
Зарубіжна література 

Викладач Васюрчак Г. І. 

 

І курси.  

 

Теми для самостійного опрацювання студентами: 

 

17.03.2020 Друга світова війна у дзеркалі літератури. Трагічні наслідки війни у 

творах письменників світової літератури Б. Брехта. Е. М. Ремарка, 

О. Твардовського та інших. Особливості творчості Г. Белля. Тема антигуманної 

сутності війни в творах "Поїзд точно за розкладом", "Де ти був, Адаме?" 

Антигуманне спрямування оповідання "Подорожній, коли прийдеш у Спа..." Які 

проблеми порушені в оповіданні? Розкрити Функції інтер'єру в творі та 

символічний зміст його назви. Підготувати розповідь про долю юнака 

скаліченого війною 

24.03.2020 А.Камю. Сторінками життя і творчості митця. Художній світ творів 

письменника: "Міф про Сізіфа", "Сторонній". Аналіз роману-притчі "Чума" 

Особливості сюжету і жанру твору, система образів Сутність морального вибору 

героїв роману. Скласти груповий портрет жителів Орану. 

31.03.2020 П. Целан. Тема Голокосту в поезії П. Целана Аналіз вірша "Фуга 

смерті" Розкрити зміст назви твору. Визначити ідею даного вірша. Пояснити 

особливості фуги, як музичного твору. Як у вірші використано музичні прийоми? 

Система образів. Дати розгорнуту письмову відповідь: "Трагедія Голокосту 

очима П. Целана" 

07.05.2020 Е. Хемінгей. "Кодекс честі" героїв Хемінгуея. Повість-притча 

"Старий і море" Реалістичний, міфологічний та філософський план повісті. 

Проблематика твору "Старий і море". Скласти план до характеристики образу 

Сантьяго. 

14.04.2020 Г. Гарса Маркес. Огляд творчості Маркеса. Тема самотності у творах 

письменника: "Опале листя", "Сто років самотності". Аналіз оповідання 

"Стариган з крилами". Художній світ оповідання. Які духовні проблеми порушує 

Маркес в оповіданні. Поясніть вираз: «Кожен отримує такого ангела, на якого 

заслуговує». 

21.04.2020 Урок розвитку мовлення. Контрольний домашній твір.(на вибір): 

"Моє враження після прочитання вірша П. Целана "Фуга смерті", "Мотиви 

перестороги в романі А. Камю "Чума", "Проблема вибору людини в межовій 

ситуації". 



ІІІ курс (спецкурс) 

 

Теми для самостійного опрацювання студентами: 

 

17.03.2020 Розвиток західної драматургії. Театральне життя у другій половині 20 

ст. Трагікомедія, інтелектуальна драма-притча та "театр абсурду". Огляд 

творчості  Е. Йонеско та М. Фріша. Проблематика та ідейне спрямування п'єси 

"Носороги». 

24.03.2020 Ф. Дюрренматт. Сторінками життя митця. Аналіз драми "Гостина 

старої дами". Система образів та проблематика п'єси. Які моральні проблеми 

порушує автор утворі. Доведіть, що "Гостина старої дами" є трагікомедією. 

31.03.2020 Урок розвитку мовлення. Написати твір на одну із тем: Сутність 

опору Беранже ( за твором Е. Йонеско "Носороги") Спокутування гріхів 

минулого (за п'єсою Ф. Дюрренмата "Гостина старої дами") Алегорично-

моральний зміст сюжету драми Ф. Дюрренматта "Гостина старої дами" 

07.04.2020 Література постмодернізму. Сторінками постмодерністської прози. 

Основні риси літератури постмодернізму. Риси постмодернізму в творах 

М. Павича, У. Еко, К. Рансмайра. Особливості творчості М. Павича Повість 

"Скляний равлик".. Побудова твору, головні герої, ідея. У чому новаторство 

повісті? Мої враження від повісті. Стислий переказ. 

14.04.2020 П. Зюскінд. Сторінками творів митця. Тема митця і мистецтва, 

духовних розчарувань у творах "Контрабас", "Голубка". Які аспекти проблеми 

мистецтва розглянуті у зазначених творах? Розкрийте найсуттєвіші особливості 

художнього світу П. Зюскінда. 

21.04.2020 П. Зюскінд. Роман "Запахи. Історія одного вбивці". Морально-

філософські проблеми роману. Сюжет твору. Риси постмодернізму. Інакомовний 

план сюжету "Запахів..." Розкрити зв'язок проблематики роману з тенденціями 

духовного життя сьогодення. Написати твір-мініатюру на тему: "Тріумф і 

поразка Гренуя". 


