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Шимчишин М. М. Гарлемський ренесанс (історія, теорія, 

поетика та афро-американська самість) : монографія / Марія 

Шимчишин. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. - 320 с. 

У монографії досліджується 

літературний рух чорношкірих 

американців - Гарлемський ренесанс, 

розквіт якого припадає на 1910-1920 

роки. 

Проаналізовано передумови його 

виникнення та етапи розвитку. Авторка 

розглядає Гарлемське відродження у 

контексті формування нової 

американської та афро-американської 

ідентичностей. 



The Brief Encyclopaedia of English Literature / 

comp. by E. V. Solomakha. - Київ : Альтерпрес, 

1998. - 544 с. 

Цей навчальний посібник містить 

різноманітні факти з історії 

літератури Англії: виникнення та 

розвиток літературних жанрів, 

біографії поетів, драматургів, 

письменників, короткий зміст 

популярних творів найвідоміших 

авторів, уривки із літературних 

творів тощо. 



Література Англії, ХХ століття : навч. посіб. / за ред. К. 

О. Шахової. - Київ : Либідь, 1993. - 400 с. 

У посібнику на матеріалі творчості 

Дж. Джойса, О. Хакслі, Дж. 

Оруелла, Г. Гріна, В. Голдінга, А. 

Мердок, М. Спарк та інших 

досліджуються актуальні проблеми 

сучасної англійської літератури. 

Особлива увага приділяється 

характерним рисам та особливостям 

соціально-психологічного, 

політичного, філософського роману, 

антиутопії, роману "потоку 

свідомості". 



Зорницький А. В. Драматургія та історико-

культурний контекст: монографія / Андрій 

Зорницький. - Житомир : Житомир. облдрук., 

2007. - 242 с. 

Монографія містить аналіз розгорнутої 

системи зв'язків, які, на думку автора, 

виникають між мистецтвом драматургії та 

культурним контекстом певної країни 

(США) за певної історичної доби. 





Навчально-методичний посібник є розробкою 

курсу "Історія літератури Англії та США". 

Структура посібника, обсяг матеріалу та 

завдання для самоконтролю побудовані з 

урахуванням критеріїв проблемного навчання, 

що стимулює та мотивує самостійну роботу 

студента в оволодінні літературознавчим 

матеріалом і в удосконаленні умінь та навичок 

майбутнього вчителя. 

 Подкоритова О. П. Історія літератури Англії та США  

: навч.-метод. посіб. / Подкоритова Олена Павлівна. - 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007 - 2009. 

         Ч. 1 : корот. курс лекцій / [рец.: Ваховська Л. Ф., 

Левицький А. Е., Соловйова Л. Ф.]. - 2007. - 195 с. 

         Ч. 2 : семінар. заняття / [рец.: Левицький А. Е., 

Маліновський Е. Ф., Славова Л. Л.]. - 2009. - 158 с. 



У посібнику розглядаються 

твори видатних американських 

романтиків - В. Ірвінга, Ф. 

Купера, Н. Готорна, Е. По, Г. 

Мелвілла та інших у світлі 

сучасних літературознавчих 

методологій: психоаналіз, 

архетипова критика, 

деконструкція, критика 

"читацького відгуку", 

неоісторизм, гендер тощо. 

 Пригодій С. М. Американський романтизм. Полікритика : 

навч. посіб. / С. М. Пригодій, О. П. Горенко. - Київ : Либідь, 

2006. - 438, [1] с. 



The Best American Essays / аuth. introd. Kathleen Norris ; ed. 

Robert Atwan. -  New York : Houghton Mifflin Company, 2001. - 

315 p. 

"Світ багатий навіть у погані часи, - 

пише редактор Кетрін Шульц у своєму 

вступі, - він багатий на цікавість і 

завжди десь пропонує розраду, красу, 

гумор чи щастя, або принаймні надію 

на майбутнє щастя". Есе, які вибрав 

Шульц, є потужною капсулою часу 

2020 року, яка демонструє, що навіть 

якщо наше життя, яким ми його 

знали, зупинилося, краса, яку можна 

було знайти в ньому, процвітала. 



Навчальний посібник 

складається з 17 основних 

розділів, у яких викладено 

основні питання історії розвитку 

англійської та американської 

літератури від англосаксонського 

періоду до початку ХХІ століття.  

 Dudchenko M. Highlights of English and American Literature : 

навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Dudchenko M. - 

2-ге вид., допов. - Суми : Унів. кн., 2012. - 446 с. 



У посібнику викладено основні питання 

курсу літератури Англії. Матеріали 

доповнюються уривками оригінальних 

текстів англійських авторів, ілюстраціями 

та хронологічними таблицями. В кінці 

кожного розділу пропонуються завдання 

різних рівнів складності для самоперевірки 

та глибшого опрацювання матеріалу. 

 Bagats'ka O. V. Outline of English Literature / 

O. V. Bagats'ka, M. V. Duka. - Суми : Унів. 

кн., 2006. - 443 с. 
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