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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Світова література” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 

підготовки: 014 Середня освіта та 035 Філологія, спеціалізації: 014.02 Мова і література та 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, освітня 

програма: Англійська та друга іноземна мова(німецька) та Мова і література (англійська). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості історико-літературного 

процесу Давньої Греції та Давнього Риму. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення історії античної літератури нерозривно 

пов’язане зі «Вступом до літературознавства», який є теоретичною базою вивчення історії 

літератури, а також з вивченням історії Давнього світу, культурологією, міфологією, 

філософією.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Світова література”: залучити студентів 

до найвищих досягнень античної літератури та культури, сформувати систему знань з історії 

античної літератури, надати студентам уявлення про її художню своєрідність, умови 

виникнення та розвитку, значення для історії світової літератури та культури.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Світова література” є: 

–  сформувати уявлення про історико-культурний контекст виникнення античної 

літератури, їх художню специфіку; 

–  окреслити теми та образи античної літератури, які увійшли до арсеналу 

«вічних» образів світової літератури, простежити традиції античної літератури у подальшому 

літературному процесі; 

–  розглянути вплив античного мистецтва та літератури на мистецтво і літературу 

рідного народу, зокрема, ознайомити з перекладацькою діяльністю українських культурних 

діячів, з творами та діяльністю видатних митців, що зверталися до творів античності; 

–  сформувати навички літературознавчого аналізу, сприяти засвоєнню основних 

теоретичних понять, що необхідні для розуміння античної літератури та культури в цілому; 

–  сформувати навички роботи із дослідницькою літературою, навчальними 

посібниками, словниками-довідниками; 

–  розвивати філологічну культуру, читацькі та творчі здібності студентів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти оволодівають такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел, здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність вдосконалювати власне навчання з 

розробленням навчальних і дослідницьких навичок, здатність удосконалювати мовні і 

мовленнєві навички, розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних 

етапах професійного зростання; здатність до письмової й усної комунікації, щo якнайкраще 

відпoвідають ситуації професійного і особистісного спілкування засобами рідної мови; 

навички міжособистісної взаємодії; здатність до самокритики; здатність діяти соціально 

відповідально та громадянські свідомо; здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль 

фахівця з oбранoю ним індивідуальнoю стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю 

спрямoваністю на діяльність філолога, яка зoрієнтoвана на вітальні, сoціальні та прoфесійні 

цінності. 

ІІ. Фахові: здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної 

іноземної мови; другої іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних 

намірів; володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних явищ 

на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів; здатність самостійно опановувати нові 

знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки 

та соціальної практики; здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1-2 

 



Давньогрецька література архаїчного та класичного періоду. Міфологія 

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика античної літератури. Міфологія. 

Термін та поняття «антична література». Мета та завдання курсу. Хронологія та 

географія античності. Періодизація історії античної літератури. Специфічні риси літератури 

доби античності. Основні джерела вивчення античної культури. Архаїчний період. 

Долітературний період (до середини ІХ ст. до н.е.). Усна народна творчість, її провідні 

жанри. Пісенна творчість: аеди та рапсоди. Робочі, культово-обрядові, застольні пісні. 

Дидактичні жанри – байки та казки. Давньогрецька міфологія. Поняття про міф. 

Класифікація міфів. Сучасні наукові підходи до вивчення міфології. Етапи розвитку 

давньогрецької міфології. Категорії міфологічних героїв. Олімпійський пантеон. Міфи про 

героїв, основні цикли міфів. Антична міфологія та її відображення у світовій культурі.  

Тема 2. Епічні поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея». 

Давньогрецький героїчний епос (к. ІХ – VIII ст. до н.е.). Гомер. «Гомерівське питання». 

Походження епічних пісень. Етапи становлення давньогрецького епосу. Загальне поняття 

про епічну поему. Історична та міфологічна основа гомерівського епосу. Зміст «Іліади» – 

військово-героїчної епопеї, «Одіссеї» – епічної казково-пригодницької та родинно-побутової 

поеми. Основні ідеї та структура поем. Образи богів та героїв, їх роль у розвитку дії. 

Особливості майстерності Гомера: повільність розповіді, прийом ретардації, епічний простір. 

Гекзаметр. Риси епічного стилю. Ліричні та драматичні елементи в епосі. 

Тема 3. Дидактичний епос. «Роботи й дні» Гесіода. 

Давньогрецький дидактичний епос. Гесіод. Чинники виникнення дидактичного епосу. 

«Роботи й дні» Гесіода як зразок дидактичного епосу. Автобіографічні риси. Повчання як 

форма реалізації художнього задуму. Поетизація праці в творі Гесіода. Міф про п’ять віків. 

Байка про Яструба і Солов’я. Поема «Теогонія» як систематизація міфів. 

Кредит 3. 

Давньогрецька лірика: види, жанри, представники. 

Тема 4. Виникнення та розвиток давньогрецької трагедії. Творчість Есхіла та 

Софокла. 

Розквіт античної культури. Культ Діоніса, його значення для розквіту драми та театру 

в Греції. Виникнення трагедії, її структура. Сутність трагічного. Елементи обрядовості у 

давньогрецькій драмі. Грецький театр, його устрій та роль у суспільному житті. Специфічні 

елементи у давньогрецькій трагедії.  

Есхіл – поет становлення афінської рабовласницької демократії. Творчість та 

світогляд Есхіла, еволюція його драматургії. Проблематика, герої та драматична структура 

трагедій. Хор у трагедіях Есхіла. Ідейно-художня своєрідність трагедії «Прометей 

прикутий». Проблема прокляття і родової помсти в трилогії «Орестея». Особливості 

трагічних персонажів. Еволюція майстерності Есхіла. Нововведення: трагедія – засіб 

ідейного впливу на співгромадян; введення другого актора; формула трагічного мовчання; 

введення трилогій; монументальність персонажів; декорації, маски; театральні технічні 

засоби. Особливості мови Есхіла. 

Тема 5. Виникнення та розвиток давньогрецької трагедії. Творчість Есхіла та 

Софокла. 

Софокл – поет розквіту афінської рабовласницької демократії. Біографічна довідка, 

політична активність, світогляд. Основні етапи творчості: трагедії «Едіп-цар», «Едіп у 

Колоні», «Антігона». Інтерес до героїчної особистості, прагнення до гармонії між 

особистістю та суспільством. Людина та доля в трагедії «Едіп-цар». Сутність трагічних 

конфліктів, ствердження нормативності героїчних образів. Розвиток драматургічної техніки 

в творчості Софокла. Нововведення: відмова від трилогій; поява третього актора; зменшення 

хорових партій; приземлення трагедій; розкриття внутрішнього світу героя; прийом 

контрасту в системі образів і в композиції. 

Кредит 4. 

Давньогрецька лірика: види, жанри, представники. 

Тема 6. Трансформація традиційної давньогрецької трагедії у творчості 

Еврипіда. 



Еврипід – поет кризи афінської рабовласницької демократії. Драматургія Еврипіда, її 

основні риси: філософська проблематика, психологізація та індивідуалізація образів, 

особливості внутрішнього конфлікту, характер драматичної інтриги, проблема 

«побутовизації», доля хору, «бог з машини». Жіночі образи в трагедіях Еврипіда. 

Проблематика та своєрідність конфлікту трагедій «Медея», «Іполіт». Зміна традиційної 

трагедії та перехід до якісно нового драматичного жанру. 

Тема 7. Давньогрецька проза, її різновиди: історична, ораторська, філософська. 

Зародження прози у Давній Греції, її різновиди. Рання філософська та історико-

географічна проза. Чинники розквіту прози у Давній Греції в класичний період (V – IV ст. до 

н.е.), її провідні різновиди: історична, ораторська, філософська. Специфіка давньогрецької 

історіографії (Геродот та Фукідід), основні види ораторського мистецтва та його 

представники (Лісій, Демосфен), провідні теми філософської прози (Платон, Аристотель). 

Погляди Платона на поета та мистецтво поезії у діалогах «Іон», «Бенкет». Теорія поезії в 

«Поетиці» Аристотеля. 

Кредит 5-6 

Давньогрецька література доби еллінізму. Римська література 

Тема 8. Грецька література римського періоду. Давньогрецький роман.  

Грецька література римського періоду. Історична та наукова проза Плутарха. Сатири 

Лукіана. Давньогрецький роман: виникнення, види, сюжетна схема, образи героїв. 

Проблематика та жанрова своєрідність роману Лонга «Дафніс і Хлоя». Літературна доля 

роману в пізніші часи. Значення античного роману для подальшого формування жанру 

роману. 

Тема 9. Література доби Октавіана Августа. Творчість Вергілія та Горація. 

Встановлення принципату. Політичні й релігійно-моральні реформи Октавіана 

Августа. Розквіт літератури і формування римського класичного стилю. Літературне життя у 

добу Августа: літературні гуртки. Роль Мецената у літературі та культурі доби. Звернення до 

великих літературних форм, поглиблення зображення людських почуттів, відсутність 

значних соціальних проблем. Творчість Вергілія, поетика його ранніх творів: «Буколіки» як 

ідеал спокійного людського життя, «Георгіки» – ідеалізація сільської праці. «Енеїда» 

Вергілія як римський національний епос: політичний сенс опрацювання міфу. Композиція, 

самобутність поеми Вергілія «Енеїда», відмінність від гомерівської поетики: «фатум», герої 

та боги, патетика оповідання, лірико-драматичний колорит. 

Тема 10. Творчість Горація. Творчість Овідія. 

Життя та творчість Горація, його філософські погляди. Жанри його поезії. Тематична 

спрямованість поетичних творів. «Сатири»: особливості змісту та філософська 

проблематика. «Оди»: хронологія книг, зв’язок із грецькою лірикою, тематика. Горацій як 

теоретик римської поезії («Послання до Пізонів»). Значення творчості Горація для розвитку 

європейської поезії. Творчість Овідія, її етапи. Тема кохання в поезії Овідія («Любовні 

елегії», «Мистецтво кохання»). «Метаморфози» – міфологічна енциклопедія у віршах. 

Творчість Овідія у вигнанні («Скорботні пісні» і «Листи з Понту»). 

 

3. Рекомендована література 

Базова: 
1. Антична література: Довідник / За ред. С.В. Семчинського. – К., 1993. 

2. Антична література: хрестоматія / Уклад. Т. Міхед. – К., 2006. 

3. Антична література: Хрестоматія. 5-9 кл. / Уклад. М. Борецький. – Львів, 1998. 

4. Античная литература. Греция: Антология: В 2-х ч. / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Мирошниченкова. 

– М., 1989. 

5. Античная литература. Рим: Антология: В 2-х ч. / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Мирошниченкова. – 

М., 1988. 

6. Античная литература: учебник / под ред. А.А. Тахо-Годи. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 1986. 

7. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження / За ред. Ф.І. Прокаєва. 

– К., 1994. 

8. Міфи Давньої Греції. Твори давньогрецьких авторів: Навчальний посібник. У 2-х книгах. Книга 

1. / Упорядк., передмова і коментарі Чічановського А.А. – К.: Грамота, 2004. 



9. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література: підручник. – Вид. 3-тє. – К.: Либідь, 2008. 

10. Підлісна Г.Н. Антична література. – К., 1992. 

11. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. – М., 1982. 

12. Тронский И.М. История античной литературы. – М., 1983. 

13. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. нарис. – К.: 

Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 

Допоміжна: 

1. Аверинцев С.С. Две тысячи лет с Вергилием // Поэты. – М., 1996. 

2. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука. Словарь-справочник / Под 

ред. В.Н. Ярхо. – М., 1995. 

3. Білецький О. Було колись над Іліоном // Гомер. Іліада. – Харків: Фоліо, 2006. 

4. Білецький О. Неповторний Арістофан // Арістофан. Комедії. – Х.: Фоліо, 2002. 

5. Гаспаров М.Л. Древнегреческая хоровая лирика // Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – М., 

1980. 

6. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. 

7. Головня В.В. История античного театра. – М., 1972. 

8. Гринбаум Н.С. Художественный мир античной поэзии. – М., 1990. 

9. Забарило К.С. Гомерова «Одіссея» та її місце у світовій літературі // Гомер. Одіссея. – Х.: Фоліо, 

2001. 

10. Историки Греции. Геродот, Фукидид, Ксенофонт. – М., 1976. 

11. Кобів Й. Вергілій і його епічна поема // Вергілій. Енеїда. – К.: Дніпро, 1972. 

12. Кобів Й. Визначна пам'ятка античного роману // Апулей. Метаморфози, або Золотий осел. – К.: 

Дніпро, 1982. 

13. Корж Н.Г. Із скарбниці античної мудрості. – К., 1988. 

14. Кун М.А. Легенди і міфи Давньої Греції. – Харків: ФОП Чиженко, 2007. 

15. Лісовий І.А., Ревеко К.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах: Словник-довідник з історії 

та культури Давньої Греції та Риму. – К., 1988.  

16. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. – М., 1996. 

17. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. – М., 1993. 

18. Ошеров С. Лирика и эпос Овидия // Публий Овидий Назон. Любовные элегии. Метаморфозы. 

Скорбные элегии. – М., 1983 // http://lib.ru/POEEAST/OWIDIJ/ovidii0_1.txt 

19. Парандовський Ян. Міфологія. Вірування та легенди стародавніх греків та римлян. – К., 1977. 

20. Пащенко В.І. Еллінський театр і його уславлені трагічні поети // Давньогрецька трагедія. – К.: 

Дніпро, 1981. 

21. Підлісна Г.Н. Антична література для всіх і кожного. – К.: Техніка, 2003. 

22. Покровская З.А. Античный философский эпос. – М., 1979. 

23. Поэтика древнеримской литературы. – М., 1990. 

24. Содомора А. Горацій і його поетична творчість // Горацій. Твори. – К.: Дніпро, 1982. 

25. Содомора А. Дві барви часу Публія Овідія Назона // Овідій. Любовні елегії. Мистецтво кохання. 

Скорботні елегії. – К.: Основи, 1999. 

26. Содомора А. До глибин людської душі // Еврипід. Трагедії. – К.: Основи, 1993. 

27. Содомора А. Жива античність. – К., 1983. 

28. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. – М., 1989. 

29. Чистякова Н.А. Эллинистическая поэзия. – Л., 1988. 

30. Шталь И.В. «Одиссея» – героическая поэма странствий. – М., 1978. 

31. Шталь И.В. Гомеровский эпос. – М., 1975. 

32. Шталь И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла. – М., 1977. 

33. Ярхо В.Н. Драматургия Еврипида и конец античной героической трагедии // Еврипид. Трагедии. 

В 2 томах. Т. 1. – М., Наука, Ладомир, 1999. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік у І семестрі, іспит - у ІІ 

семестрі. 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

– письмові підсумкові та залікові контрольні роботи;  

– поточні письмові та усні самостійні роботи; 

– тестові завдання різних рівнів складності. 


