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Мета курсу ознайомлення студентів яка полягає в формуванні 

національної ідентичності, загальної культури, світоглядних орієнтирів, 
творчих здібностей, дослідницьких навичок та навичок життєзабезпечення. 
Дати уявлення про основні літературні напрямки та їх взаємодію.Познайомити 
з творчістю видатних письменників сучасності.Сформувати концептуальне 
уявлення про зарубіжну літературу як цілісне культурно-історичне 
явище.Осягнення духовної цінності та осмислення поетики літературних 
творів різних епох і країн,поглиблення культурно-пізнавальних 
інтересів,усвідомлення ними виняткової ролі художньої літератури в 
сучасному світі. Вагомими творчими здобутками письменників XX-XXI 
століть і їх місцем у всесвітньому літературному процесі.Із закономірностями 
історичного функціонування літератури та її еволюції як у певну епоху,так і 
впродовж всієї історії нації,країни,регіону,світу. 

Основними завданнями дисципліни є дати студентам систематизоване 
знання з історії української культури від Трипільської доби до початку ХХІ 
ст. на тлі та у зв’язках з процесами європейської естетичної свідомості, 
розкрити іманентні ознаки національної культури, а також системи та 
джерела зовнішньої політики держави в історико-культурному контексті, 
розкрити цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина як прояву високого культурного розвитку 
соціуму. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Сучасна зарубіжна література» в 
структурно-логічній схемі дисциплін має безпосередній зв’язок з такими 
дисциплінами, як: «Історія України», «Іноземна мова», «Філософія», «Історія 
української культури», «Українська мова (за проф.спрям.)», «Історія 
зарубіжної музики», «Історія української музики», «Історія мистецтв», «Аналіз 
музичних творів», «Арт-менеджмент» тощо та інтегрується з такою 
дисципліною, як «Сучасна українська література». 

  Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Програмні результати навчання: 
знати: як виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 

джерел щодо особливостей сучасного художньо-філософського мислення; 
особливості і складники сучасного літературного процесу; жанрове 
різноманіття сучасної зарубіжної літератури Європи, Америки і Канади. 

уміти: виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 
джерел щодо особливостей сучасного художньо-філософського процесу; 
читати художній текст, спираючись на наукові коментарі й дослідження; 



відрізняти класичний і некласичний художні тексти; створювати грамотний 
медіа-продукт на задану тему визначеного жанру з урахуванням 
особливостей сучасного художньо-філософського мислення. 

володіти: володіти категоріальним базисом сучасної зарубіжної 
літератури. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Література Європи та Америки і Канади другої половини ХХ  
і початку ХХІ століття 
Європейська література та література Америки і Канади кінця XX 
століття: знакові постаті, твори, тенденції  

Загальна характеристика світової літератури кінця XХ століття: традиції і 
новаторство. Філософські та літературознавчі явища кінця XX ст. 
(постструктуралізм, деконструкція, герменевтика) та їхній уплив на 
літературний процес. Гостра потреба в нових орієнтирах у світі глобальної 
непевності, недовіри й сумніву в усіх без винятку цінностях. Шлях від 
модернізму й авангардизму до постмодернізму. Перехід від відкритого 
ідеологічного протистояння до посттоталітарного, «вільного» суспільства: 
плюси і виклики для художньої літератури. Взаємовпливи елітарної та масової 
літератури на культури наприкінці XX – на початку XXІ століть. Естетика та 
функції інтертекстуальності в художній літературі кінця XX – початку XXІ 
століть. К. Воннегут, К. Кізі, Т. Пінчон. Поезія 50–80-х років (Р. Фрост, 
Й. Бродський).  
Постмодернізм як культурний феномен  

США як батьківщина постмодернізму. Леслі Фидлер (Leslie Fiedler) і 
його стаття «Пересікайте кордони, засипайте рви» (Cross the Border — Close the 
Gap), в якій йшлося про тенденції поєднання модерністської мови та мови 
масової літератури. Література як гра з реальністю та гра із словом як 
особливість американського постмодернізму. Література «чорного гумору» і 
постмодернізм. Постмодернізм як типовий прояв еклектичного духу часу. 
Проблема «розмивання» жанрів, їхня дифузія як один із шляхів розвитку 
новаторства у художній літературі. 

Взаємовплив елітарної та масової культури. Найвідоміші митці i тексти. 
Витоки постмодернізму. «Структуралістське минуле» постмодернізму й 
одночасно «послідовна критика» структуралізму. Структуралістська парадигма 
тексту: семіотична основа, розширення семантики поняття, знакова природа 
тексту. Постструктуралізм як колиска теорії постмодернізму. Філософські 
засади в працях Ж. Дерріди, Ж. Батая, Ж.-Ф. Ліотара, М. Фуко та ін. та їхнє 
значення для літератури Америки і Канади. 

Кореляція творчих пошуків американських і канадських письменників 
кінця XX століття з загальними тенденціями розвитку літературознавства й 
культурології 

Ідея деконструкції. Теорія герменевтики як дослідження поетики митця: 
відображення індивідуальної системи засобів виразності, неповторні стильові 
особливості, що дозволяє впізнавати текст автора, ідентифікуючи його і 
виділяючи серед інших. 

Інтертекстуальність як одна з конститутивних ознак постмодернізму. 
Риси постмодерністської естетики: відтворення фрагментарності світу і 
множинності істини, критика раціональних концепцій буття та концепції 



логічності історичного процесу, руйнація традиційного сюжету, пародійна 
«гра» з героєм, читачем, чужими текстами, стилізація, компілятивність, 
ремінісценції, алюзії тощо. Принципові нонселекція та гіперрецептивність як 
конститутивні ознаки постмодернізму. 

Феномен симулякру. Ж. Бодріяр «Символічний обмін і смерть», Ж. 
Дельоз «Платон і симулякр». Своєрідність постмодерністської гри. 

Найвідоміші представники літератури постмодернізму: Томас Пінчон як 
«метр» американського постмодернізму. Р. Бах (США), Х.Л. Борхес 
(Аргентина), П. Коельо (Бразилія) та ін. 
Література постмодернізму 

Література останньої треті ХХ століття і філософія. Структуралізм, 
постструктуралізм, філософія тексту. Концепція тексту як безмежного 
простору, де поєднуються та сперечаються різні види письма, ні один з яких не 
є домінуючим. Текст, що витканий з цитат, які відсилають до безлічі 
культурних джерел. Текст не я к структура, а як процес. Інтертекст. Гіпертекст. 
Множинність значень тексту, яка провокується грою та іронією. 
Децентрування тексту, його відкритість. Смерть Автора. Нове розуміння 
людини. Постгуманізм. Жорстокість як філософсько-естетичний феномен 
постмодерну. «Шокова терапія». Новий катарсис. Найвідоміші представники 
літератури постмодернізму: Х.Л. Борхес (Аргентина), Т. Пінчон, Р. Бах (США), 
П. Коельо (Бразилія) та ін. Мультикультуралізм у літературі США. Традиційна 
література як поєднання расового та етнічного різноманіття. Прагнення 
кожного етносу до зберігання власних традицій у рамках єдиної національної 
американської культури. Англійська мова як рідна мова для письменників 
різних етносів і расового походження.  
Творчість сучасних американських письменників: у пошуках мейнстриму 
постмодернізму Виникнення «великого галасу» (позитивного і негативного) 
навколо сучасних творів («Код да Вінчі» Д. Брауна). Особливості «модного» 
роману. Художня та релігійна символіка. Звернення до історичного матеріалу 
як засіб осягнення проблем сучасності. Синтез жанрів, концепція світу і 
концепція особистості в прозових творах початку XXI ст. Дешифруюча 
функція нових творів: відверте кепкування над сприйняттям духовних і 
художніх традицій, пародійний характер твору. Відверте зниження «високої» 
проблематики і зведення її до форми популярного «бестселера».  

Поява творів глибоко психологічних і змістовно насичених. Поява 
нового інтелектуального стилю в творах письменників початку XXI ст. 
Творчість видатних науковців як спроба написати «справжню» книжку і бути 
вислуханим і почутим. Створення іміджу «культового письменника». Томас 
Пінчон і його головний художній прийом містифікації. Уявлення про 
неоднорідність навколишнього світу через композицію і стилістику власних 
творів. Відмова від пошуку ясного смислу в життєвих ситуаціях, що зображує 
автор. Гра і пародія, що допускає абсолютно різні тлумачення будь-якого 
фрагменту і цілого тексту. Романи: «V», «Райдуга тяжіння», «Мейсон і 
Діксон», «Внутрішня розпуста» та ін. Збірники оповідань. «Ентропія». 
Есеїстика. Бестселери Р. Баха «Джонатан Лівінгстон, мартин», «Ілюзії. Або 
пригоди мимохіть». Афроамериканська або «чорна» література у ХХ столітті 
як одна з найважливіших складових літератури США.  



«Від Інтернету до Гуттенберга»: боротьба новітньої художньої 
літератури за читача. Стосунки класичної літератури і масової культури 
(екранізації, комп’ютерні технології, «сандвіч-культура», «фанфікшн» та ін.): 
сучасний стан і прогнози. 

Жанрове різноманіття сучасної літератури Америки і Канади 
Наукова фантастика як раціональні пояснення небувалого. «Науковість» як 
метод художньої творчості і як художній прийом. Наукова фантастика як жанр 
або особливий вид мистецтва. Наукова фантастика як вид художньої прози, яку 
започаткували Ж. Верн, Г. Веллс і Е.А. По. Захоплюючі історії, замішані на 
наукових даних і пророчому передбаченні. «Науковою є та фантастика, де 
незвичайне створюється матеріальними силами: природою або людиною» 
(Арон Гуревич). Історія наукової фантастики у ХХ столітті. 1950-і як «золотий 
вік фантастики». Першість американської літератури. Творчість Айзека 
Азімова, Артура Кларка, Роберта Хайнлайна, Кліффорда Саймака, Рея 
Бредбері. Автори як вчені і як популяризатори науки. 1960-і – поєднання 
наукової фантастики з розважальною пригодницькою літературою. Френк 
Герберт. Наукова фантастика на телеекранах. 1966 рік – старт культового 
телесеріалу «Зоряний шлях». Літературний процес десятиліття як «нова 
хвиля», яка ліквідувала тематичні рамки наукової фантастики. Наукова 
фантастика наприкінці ХХ століття. Нові теми в 1990-х: екологічні проблеми, 
наслідки діяльності глобальної мережі Інтернет та розширення інформації про 
Всесвіт, питання про біотехнології та нанотехнології. Підвиди наукової 
фантастики сучасності. Жорстка наукова фантастика (англ. hard science 
fiction, hard SF) — категорія наукової фантастики з акцентом на наукових або 
технічних подробицях, на точній відповідності офіційній науці на час 
написання твору. Основні теми «жорсткої» НФ пов'язані з природничими 
науками (астрономія, фізика, геологія), також до неї відносяться реалістичні 
космічні історії та твори про фантастичні технології. Жанр альтернативної 
історії як припущення, що якась з історичних подій не відбулася, в результаті 
чого історія пішла іншим шляхом. Додатковий термін «м'яка наукова 
фантастика» (вперше вжив в 1978 році американський критик Джордж Елрік) 
як протиставлення «жорсткій». Фантастика, зосереджена на гуманітарних і 
суспільних науках на кшталт соціології, антропології. Започаткувач «м'якої» 
фантастики Роберт Хайнлайн. Представники: Рей Бредбері, Кліффорд Саймак, 
Соціальна фантастика Мета соціальної фантастики — розкриття законів 
розвитку суспільства, що потрапило в нові і незвичні для людства умови. 
Фантастичне допущення як спосіб постановки глобальних питань. «Корпорація 
Безсмертя» Роберта Шеклі, «451 градус по Фаренгейту» Рея Бредбері, 
Представники: Герберт Велз, Айзек Азімов, Грег Іган, Артур Кларк, Станіслав 
Лем, Роберт Хайнлайн тощо. Авантюрна фантастика. Пригодницький роман 
у фантастичних декораціях. Представник жанру — Гаррі Гаррісон Наукова 
фантастика ХХІ століття: «Спін» Р.Ч. Вілсона (Канада); «Сліпобачення» П. 
Воттса (Канада); «Анафем» Ніла Стівенсона (США); «Марсіянин» Енді Вейра 
(США); «Розпізнавання образів» Вільяма Гібсона (США). Екранізація творів з 
наукової фантастики у ХХІ столітті.  
Антиутопія 
Антиутопія як негативна, спотворена утопія. Особливість антиутопії першої 
половини ХХ ст. – критика сучасного авторові державного устрою й 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%86%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BD


моделювання негативних перспектив його розвитку в майбутньому. Художній 
світ антиутопії: розвиток дії в закритому просторі; антитоталітарна 
спрямованість тексту; постановка проблеми «людина–суспільство»; 
відображення процесу формування незгодної із законами суспільства 
особистості, яка в кінцевому підсумку виражає протест проти обставин, що 
склалися; трагічна розв’язка, пов’язана з духовною або фізичною смертю 
головного героя; наявність фантастичного елемента; відображення згубних 
наслідків науково-технічного прогресу. Обов’язковий конфлікт, що лежить в 
основі антиутопії. Тоталітарний режим й особистість героя. Чи спроможна 
людина зберегти духовну свободу, людське в людині, а чи вона приречена на 
зникнення, стирання? Починаючи з 50-х років ХХ століття, – безліч піджанрів 
антиутопії, серед яких – механістична антиутопія (роман К. Воннегута 
«Механічне піаніно») феміністична антиутопія («Чоловік як жінка» Джоани 
Расс та романи Мардж Пірсі «Жінка наприкінці часів», «Він, вона, воно» 
США), кіберпанк (твори В. Гібсона, (Канада, зокрема «Нейромант»), релігійна 
антиутопія («Розповідь служниці» М. Етвуд, Канада), екодистопія (романи М. 
Етвуд «Орікс та деркач», «Рік потопу» Канада), постапокаліптична антиутопія 
(«Ріддлі Уокер» Расела Хобана США, «антиутопія молодих повнолітніх 
(«Голодні ігри» С. Коллінз США), практопія («Третя хвиля» Е. Тоффлера 
США), контротопія («Утопія 14» К. Воннегута США), та ін. 
Постмодерністична антиутопічна сатира та іронія. Карнавальна ритуалізація 
життя і театралізація подій. Іноді автор прямо підкреслює що все, що 
відбувається, є розіграшем, моделлю, можливим розвитком сюжету. 
Відображення в сучасній антиутопії невпевненості сучасної людини у 
майбутньому, невдоволеності сучасним станом суспільства. Життєва філософія 
ескейпізму, що полягає у відстороненні від суспільного життя, втечі від 
реальності шляхом занурення у віртуальний світ комп’ютерних ігор та 
Інтернету, або ж намагання створити свій власний замкнений мікрокосм. 
Інтелектуальний роман  
Хеллен Девітт та її роман «Останній самурай». Глибоке оволодіння культурою 
Сходу і водночас іронічне сприйняття культури. Мерилін Робінсон «Галаад» 
(2004). Релігійна віра як тема роману, табуйована у сучасній літературі Заходу. 
Постановка складних питань в інтимному просторі родини і суспільства. Чи 
можливе духовне життя у ХХІ столітті? Джонатан Франзен «Поправки» 
(2001). Дух часу ХХ–ХХІ століть. Конфлікти поколінь і старіння суспільства. 
Майкл Шейбон «Дивовижні пригоди Кавалера і Клея» (2000) Роман-міст між 
ХХ і ХХІ століттями. Міфологізовані герої коміксів, адресовані масовому 
читачеві, як дослідження схильності людини до потреби в «історіях» та 
існування магічної суперсили. Дженіфер Е(І)ган «Візит загону головорезів», 
2010. Роздуми про час, славу і музику. ХХІ століття як головна тема 
роману. Бен Фаунтейн «Довга прогулянка Біллі Лінна в перерві футбольного 
матчу» (2012). Американський футбол, бізнес і війна як непрості теми роману. 
Джеффрі Євгенідіс «Середня стать» (2002). Проблема статі в сучасному 
розумінні. Взаємне нерозуміння і можливість справжньої комунікації. 
Творчість афроамериканської письменниці, лауреата Нобелівської премії з 
літератури (1993) Тоні Моррісон. Художнє відображення теми рабства та його 
руйнівного впливу на особистість людини, а також тема місця жінки в 
суспільстві і в сім’ї. Прийоми «потоку свідомості», множинності точок зору, 

http://www.yakaboo.ua/ua/vizit-zagonu-gorloriziv.html?utm_campaign=16122016-12-naykrashchykh-romaniv-xxi-stolittya&utm_medium=Shho-pochitati#.WFPLLvmLTIU


екскурсів до історії США, спогадів героїв, що розривають розповідь. Шедевр 
Т. Моррісон – роман «Кохана» («Beloved»), 1987. Роман 2008 року «Жалість» 
(«A Mercy»). Расові і жіночі проблеми, паралелі між сучасністю та XVII 
століттям, в якому відбуваються події роману. 
Драма  
Драматургія абсурду як інтернаціональне явище театрального авангарду. 
Творчість Е. Йонеско та С. Беккета. Передумови виникнення «антидрами». 
Характерні риси творчості представників «антидрами». Тема екзистенційного 
пошуку у драмах С. Беккета. Сучасний американський театр. Бродвейські 
постановки протягом ХХ століття і сучасні. Едвард Олбі. П’єси «Хто боїться 
Вірджинії Вульф?», «Тонка рівновага», «Три високі жінки». Американський 
варіант театру абсурду. П’єси як дослідження сучасного стану людини і 
цивілізації. Експерименти в п’єсах «Коза» і «Хто така Сільвія?» (2002). Август 
Вілсон – «театральний поет Чорної Америки». Серія десяти п’єс з назвою 
«Піттсбурзький цикл». Адаптація п’єс Вілсона в фільмах «Паркани» (2016), 
«Чорне дно» (2020). Ентоні Роберт Кушнер. П’єси «Ангели в Америці» з 
адаптацією для НВО (2003). Кушнер як сценарист. Девід Генрі Хван. П’єси про 
американців китайського походження. П’єса «М. Баттерфляй» як 
реконструкція опери Дж. Пуччіні. Творчість Хвана на Бродвеї. «Жовте 
обличчя» (2007). Хван як автор лібретто. Венді Вассерштайн. П’єса «Хроніки 
Хайді» і її висока відзнака. Театральні трупи і колективи Канади. Театральні 
фестивалі в сучасній Канаді. 
 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5  кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі 50 години аудиторних навчальних занять і 55 
годин самостійної роботи. 
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