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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 Середня освіта. Мова і література та 

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), освітня програма: Мова і література 

(англійська та друга іноземна мова) та Мова і література (англійська). Предметом вивчення 

навчальної дисципліни є особливості історико-літературного процесу Доби Романтизму. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення історії зарубіжної літератури доби романтизму 

нерозривно пов’язане з дисципліною «Історія, теорія та критика літератури країни, мова якої 

вивчається», який є теоретичною базою вивчення історії літератури, а також з вивченням історії 

Давнього світу, культурологією, філософією.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Світова література” є засвоєння студентами 

необхідної сукупності знань про світову літературу ХІХ століття доби романтизму. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Світова література” є: 

− здійснення загального огляду розвитку літератур європейських країн і США; 

− з’ясування філософських засад та естетичних принципів літературних напрямів і 

течій для усвідомлення специфіки художніх творів в контексті літературного  

процесу ХІХ століття; 

− дослідження контактних і генетичних зав’язків між літературними явищами і 

творами окремих письменників. 

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 90 годин / 3 кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Романтизм як літературно-художній напрям літературі 

Тема 1. Вступ. Романтизм як літературно-художній напрям літературі. 

 Вступ. Естетична своєрідність літератури 1-ої половини ХІХ століття: загальна 

характеристика, основні літературні напрями, стилі. Романтизм як літературний напрям: 

естетичні, світоглядні та соціально- історичні чинники, характерні риси, жанрова система. 

Тема 2. Романтизм як літературно-художній напрям в першій половині ХІХ століття: чинники 

формування, характерні ознаки, течії, жанри.  

 Течії романтизму. Романтизм та інші напрями: реалізм, модернізм. Романтизм у музиці 

та живопису. 

Тема 3. Романтизм в Німеччині. 

 Загальна характеристика німецького романтизму. Періодизація. Єнський та 

гейдельберзький гуртки романтиків: естетичні маніфести, художня творчість їхніх 

представників. Творчість Ф. Шлегеля: «Фрагменти», «Люцинда». Проблема мистецтва в 



естетиці Новаліса і образ поета в романі «Генріх фон Офтердинген». Структура, характерні 

риси, естетика твору. Особливості жанру романа-міфа. К. Брентано і Л. фон Арнім та їхній 

збірник «Чарівний ріг хлопця». Творча індивідуальність Г. фон Клейста: проблема художнього 

методу, специфіка драматичних творів і новелістики. 

Кредит 2.  Особливості англійського та французького романтизму 

Тема 4. Особливості розвитку романтизму в англійській літературі. «Озерна школа» та її 

представники. Історичний роман В. Скотта. Життєвий і творчий шлях Дж. Байрона. 

 Загальна характеристика англійського романтизму: естетичні, філософські, соціально-

політичні чинники, періодизація, представники. «Озерна школа» та її редставники: У. 

Уордсворт, С.Т. Колрідж, Р. Сауті. Передмова до «Ліричних балад» як естетичний маніфест 

англійських романтиків. Життєвий і творчий шлях Дж. Г. Байрона. Жанрове розмаїття лірики 

поета. Романтична поема «Паломництво Чайльд Гарольда»: масшатбне соціально-філософське 

осмислення епохи, образ героя. Авторська позиція. Специфіка жанру. 

Тема 5. Загальна характеристика  французького романтизму. Естетичні маніфести, провідні 

жанри, проблематика.  

 Загальна характеристика  французького романтизму. Естетичні маніфести, провідні 

жанри, проблематика, періодизація, представники. 

Тема 6. Творчість Ф. Р. де Шатобріана, В. Гюго, Жорж Санд, А. де Мюссе. 

 Творчість Ж. де Сталь і Ф.Р. де Шатобріан. Індіанська тема в творчості Шатобріана. 

Повість «Рене» як початок теми «зайвої людини» в світовій літературі. Життєвий і творчий 

шлях А. де Мюссе. Роман «Сповідь сина віку» в контексті творчості письменника. Роман-

фейлетон у творчості О. Дюма. Життєвий і творчий шлях В. Гюго. Рання лірика та її 

особливості. Драматургія письменника. Передмова до драми «Кромвель» В. Гюго як 

естетичний маніфест французьких романтиків. Романістика В. Гюго. 

Кредит 3. Романтизм в Польщі, Росії та США 

Тема 7. Особливості розвитку романтизму в Росії та Польщі. Творчий шлях О.С. Пушкіна-

романтика. Творчість А. Міцкевича. 

 Естетична своєрідність російського романтизму: літературна боротьба, періодизація, 

представники. Творчість В.А. Жуковського як засновника російського романтизму. Балади 

«Людмила», «Світлана» та їх місце в становленні російського романтизму. Життєвий і творчий 

шлях О.С. Пушкіна-романтика. «Південні поеми» О.С. Пушкіна як взірець російського 

романтизму. 

Тема 8. Загальна характеристика американського романтизму. 

 Гармонійні відносини між людиною та природою, гурток «Молода Америка», демонічні 

образи та демологічні мотиви, клуб бостонських трансценденталістів, політизованість 

літературних угрупувань, теорія «довіри до себе», філософське та художнє засвоєння нової 

країни.  

Тема 9. Творчість В. Ірвінга, Дж. Ф. Купера, Е. По, Н. Готорна 

 Життєвий і творчий шлях В. Ірвінга. Життєвий і творчий шлях Ф. Купера. Життєвий і 

тфорчий шлях Е. А. По. Життєвий і творчий шлях Н. Готорна. 

3. Рекомендована література 

Базова: 
1. Тураев С. В. От Просвещения к романтизму. — М. 1983. 

2. Алексеев М.П. Из истории английской литературы. — М. — Л., 1960. 

3. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. — М., 1978. 

4. Дьяконова Н.Я. Лондонские романтики и проблемы английского романтизма. — Л., 

1970. 

5. Европейский романтизм. — М., 1973. 

6. Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ—ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. — 

М., 1987. 

7. Ивашева В. Английский реалистический роман XIX века в его современном звучании. 

М., 1974. 

8. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Я.Н. Засурского и С. В.Тураева. 

— М, 1982. 

9. Литературная история Соединенных Штатов Америки. В 3-х т. — Т.2. — М., 1978. 



10. История немецкой литературы. В 5-ти т. — Т. 3. — М., 1966. 

Допоміжна: 

1. Гиждеу С. Лирика Генриха Гейне. — М., 1983. 

2. Евнина Е. Виктор Гюго. — М. Наука, 1976. 

3. 11. Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе ХІХ—XX вв. — К., 

1985. 

4. Аллен Г. Едгар По. — М., 1984 (ЖЗЛ). 

5. Жерлицын М. Кольридж и английский романтизм. — О., 1914. 

6. Ивашева В. Судьбы английских писателей. — М., 1989. 

7. Ивашева В. Теккерей-сатирик. — М., 1958. 

8. История английской литературы. — Т. ІІ — Вып. 1—2. — М., 1953—1955. 

9. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. А.С. Дмитриева. — Ч. 1, 4.2. 

10. Аникин Г., Михальская М. История английской литературы. — М., 1985. 

11. История зарубежной литературы конца XIX века — начала XX века.. Курс лекций / 

Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П. Михальской. — М., 1970. 

12. История зарубежной литературы конца XIX века — начала XX века. 

13. История французской литературы. — Т. ІІ. — М., 1963. 

14. Ковалев Ю. Герман Мелвилл и американский романтизм. — Л., Худ. лит, 1972. 

15. Ковалев Ю.В. Эдгар Аллан По: Новеллист и поэт. — Л.: Худ. лит., 1984. 

16. Аникин Г.В., Михальская М. История английской литературы. — М., 1975. 

17. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. — М., 1980. 

18. Матузова Н.М. Генріх Гейне: Життя і творчість. — К.: Дніпро, 1984. 

19. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. — Л., 1973. 

20. Наливайко Д. Віктор Гюго. Життя і творчість. — К., Дніпро, 1976. 

21. Наливайко Д.С., Шахова К. Зарубіжна література доби романтизму. — К., 1998. 

22. Наливайко Д.С. , Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму: 

Підручник. — К., 1997. — С. 28—67. 

23. Боброва М. Романтизм в американской литературе ХІХ в. — М., 1972. 

24. Павличко С. Философская поэзия американского романтизма. — К.: Наук. думка, 

1988. 

25. Парриштон В.Л. Основные течения американской мысли. В 3-х т. — Т.2. Революция 

романтизма в Америке. — М, 1962. 

26. Вайнштейн О. Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фридри 

Плегеля. — М., 1994. 

27. Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. — М., 1977. 

28. Решов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом. — Л., 1963. 

29. Скуратовская Л.И. Из истории английского романтизма. — М., 1971. 

30. Соловьевв Н.А. У истоков английского романтизма. — М., 1988. 

31. Великий романтик. Байрон и мировая литература. — М., 1991. 

32. Трескунов М.С. Виктор Гюго. — Л., 1969. 

33. Тугушева М.П. Шарлотта Бронте: Очерк жизни и творчества. — М., 1982. 

34. Художественный мир Гофмана. — М., 1982. 

35. Черневич М.Н. и др. История французской литературы. — М., 1965. 

36. Шамрай А.П. Ернест Теодор Амадей Гофман. — К., 1969. 

37. Шульц Г. Новалис сам свидетельствующий о себе и о своей жизни (с приложением 

фотографий и иллюстраций). — Челябинск, 1998. 

38. Эстетика немецкого романтизма. — М., 1987. 

39. Эстетические учения Западной Европы и США (1789—1871) // История эстетики. 

Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

– письмові підсумкові контрольні роботи;  

– поточні письмові та усні самостійні роботи; 

– тестові завдання різних рівнів складності. 


