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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Література країни, мова 

якої вивчається» складена Водяною Л.В. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів напряму 035.04 Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення творів 

німецькомовних письменників та літературного процесу (від давньої німецької 

літератури першої половини ХХ ст).  

Міждисциплінарні зв’язки: «Лексикологія», «Стилістика», 

«Країнознавство», «Зарубіжна література». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів:  

Кредит 1. Німецька література епохи Середньовіччя.  

Кредит 2. Література Гуманізму і Ренесансу. 

Кредит 3. Німецька література доби Просвітництва та Коасицизму 

Кредит 4. Німецька література XVIII століття 

          Кредит 5. Німецька література ХІХ –  початку ХХ століття 

         Кредит 6. Німецька література першої половини ХХ століття 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: розгляд особливостей історичного розвитку літератури 

Німеччини, жанрового розмаїття у різні історичні періоди, творчості 

німецькомовних письменників.  

Завдання курсу: 

 підвищити рівень теоретичної та мовної підготовки студентів; 

 познайомити студентів з літературною спадщиною німецькомовних країн;  

 навчити давати суспільно-історичну характеристику літературних періодів і 

течій; 

 ознайомити студентів з особливостями історичного розвитку 

літературознавства як наукової філологічної дисципліни, його основних 

положень та методології;  

 навчити аналізувати художній текст у  лінгвостилістичному та 

прагматичному аспектах; 

 розвивати комунікативну компетенцію студентів шляхом аналізу художніх 

творів різних епох; 

 навчити проводити порівняльний аналіз оригінальних творів  та їх перекладів 

рідною мовою; 

 розвивати у студентів науково-лінгвістичне мислення, уміння орієнтуватися 

у науковій лінгвістичній інформації, використовувати теоретичні знання з 

курсу при написанні наукових робіт, у т.ч. наукових статей, а також у 

практичному викладанні німецької мови.  

 сприяти засвоєнню положень щодо створення та функціонування критичних 

текстів у літературній сфері та сфері кіноіндустрії, ознайомити з поняттям 

авторитетної критики та професії літературного критика або кінокритика . 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  



 

 

 

І. Загальнопредметні:  

 актуальна готовність використання загальнокультурного індивідуального 

фонду, сформованого змістом вищої освіти в процесі розв’язання завдань 

соціальної взаємодії, а саме культура інтелектуальної і предметної діяльності, 

культура інтелекту; 

 орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах сучасного світу, 

країни, суспільства; в основних напрямах історії і збереження культурного життя 

світу, країни (живопис, музика, література, архітектура тощо), а саме 

загальноцивілізаційна культура; 

 володіння та використання загальнонаукової термінології, у тому числі 

специфічної, метамовної лексики. 

 здатність до аналізу і синтезу, уміння знаходити та аналізувати інформацію з 

різних джерел; 

 дослідницькі навики і уміння; 

 здатність працювати самостійно; 

 здатність працювати в міжнародному середовищі; 

 здатність застосовувати знання на практиці. 

ІІ. Фахові:  

 досконало опанувати німецьку мову і зарубіжну літературу; 

 вміння обговорювати й аналізувати художні твори сучасної і класичної 

відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, 

композиційних й індивідуально-стилістичних особливостей; 

 країнознавча компетенція - знання про культуру країни, мова якої вивчається 

(знання історії, географії, економіки, державного устрою, традицій) та власне 

вищезазначену; 

 мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької роботи в 

галузі філологічних наук; 

 вміти користуватися науковою літературою, аналізувати стан справ з питань 

своєї спеціальності; 

 здатність до створення власних лінгвістичних та науково-дослідних проектів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Німецька література епохи Середньовіччя. (VII-XVI c) 

Давня німецька література. Памятки германо-язичної літератури раннього 

середньовіччя. Міфологічне осмислення та фольклорні мотиви у книзі Тацітуса 

«Германія». Література дохристиянського періоду. 

Німецька література епохи Раннього Середньовіччя. Поезія раннього 

Середньовіччя – міннезанг. Життєвий шлях та творчість Гартмана фон Ауе. 

Найвідоміші романісти часів раннього Середньовіччя. Рицарський роман 

«Парціваль» Вольфрама фон Ешенбаха. Роман «Трістан та Ізольда» Готфріда 

Страсбурзького. 

Німецька література часів пізнього Середньовіччя (1250 – 1500). 

Бюргерська література, містерія та карнавальна комедія, народні книги та народна 

пісня. 

 



 

 

 

Кредит 2. Епоха Ренесансу та Гуманізму 

Відродження, Гуманізм та Реформація в німецькій літературі: історичні та 

культурні передумови. Творчість Вальтера фон дер Фогельвайде. Німецька 

література часів Гуманізму (1400-1550): діяльність Еразмуса Роттердамського 

(Хвала дурості), Себастіана Бранта (Корабель дурнів) та ін. Література епохи 

Реформації: значення діяльності Мартіна Лютера (95 тез, переклад Біблії); шванки 

(Тіль Ойленшпігель, Мешканці Шильди, Ганс Сакс Країна Шлараффен) та ін. 

Творчість Еразма Роттердамського і Ганса Закса. 

Тридцятирічна війна (1618 - 1648) та її наслідки. Німецька культура та 

література часів Бароко (1600-1700): лірика (Мартін Опітц Книга про німецьку 

поезію), драма (драматичні твори Андреаса Гріфіуса та ієзуїтська драма), роман 

(творчість Ганса Якоба Крістофеля фон Гріммельсгаузена, його шахрайські романи 

Пригоди Сімпліція Сімпліціссімуса та ін.). 

Крдит 3. Німецька література доби Просвітництва та Класицизму 

Семирічна війна (1756 - 1763). Доба Просвітництва в німецькій культурі та 

літературі (XVIII століття). Письменницька діяльність Йогана Крістофа Готшеда, 

Фрідріха Готліба Клопштока, Крістофа Мартіна Віланда та ін. 

Життя і творчість Готгольда Ефраїма Лессінга (його драми: Міс Сара 

Сампсон, Мінна фон Барнгельм, Емілія Галотті, Натан Мудрий та ін.; критичні та 

теоретичні твори: Листи стосовно новітньої літератури, Лаокоон, або про межі 

живопису та поезії та ін.). 

Головні риси та представники стилю Рококо в німецькій літературі. 

Просвітницька течія „Буря і натиск” (середина XVIII століття). Зростання 

самосвідомості німецького бюргерства і формування антифеодальних сил. Вплив 

Едуарда Янга та Жан Жака Руссо. Літературна діяльність Йоганна Готфріда 

Гердера, Міхаеля Рейнгольда Ленца, Готфріда Аугуста Бюргера та інших 

представників течії „Буря і натиск”.  

Доба Класицизму (1775 - 1810): історичні та культурні передумови. Класична 

література: поняття „класицизм” та „класика” (Йоганн Йоахім Вінкельманн, 

Іммануель Кант). Йоганн Вольфганг Гете (1749 - 1832): життя і творчість. 

Гете як представник літературного напрямку „Буря і натиск”: молодий Гете 

(1749 - 1775). Лірика й балади (Книга Аннетте. Лейпцігська книга пісень; Дика 

роза, Побачення і розлука, Вільшаний король та ін.), драми (Гец фон Берліхінген із 

залізною рукою та ін.), епічні твори (Страждання молодого Вертера та ін.). 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер як видатний німецький поет, драматург 

доби Просвітництва і Класицизму. Демократизм і гуманістичний характер п’єс 

Шіллера Розбійники, Підступність і кохання та ін.; втілення ідей „веймарського 

класицизму” в творах Дон Карлос, трилогії Валленштейн, Марія Стюарт, 

Вільгельм Тель та ін. Балади Шіллера. 

Гете як класик: Веймарський період (1775 - 1805). Дружба та співпраця з 

Шіллером. Ліричні твори Гете (пісні, гімни, сонети, балади, елегії), драми (Іфігенія 

в Тавриді, Егмонт), епічні твори (Літа науки Вільгельма Майстера, Герман і 

Доротея) та ін. 

Творчість зрілого Гете (1805 - 1832). Смерть Шіллера. Останній роман (Літа 

мандрів Вільгельма Майстера), ліричні твори, драма Фауст – найважливіший твір 

літературної спадщини Й.В.Гете.  



 

 

 

Творчість інших представників німецької літератури періоду Класицизму 

(Фрідріха Гельдерліна, Генріха фон Клейста та ін.). 

Історичні та культурні передумови виникнення (Французька буржуазна 

революція (1789 - 1794) та її наслідки: терор, ненависть та розчарування; зростання 

влади Наполеона й активізація національних сил в Німеччині; розвиток філософії 

та естетики (Іммануїл Кант, Георг Вільгельм Фрідріх Гегель) та ін.). 

Кредит 4. Німецька література XVIII століття 

Період раннього Романтизму в Німеччині (1795 - 1805) - Йєнська школа. 

Діяльність Августа Вільгельма та Фрідріха Шлегелів, Йоганна Готліба Фіхте, 

Людвіга Тіка, Новаліса (Фрідріха фон Гарденберга) та ін. 

Гейдельберзький період німецького Романтизму (1805 - 1830). Літературна 

спадщина Клеменса Брентано, Якоба та Вільгельма Грімм, Йозефа фон 

Айхендорфа та ін. Звернення поетів-романтиків до усної народної творчості. 

Реальність і фантасмагорія в творах Ернста Теодора Амадея Гоффманна 

Золотий горщик, Малюк Цахес на прізвисько Циннобер, Життєві погляди кота 

Мура та багатьох інших.   

Доба Бідермейер в німецькій літературі (Фердінанд Раймонд, Йоганн 

Нестрой, Йєреміас Готтгельф, Аннетте фон Дросте-Хюльзгофф, Едуард Мьоріке та 

ін.). Представники та діяльність групи „Молода Німеччина” (Карл Гутцков, 

Людольф Вінбарг, Теодор Мундт та ін.). Творчість Генріха Гейне як романтика 

(збірки Вірші, Книга пісень). Політична спрямованість та сатира в творах Гейне як 

члена групи „Молода Німеччина” (Сілезькі ткачі, Корабель рабів, Гренадери, 

Атта Троль, Німеччина. Зимова казка та інших віршах і баладах; у епічній сповіді 

Дорожні картини тощо). 

Кредит 5. Німецька література ХІХ –  початку ХХ століття. 

Історичні та культурні передумови. Політична та економічна криза. Перша 

(1914 - 1918) та друга (1939 - 1945) світові війни. Розподіл Німеччини на ФРН та 

НДР. Занепад економіки після другої світової війни. Відбудова Німеччини. Група 

47. 

Культура та література: основні тенденції та напрямки в німецькій літературі 

ХХ століття (символізм, експресіонізм, реалізм тощо). Вплив європейської та 

російської літератури на літературу Німеччини: культурні традиції та новаторство 

в творчості німецьких письменників. Головні теми літературних творів.  

Творчість Штефана Георге, Хуго фон Гофманшталя, Райнера Маріа Рільке, 

Крістіана Моргенштерна, Рікарди Гух та інших представників німецького 

символізму в літературі. 

 Експресіонізм у ліриці (Георг Тракл, Георг Хейм та ін.), у драмі (Франк 

Ведекінд, Ернст Барлах та ін.) та епічних творах (Альфред Дьоблін, Ганс Генні Янн 

та ін.). Франц Кафка – німецькомовний письменник-експресіоніст з Праги. 

Сюрреалізм та реалізм, фантастичні елементи в творах Кафки; тема відчуження 

людини, її жахів та почуття провини (оповідання Вирок, У виправній колонії, 

Перевтілення та ін., романи Процес, Палац, Америка). 

Кредит 6. Німецька література першої половини ХХ століття 

Німецька література постекспресіоністського періоду. Томас Манн – 

письменник-реаліст, засновник інтелектуального роману. Викриття буржуазного 

суспільства, відстоювання ідей гуманізму та прогресу в романах і новелах Т.Манна 



 

 

 

(романи Будденброки, Чарівна гора, Лотта у Веймарі та ін., новели Тоніо Крегер, 

Смерть у Венеції та інші твори). 

Генріх Манн – основоположник соціально-політичного роману, продовжувач 

традицій німецької сатири (романи Професор Унрат, Вірнопідданий). Активна 

антифашистська позиція в історичному романі-ділогії про короля Генріха ІV. 

Ганс Фалада – автор критично-реалістичних романів (Маленька людино, що 

ж далі?, Вовк серед вовків). Викриття жорстокості та злочинності фашизму в 

романі Кожний помирає на самоті. 

Письменники «втраченого покоління»  

Ліон Фейхтвангер – письменник-гуманіст (романи Потворна герцогиня, 

Єврей Зюсс та ін.), який виступав проти війни (драма Військовополонені, 

драматичний роман Томас Вендт). Соціальні протиріччя суспільства, 

попередження про загрозу фашизму, проблеми емігрантів та подальша доля 

Німеччини в трилогії Зал очікування. Гойя або важкий шлях пізнання  – один з 

найкращих творів у жанрі біографічного роману. 

Бертольт Брехт – видатний драматург, поет, режисер, прозаїк, засновник 

„епічного” театру (п`єси Тригрошова опера, Матінка Кураж та її діти, Життя 

Галілея та ін., збірка віршів Домашній псалтир). 

Герман Гессе – шлях від романтика до філософа: розкриття природи людини 

та одвічний пошук сенсу життя (романи: Петер Каменцінд, Кнульп, Деміан, 

Степовий вовк, Гра в бісер та ін.). Лауреат Нобелівської премії у 1946р. 

Вольфганг Борхерт – символ нової літератури Німеччини. Тема зрадженого 

покоління і загубленої молодості та зародження нових ідеалів у новелах Борхерта. 

Розгубленість солдат, що повернулись з війни (новели Кульбаба, Кухонний 

годинник, Хліб та ін., драма Перед дверима). 

Еріх Маріа Ремарк (Крамер) – письменник-гуманіст, який виступав проти 

фашизму та мілітаризму. Реалізм та глибокий песимізм у зображенні Німеччини 

між двома світовими війнами: тема зрадженого покоління й загубленої молодості 

(На західному фронті без змін, Три товариші, Люби ближнього свого, Тріумфальна 

арка, Час жити і час умирати, Чорний обеліск, Ніч у Лісабоні та ін.). 

Післявоєнна література 

Генріх Белль – автор романів (Де ти був, Адаме?, І не сказав ні слова, Дім без 

господаря, Більярд о пів на десяту та ін.), серйозних та веселих оповідань, коротких 

історій (Поїзд приходив вчасно, Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..., Мовчання 

доктора Мурке та ін.), в яких майстерно зображена тема війни та фашизму й тяжке 

життя людини в післявоєнні часи. Лауреат Нобелівської премії (1972). 

Творчість Стефана Цвайга, Анни Зегерс, Макса Фріша, Фрідріха 

Дюрренматта, Гюнтера Граса, Йоганна Бобровські, Пауля Целана, Інгеборг 

Бахманн та ін. письменників Німеччини ХХ століття. 
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