайомлення з методологіями контекстуального аналізу художніх творів;  



- поглиблення навички літературознавчого аналізу та вмінь полікритичного прочитання 

текстового матеріалу;  

- формування навички опрацювання науково-критичної літератури;  

- оволодіння новими категоріями та поняттями спеціальності. 

Вивчення курсу спрямоване на досягнення студентами таких компетентностей: 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з 

урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політичного, 

релігійного, екологічного тощо). 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знання    

1.1 Знати основні характеристики 

етапів західноєвропейського 

літературного процесу, історію 

розвитку літератури, специфіку її 

функціонування в 

культурологічному зрізі, провідні 

методологічні підходи до вивчення 

літературного процесу 

лекція,  

семінарське 

заняття 

відповіді на 

семінарі, 

контрольна 

робота 

15% 

1.2 Знати специфіку творчого методу 

авторів, що вивчаються у курсі; 

тематику, проблематику, жанрово-

стильові особливості творчості 

сучасних українських письменників 

(Ю.Андруховича, Ю. Винничука, 

О.Забужко, С. Жадана, Г. Пагутяк, 

М. Матіос та ін.) 

лекція,  

семінарське 

заняття 

відповіді на 

семінарі, 

контрольна 

робота 

15% 

1.3 Знати принципи та прийоми 

контекстуального аналізу 

художнього твору 

лекція,  

семінарське 

заняття 

відповіді на 

семінарі 

5% 

1.4 Володіти терміносистемою 

сучасного літературознавства  

лекція,  

семінарське 

заняття 

відповіді на 

семінарі 

5% 

 Вміння    

2.1 Вміти аналізувати художній 

текстовий матеріал на ґрунті 

новітніх інтерпретаційних 

методологій 

семінарське 

заняття 

відповіді на 

семінарі, 

контрольна 

робота, творчі 

завдання 

10% 

2.2 Вміти застосувати методологію 

контекстуального аналізу 

художнього тексту, застосовувати 

основні літературознавчі поняття під 

час аналізу творів, вести полеміку 

щодо тенденцій розвитку літератури 

лекція,  

семінарське 

заняття 

відповіді на 

семінарі, 

контрольна 

робота, творчі 

завдання 

15% 



2.3 Вміти розрізняти основні 

характеристики жанрових форм, 
добирати необхідну інформацію з 

різних джерел, зокрема з фахової 

літератури та електронних баз, 

критично аналізувати її, 

впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати; узагальнювати 

факти літературного процесу, 

формулювати власні оригінальні 

висновки 

лекція,  

семінарське 

заняття 

відповіді на 

семінарі, 

контрольна 

робота, творчі 

завдання 

5% 

 Комунікація    

3.1 Володіти навичками фахового 

спілкування, вміти працювати в 

дослідницьких групах над спільними 

творчими проектами, спільною 

розробкою концептуальних ідей та 

їхнім оформленням у вигляді 

мультимедійних презентацій;  

семінарське 

заняття 

відповіді на 

семінарі, 

презентація, 

індивідуальний 

проєкт, творчі 

завдання 

10% 

3.2 брати участь у фахових дискусіях під 

час семінарів, захищати творчі 

проекти, презентувати результати 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, презентацій 

та ін.; виявляти увагу та толерантість 

до міркувань інших учасників 

дискусії 

семінарське 

заняття 

відповіді на 

семінарі, 

презентація, 

індивідуальний 

проєкт, творчі 

завдання 

10% 

 Автономність та відповідальність     

4.1 Відповідально ставитися до 

виконання завдань, які виносяться на 

семінарські заняття; обґрунтовувати 

власний погляд під час дискусії 

семінарське 

заняття 

відповіді на 

семінарі, 
презентація, 

індивідуальний 

проєкт, творчі 

завдання  

5% 

4.2 Відповідально ставитися до пошуку 

наукових джерел, верифікувати 

надійність здобутої в Інтернет-

ресурсах інформації; аргументовано 

формулювати та толерантно 

висловлювати власну дослідницьку 

позицію на засадах взаємоповаги та 

академічної доброчесності 

семінарське 

заняття 

відповіді на 

семінарі, 

презентація, 

індивідуальний 

проєкт, творчі 

завдання 

 

5% 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними вимогами 

Програмні результати навчання (назва) Результати навчання дисципліни (код) 

 
1.

1 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

3.

1 

3.

2 

4.

1 

4.

2 

ПРН 2. Аналізувати, коментувати, 

узагальнювати, наукові та аналітичні тексти 

культурологічного характеру. 

+ + + + + + + + + + + 

ПРН 8. Інтерпретувати культурні джерела 

(речові, друковані, візуальні, художні) з 

+ + + + + + + + + + + 



використанням спеціальної літератури та 

визначених методик, аргументовано 

викладати умовиводи щодо їх змісту. 

 

7. Схема формування оцінки. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки, та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу – двох частин («Зарубіжна література» та «Історія 

української літератури». Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за 

аудиторну (відповіді на семінарах), самостійну роботу (творчі роботи, письмовий аналіз) та 

контрольні роботи. Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 бали) та підсумкових 

контрольних робіт (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

7.2 Організація оцінювання. 

 

Семестрове оцінювання 1 частини курсу («Зарубіжна література»): 

 

Види робіт та форми їх 

контролю 

Результати 

навчання які 

оцінюються 

Кількі

сть 

занять 

Кількість балів 

за вид роботи 

Сумарна 

кількість балів  
макси-

мальна 

мінімаль

на для 

позитивн

ої оцінки 

максима

льна 

мінімаль

на для 

позитивн

ої оцінки 

Відповідь на 

семінарському занятті 

РН 1.1; РН 1.2; 

РН 1.3; РН 1.4; 

РН 2.1; РН 2.2; 

РН 2.3; РН 3.1; 

РН 3.2; РН 4.1; 

6 5 3 30 18 



РН 4.2 

Індивідуальний проєкт 

(письмовий аналіз 

художнього тексту)   

РН 2.1; РН 2.2; 

РН 2.3; РН 3.1; 

РН 3.2; РН 4.1; 

РН 4.2 

2 5 3 10 6 

Контрольна робота (з 

відкритими питаннями) 

РН 1.1; РН 1.2; 

РН 2.1; РН 2.2; 

РН 2.3 

1 10 6 10 6 

   

Всього  50 30 

 
Семестрове оцінювання 2  частини курсу («Історія української літератури») 

Види робіт та форми їх 

контролю 

Результати 

навчання які 

оцінюються 

Кількі

сть 

занять 

Кількість балів 

за вид роботи 

Сумарна кількість 

балів за семестр 

макси-

мальн

а 

мініма

льна 

для 

позити

вної 

оцінки 

макси

мальн

а 

мінімаль

на для 

позитивн

ої оцінки 

Відповідь на 

семінарському занятті 

РН 1.1, РН 1.2, 

РН 1.3; РН 

2.2, РН 2.3; 

РН 3.2; РН 4.1 

6 5 3 30 18 

Творчі завдання РН 2.1, РН 2.2; 

РН 3.1, РН 

3.2; РН 4.1, 

РН 4.2 

2 5 3 10 6 

Контрольна робота  РН 2.1, РН 2.2, 

РН 2.3; РН 

3.1, РН 3.2, 

РН 4.1, РН 4.2 

1 10 6 10 6 

Всього з урахуванням коефіцієнту 0,5 50 30 

 

 

Критерії оцінювання: 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ («ЗАРУБІЖНА 

ЛІТЕРАТУРА»): 

 

Усна відповідь на семінарському занятті:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу; допускаються несуттєві 

неточності; 

3 бали – студент загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, має у відповіді суттєві неточності; 



0-2 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, має суттєві 

помилки у відповіді, без використання основної і додаткової літератури, посилання на 

неідентифіковані I-net джерела, артикуляція відповіді з гаджета. 

 

Індивідуальний проєкт (письмовий аналіз художнього тексту): 

5 балів – студент демонструє навички і вміння здійснювати критичний аналіз 

художнього тексту із вдалим залученням двох і більше варіантів різночитання, вільно та 

аргументовано викладає результати проведеного дослідження, глибоко та всебічно 

інтерпретує твір крізь призму обраних поглядів, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність проведеного дослідження, досконало 

володіє термінологічним апаратом; 

4 бали – студент демонструє навички і вміння здійснювати аналіз художнього тексту, 

аргументовано викладає результати проведеного дослідження, але може не вистачати 

аргументації в поясненнях, інтерпретує твір крізь призму обраних поглядів у достатньому 

обсязі, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність проведеного дослідження, володіє термінологічним апаратом, але допускає 1-2 

погрішності; 

3 бали – студент загалом здатний здійснити аналіз художнього тексту, проте не 

демонструє глибини знань і самостійності, припускається помилок, не спирається на 

необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

0-2 бали – студент не володіє матеріалом, або володіє не в повному обсязі, 

представлений аналіз є поверховим, фрагментарним, стилістично неоднорідним; демонструє 

несамостійність у виконанні завдань. 

 

Контрольна робота №1 з відкритими питаннями містить чотири завдання: 

10-8 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та 

всебічно розкриває зміст кожного поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані 

результати, допускає не більше 1-2 несуттєвих неточностей; 

7-6 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, розкриває зміст поставленого 

завдання, допускає більше 2 несуттєвих неточностей;  

5 балів – загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 

4 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, викладає його фрагментарно, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань, робить суттєві помилки у відповіді. 

0-3 бали – студент не в володіє матеріалом, представлена відповідь містить переказ 

художнього твору з невдалими спробами його інтерпретації. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДРУГОЇ ЧАСТИНИ ( «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ»): 

Відповідь на семінарському занятті, самостійна робота (аналіз віршів):  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу; допускаються несуттєві 

неточності; 

3 бали – студент загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, має у відповіді суттєві неточності; 

1-2 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 



його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, має суттєві помилки у 

відповіді, без використання основної і додаткової літератури, посилання на неідентифіковані 

I-net джерела, артикуляція відповіді з гаджета. 

Творче завдання (дослідження специфіки творчості та художньої жіночої прози): 

5 балів – студент у повному обсязі розкриває тему творчого завдання, вміє аргументувати 

свої спостереження щодо жанрово-стильових особливостей культурологічних праць, 

художньої специфіки аналізованих творів, добирає переконливі факти та міркування із 

літературно-критичних праць;  вільно володіє навичками формулювання власних 

оригінальних і самостійних суджень щодо запропонованої теми, застосовує самостійно 

дібрану цитати із культурологічних праць та художніх творів, фахово аналізує обов’язкову 

та додаткову літературу; 

4 бали – студент  переважно послідовно формулює основні аргументи, однак у виконаному 

завданні бракує аргументації в поясненнях, у творчому завданні трапляються несуттєві 

неточності; 

3 бали - студент загалом володіє навичками виконання творчого завдання, проте викладає 

матеріал поверхово, не демонструє глибини знань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, має у відповіді суттєві неточності 

1-2 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, не використовує ні основної, 

ні додаткової літератури. 

 

Контрольна робота: 

10-8 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та 

всебічно розкриває зміст кожного поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані 

результати, допускає не більше 1-2 несуттєвих неточностей; 

7-6 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, розкриває зміст поставленого 

завдання, допускає більше 2 несуттєвих неточностей;  

5-4 бали – загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 

3-2 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, викладає його 

фрагментарно, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, робить суттєві помилки у 

відповіді. 

0-1 бали – студент не в володіє матеріалом, представлена відповідь містить переказ 

художнього твору з невдалими спробами його інтерпретації. 

 

7.3. Шкала відповідності  підсумкових балів 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

  



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарів 

 
№ 

п/п 

Номер і назва теми Кількість годин 

Лекції Семіна

рські 

Самос-

тійна 

робота 

 Частина 1.Зарубіжна література 

1 Вступ до курсу історії зарубіжної літератури. 2   

2 Тема 1. Антична література: основні риси античної літератури, 

давньогрецька міфологія, Гомерів епос, римська література. 

Індивідуальний проєкт: Овідій «Метаморфози». Мотив 

метаморфози в історії літератури 

2 2 5 

3 Тема 2. Література доби Відродження. Відродження в Італії, 

Іспанії, Англії. 

4 3 4 

4 Тема 3. XVII століття: бароко та класицизм. 2 2 2 

5 Тема 4. Література доби Просвітництва. 2 2 4 

6 Тема 5. Історія зарубіжної літератури ХІХ століття: романтизм, 

реалізм, символізм. 

Індивідуальний проєкт: «Дон Кіхот» М. Сервантеса та «Пані 

Боварі» Г. Флобера: спільні риси у проблематиці й у значенні 

творів в історії літератури. 

4 3 5 

7 Контрольна робота №1  2  

 Частина 2. Українська література 

8 Тема 1. Культурно-історичний контекст та жанрово-стильова 

палітра української літератури кін. ХХ – поч. ХХІ ст. 

Постмодернізм в українській літературі: джерела виникнення, 

особливості становлення, характерні особливості. 

2 2 4 

9 Тема 2. Особливості розвитку сучасної української поезії: 

естетичні та жанрово-стильові домінанти. Поетична творчість 

«вісімдесятників». Поезія 90-х: естетичні та стильові орієнтири. 

«Вільне, нескуте письмо» поетів-«двотисячників»: пошуки 

змісту і форми. 

2 4 5 

 Творчі завдання   10 

9 Тема 3. Сучасна українська проза: жанрово-стильові пошуки. 

«Станіславський феномен» української прози. Творчість Юрія 

Андруховича.  

2 2 4 

10 Тема 4. Постать і творчість Юрія Винничука в сучасному 

українському літературному процесі. Художня специфіка малої 

прози письменника та роману «Танго смерті». 

2 2 4 

11 Тема 5. Жіноча проза межі ХХ-ХХІ ст.: жанрово-стильова 

специфіка. Творчість Оксани Забужко як «апологія жіночої 

літератури» межі ХХ-ХХІ століть.  

2 2 4 

12 Тема 6. Жанрово-стильове розмаїття творчості Марії Матіос у 

контексті прози кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Книги «Нація» та 

«Солодка Даруся»: особливості образної системи, тематики, 

ідіостилю.  

2 2 5 

13 Тема 7. Художньо-естетичні «контури й орієнтири» покоління 

«пост-епохи». Урбаністичний дискурс  творчості Сергія Жадана 

1 2 4 

 Контрольна робота №2 1   

  30 30 60 

 

Загальний обсяг – 120 год., у тому числі: 



лекції – 30 год. 

семінарські заняття – 30 год. 

самостійна робота – 60 год. 

  



Рекомендована література до частини «Зарубіжна література»: 

Художні твори: 

1. Легенди та міфи стародавньої Греції. 

2. Гомер. Одіссея. 

3. Овідій. Метаморфози. 

4. Данте. Божественна комедія («Пекло»). 

5. Ф. Петрарка. Лірика. 

6. М. Сервантес. Дон Кіхот. 

7. В. Шекспір. Гамлет. 

8. П. Корнель. Сід. 

9. Ж.-Б. Мольєр. Дон Жуан. 

10. Д. Дефо. Робінзон Крузо. 

11. Д. Свіфт. Мандри Ґуллівера. 

12. Вольтер. Простодушний. 

13. П. Бомарше. Севільський цирульник. Одруження Фіґаро. 

14. В. Ґете. Страждання юного Вертера. Фауст. 

15. Е.Т.А. Гофман. Золотий горщик. Малюк Цахес. 

16. В. Скотт. Айвенго. 

17. Е. По. Новели. 

18. О. Бальзак. Шагренева шкіра. 

19. Г. Флобер. Пані Боварі. Просте серце. 

20. Г. Мопассан. Новели. 

21. О. Вайльд. Портрет Доріана Грея. 

 

Підручники, посібники: 

1. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія  К. : Смолоскип, 2008. 

2. Білик Н. Англійська література ХVІІІ ст. Становлення і розвиток роману: навчальний 

посібник. Харків: Діса плюс, 2017. 

3. Білик Н. Англійський роман ХІХ ст.: навчальний посібник. Київ: ВПЦ «Київський 

університет», 2020. 

4. Бойніцька О. Англійський історичний роман: Генеза, розвиток та трансформація жанру: 

навчальний посібник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2020. 

5. Матасова Ю. Архетипна критика художнього тексту. К.: Київський ун-т, 2019. 

6. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література ХІХ століття. Київ, 2001. 

7. Павличко С. Зарубіжна література. К.: Основи, 2001. 

8. Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя. Київ, 2007. 

9. Sanders A. The Short Oxford History of English Literature. Calendonian Press, 1994 (or any 

edition). 

 

Додаткова література 

1. Блум Г. Західний канон на тлі епох. К.: Факт, 2007. 

2. Бовсунівська Т. Жанрологія: теорія роману. К., 2017. 

3. Atkinson S. & others (ed.). The Literature Book: Big Ideas Simply Explained. London: Penguin 

Random House, 2016. 

4. Cuddon J.A. A Dictionary of Literary Terms. Penguin Books (Any edition, recent is better) 

5. Gale Contextual Encyclopaedia of World Literature in 4 vol. Detroit, 2009. 

6. Eagleton Terry. How to Read Literature. Yale UP, 2014. 

 
Інтернет-ресурси: 

Посилання на архів, локалізований на ресурсі Google Disk (відкритий авторизованим 

користувачам за попереднім запитом у викладача), де розміщено додаткову інформацію 

щодо дисципліни – авторські матеріали та розробки, приклади контрольних завдань, 

тематика рефератів, методичні вказівки по виконанню самостійних і творчих робіт. 



 

Рекомендована література до частини «Історія української літератури»: 

Основні 

1. Андрусяк І. Сучасна українська література кінця ХХ – початку ХХІ ст. / І.Андрусяк. – К.: 

Школа, 2006. – 464 с. 

2. Бернадська Н. Український роман: теоретичні проблеми та жанрова еволюція. 

Монографія / Ніна Бернадська. – К.: Академвидав, 2004. – 368с. 

3. Голобородько Я. Артеґраунд. Український літературний істеблішмент: [Зб. статей] / Я. 

Голобородько. – К.: Факт, 2006. – 160 с. 

4. Гундорова Т.  Післячорнобильська бібліотека: український літературний постмодерн / Т. 

Гундорова; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут критики. – К.: 

Критика, 2005. – 263 с. 

5.  Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: ст. та есеї / 

Тамара Гундорова. - К.: Грані-Т, 2013. - 546 с. 

6. Жуковська Г.М., Гаєвська Н.М. Українська література кін.ХХ – поч.ХХІ ст.: жанрово-

стильові особливості. Навчально-методичний посібник. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2020. – 225 с. 

7. Іванишин М. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному 

літературознавстві / М.Іванишин. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 208 с. 

8. Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст.: навч. посіб.: у 3 т. / [В.І. Кузьменко, 

О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.] за ред. В.І. Кузьменка. – Т. 3. – 

Київ:Академвидав,2017.– 544 с. 
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