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Інформація про курс Лекційно-практичний курс призначений для широкого кола студентів 

гуманітарного спрямування та доповнює вивчення історії світової 

літератури, розширює і поглиблює культурологічний рівень студентів 

усіх спеціальностей, даючи змогу ознайомитися з філософсько- 

естетичними передумовами сюрреалізму, вивчити літературні витоки, 

історію, теорію і практику сюрреалізму в європейській літературі та 

кіно. Курс також має виразну перспективу для розширення горизонту 

культурологічного знання студентів усіх спеціальностей, позаяк дає 

змогу детально проаналізувати тематику, проблематику, систему 

образів та мотивів сюрреалізму у французькому, бельгійському та 
європейському образотворчому мистецтві початку ХХ ст. 

Коротка анотація курсу Загальноуніверситетська дисципліна є вибірковою дисципліною зі 

спеціальності 6.020303 Філологія для освітньо-професійної програми 

філолог, рівня освіти бакалавр, яка викладається в V семестрі в обсязі 

3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). Відтак, із науково-методологічних позицій курс є 

міждисциплінарним, адже дає студентам якнайширші можливості 

ознайомитися із сюрреалізмом як значним художнім явищем початку 

ХХ ст. у літературі, кіно та образотворчому мистецтві, простежити 

діалог кіно, образотворчого мистецтва і літератури в сюрреалізмі, 

перспективні та вузлові питання взаємодії цих видів мистецтв у 

контексті інтермедіального дослідження. 

Мета і цілі курсу Мета курсу – ознайомитися з філософсько-

естетичними передумовами сюрреалізму, вивчити літературні 

витоки, історію, теорію і практику сюрреалізму в європейській 

літературі та кіно. 

Література для вивчення  

дисципліни 

Основна література: 

1. Біла А. Сюрреалізм: наукове видання / Анна Біла. – К. : Темпора, 

2010. – 272 с. 

2. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ ст. / Лариса Левчук. – 

К. : Либідь, 1997. – 224 с. 

3. Стайн Дж. Л. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. 

mailto:iryna_kushnir@lnu.edu.ua
http://svitlit.lnu.edu.ua/course/surrealism


 Книга 2. Символізм сюрреалізм і абсурд / Дж. Л. Стайн; пер. з англ. – 

Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 272 с. 

Додаткова література: 

1. Біля витоків сюрреалізму. Електронний ресурс. Режим 

доступу: http://bibliograph.com.ua/isk/3.htm 

2. Сюрреалізм // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.- 

уклад. Ю. І. Ковалів. — Київ :  ВЦ  «Академія», 2007. — Т. 2 :  

М — Я. — С. 452-454. 

3. Сюрреалізм // Лексикон загального та порівняльного 

літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври / голова ред. А. 

Волков. — 2001. — С. 555. — 634 с. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 3 кредити ECTS. Лекції – 16 год., практичні заняття - 16 год., 

самостійна робота – 58 год. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

– знати: естетичні особливості та історію розвитку європейського 

сюрреалізму, програмні твори, основні етапи творчості провідних 

представників; джерела і своєрідність формування сюрреалістичного 
мистецького методу в літературі та мистецтві Європи початку ХХ ст.; 

особливості трансформації теоретичних засад сюрреалізму в різних 

культурно-мистецьких практиках; ключові принципи взаємодії 

літератури, кіно та образотворчого мистецтва. 

– вміти: зіставляти ідейно-філософський контекст епохи з 

особливостями сюрреалістичного художнього методу; аналізувати 
трансформацію теоретичних постулатів сюрреалізму в конкретних 

творах; здійснювати порівняльний аналіз основних засад сюрреалізму 

в різних мистецьких та літературних практиках. 

Ключові слова Кіно, література, живопис, сюрреалізм 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультацій 

Теми Тема 1. Особливості сюрреалізму як напряму початку ХХ ст. 
Тема 2. Феномен С. Далі як втілення принципів сюрреалізму. 

Тема 3. Живопис сюрреалізму: сюрреалізм у кольорі. 

Тема 4. Новаторство поезії сюрреалізму: Аполлінер, Елюар. 

Тема 5. Проза сюрреалізму: Віан. 

Тема 6. Маніфести сюрреалізму: Бретон, Супо.  

Тема 7. Особливості фото сюрреалізму: Мен Рей.  

Тема 8. Кінематограф сюрреалізму: Бунюель. 

 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці V семестру, усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін (історія світової літератури, культурологія, 

історія мистецтва), достатніх для сприйняття термінології, розуміння 

інтермедіальності мистецтв. 

http://bibliograph.com.ua/isk/3.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chtyvo.org.ua/authors/Kovaliv_Yurii/Literaturoznavcha_entsyklopediia_U_dvokh_tomakh_T_2.djvu
http://chtyvo.org.ua/authors/Kovaliv_Yurii/Literaturoznavcha_entsyklopediia_U_dvokh_tomakh_T_2.djvu
http://chtyvo.org.ua/authors/Volkov_Anatolii/Leksykon_zahalnoho_ta_porivnialnoho_literaturoznavstva.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Volkov_Anatolii/Leksykon_zahalnoho_ta_porivnialnoho_literaturoznavstva.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Навчальні методи та техніки, 

які будуть використовуватися 

під час викладання курсу 

Презентація, лекція-бесіда, дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загальновживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет. 

Критерії оцінювання (окремо 

для кожного виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Розподіл балів: 

 Залікова презентація –10 балів 

 Відповіді на практичних заняттях – 40 балів 

 залік: 50% семестрової оцінки.  

Максимальна кількість балів – 50. Підсумкова максимальна 

кількість балів – 100. 

Письмові роботи: студенти готують презентацію і здають роботу до 

зазначеного терміну. Академічна доброчесність: письмові роботи 

студентів повинні містити їхні власні міркування та результати 

дослідження питання. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента та 

невиконання її до зазначеного терміну є підставами для її 

незарахування викладачем. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Студенти зобов’язані інформувати викладача 

про причину відсутності на занятті. Література. Викладач забезпечує 

студентів важкодоступною літературою, що використовується 

винятково в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до самостійного пошуку літератури, що не 

вказана в рекомендованій. Політика виставлення балів. Бали 

нараховуються за ґрунтовні і повні відповіді на лекціях і практичних 

заняттях, береться до уваги додатково виконана робота. Переказ ідей, 

міркувань, інформації без її розуміння не приносить високого балу, а 

мінімальний. Списування не допускається. Використання мобільного 

телефону впродовж лекції чи практичного заняття не в навчальних 

цілях заборонене. Відео, аудіозапис лекції чи практичного заняття 

заборонений відповідного до права інтелектуальної власності 

викладача. 

Питання до 

заліку/іспиту. 

Питання до заліку доступні на сайті кафедри світової літератури. 

Опитування Студенти за бажанням заповнюють анкету-оцінку з метою 
оцінювання якості курсу та пропозицій до курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА КУРСУ 

 
Тиж./ 

дата/ 

год. 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостійна, 

дискусія, 
групова 

робота) 

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год. Термін 

вико-  

нання 

1/2021/  
2 год. 

Тема 1. 

Особливості 

сюрреалізму як 

напряму початку  

ХХ ст. 

лекція Галич О. Сюрреалізм. 
Модернізм // 

Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

https://ukrlit.net/info/theor 

y/212.html 

  

2/2021/ Практичне заняття 
1. Особливості 

сюрреалізму як 

напряму початку 

ХХ ст. 

бесіда 1. Сюрреалізм // Опрацювати  

  2 год. 

 

 Літературознавча 
енциклопедія : у 2 т. / 

авт.-уклад. Ю. І. 

Ковалів. — Київ : ВЦ 

статті по темі. 

  «Академія», 2007. —  

  Т. 2 : М — Я. — С. 452-  

  454.  
2. Сюрреалізм // 

 

  Лексикон загального та  

  порівняльного  

  літературознавства. –  

  Чернівці: Золоті  

  литаври / голова ред. А.  

  Волков. — 2001. —  

  С. 555. — 634 с.  

3/2021/ 
2 год. 

Тема 2. Феномен С. 
Далі як втілення 

принципів 

сюрреалізму. 

лекція Про Сюрреалізм С. Далі. 
Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

http://waking- 

up.org/mystectvo/pro- 

syurrealizm-salvadora- 

dali/?lang=uk 

  

4/2021/ 
2 год. 

Практичне заняття 
2. Феномен С. Далі. 

бесіда «Сюрреалізм – це я». 
Чому Сальвадор Далі – 

найбожевільніший 

художник ХХ століття. 

Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

https://artefact.org.ua/mist 

etstvo/syurrealizm-tse-ya- 

chomu-salvador-dali- 

najbozhevilnishyj- 

hudozhnyk-hh- 

stolittya.html 

 

 

 

 

Аналіз вияву 

сюрреалізму 

на картині (на 

вибір, 

письмово). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chtyvo.org.ua/authors/Kovaliv_Yurii/Literaturoznavcha_entsyklopediia_U_dvokh_tomakh_T_2.djvu
http://chtyvo.org.ua/authors/Volkov_Anatolii/Leksykon_zahalnoho_ta_porivnialnoho_literaturoznavstva.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Volkov_Anatolii/Leksykon_zahalnoho_ta_porivnialnoho_literaturoznavstva.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Volkov_Anatolii/Leksykon_zahalnoho_ta_porivnialnoho_literaturoznavstva.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Volkov_Anatolii/Leksykon_zahalnoho_ta_porivnialnoho_literaturoznavstva.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Volkov_Anatolii/Leksykon_zahalnoho_ta_porivnialnoho_literaturoznavstva.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://waking-/
https://artefact.org.ua/mist%20etstvo/syurrealizm-tse-ya-%20chomu-salvador-dali-%20najbozhevilnishyj-%20hudozhnyk-hh-%20stolittya.html
https://artefact.org.ua/mist%20etstvo/syurrealizm-tse-ya-%20chomu-salvador-dali-%20najbozhevilnishyj-%20hudozhnyk-hh-%20stolittya.html
https://artefact.org.ua/mist%20etstvo/syurrealizm-tse-ya-%20chomu-salvador-dali-%20najbozhevilnishyj-%20hudozhnyk-hh-%20stolittya.html
https://artefact.org.ua/mist%20etstvo/syurrealizm-tse-ya-%20chomu-salvador-dali-%20najbozhevilnishyj-%20hudozhnyk-hh-%20stolittya.html
https://artefact.org.ua/mist%20etstvo/syurrealizm-tse-ya-%20chomu-salvador-dali-%20najbozhevilnishyj-%20hudozhnyk-hh-%20stolittya.html
https://artefact.org.ua/mist%20etstvo/syurrealizm-tse-ya-%20chomu-salvador-dali-%20najbozhevilnishyj-%20hudozhnyk-hh-%20stolittya.html


 5/2021/ Тема 3. Живопис 
сюрреалізму: 

сюрреалізм у 

кольорі. Тангі, 

Магріт, Міро. 

лекція Біла А. Сюрреалізм: 
наукове видання / Анна 

Біла. – К. : Темпора, 

2010. – 272 с. Біля 

витоків сюрреалізму 

Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

http://bibliograph.com.ua/i 

sk/3.htm 

  

 2 год.  

  

  

6/2021/ 
2 год. 

Практичне заняття 
3. Живопис 
сюрреалізму: 

сюрреалізм у кольорі. 

 бесіда Біля витоків сюрреалізму 
Електронний ресурс. 
Режим доступу: 

http://bibliograph.com.ua/i 

sk/3.htm 

Аналіз вияву 
сюрреалізму 

на картині 

(на вибір, 

письмово). 

 

7/2021/ 
2 год. 

Тема 4. Новаторство 
поезії сюрреалізму: 

Аполлінер, Елюар. 

    лекція Зі збірки «Алкоголі». 

Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

https://www.ukrlib.com.ua 

/world/printit.php?tid=161 8 

П. Елюар. Електронний 

ресурс. Режим доступу: 

https://www.ukrlib.com.ua 

/world/author.php?id=346 

  

8/2021/ 
2 год. 

Практичне 

заняття 4. 

Новаторство поезії 

сюрреалізму: 

Аполлінер, Елюар. 

    бесіда Поетичні майстерні. 

Аполлінер. Електронний 

ресурс. Режим доступу: 

http://maysterni.com/publi 

cation.php?id=11052 

Проаналізува-

ти поезії 

Аполлінера 

«Зона», 

«Голубка», 

Елюара «Світ 

синій, як 

апельсин» 

письмово. 

 

9/2021/ 
2 год. 

Тема 5. Проза 
сюрреалізму: Борис 

Віан. 

    лекція 1. Віан Б. Електронний 

ресурс. Режим доступу: 

https://babylonlib.com/per 

son/3  

2. Шварц А. «Гра уяви та 

плювок: дві реальності 

Бориса Віана». 

Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

https://litcentr.in.ua/blog/2 

017-08-16-153 

  

10/2021/ 
2 год. 

Практичне 

заняття 5. Проза 

сюрреалізму: Віан. 

    бесіда Віан Борис // Зарубіжні 

письменники. 

Енциклопедичний 

Обговорення 

роману Віана 

«Піна днів» і 

 

   довідник : у 2 т. / за ред. екранізацій 

   Н. Михальської та Б. роману. 

   Щавурського. —  

   Тернопіль : Навчальна  

   книга — Богдан, 2005. —  

   Т. 1 : А — К. — С. 285.  

   Віан Б. Шумовиння днів.  

http://bibliograph.com.ua/i
http://bibliograph.com.ua/i
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1618
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1618
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1618
http://www.ukrlib.com.ua/
http://maysterni.com/publi
https://babylonlib.com/person/3
https://babylonlib.com/person/3
http://chtyvo.org.ua/authors/Schavurskyi_Borys/Zarubizhni_pysmennyky_Entsyklopedychnyi_dovidnyk_Tom_1.pdf


   Електронний ресурс.  

   Режим доступу:  

   https://chtyvo.org.ua/autho  

   rs/Boris_Vian/Shumovynn  

   ia_dniv/  



11/2021/ 
2 год. 

Тема 6. Маніфести 

сюрреалізму: Бретон, 

Супо. 

лекція Сюрреалізм. 
Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

https://stud.com.ua/37467/ 

etika_ta_estetika/syurreali 

zm 

Андре Бретон: крок за 

кроком до сюрреалізму. 

Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

https://www.pustoproject.c 

om/literatura/andre-breton- 

krok-za-krokom-do- 

surrealizmu-2 

  

12/2021/ 
2 год. 

Практичне заняття 

6. Маніфести 

сюрреалізму: Бретон, 

Супо. 

бесіда Бретон А. Маніфест. 
Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

http://staratel.com/pictures 

/surreal/manifest.htm 

Обговорення 

маніфесту А. 

Бретона, його 

головні засади. 

 

13/2021/ 
2 год. 

Тема 7. Особливості 
фото сюрреалізму: 

Мен Рей. 

   лекція Man   Rey.   Електронний 

ресурс. Режим доступу: 

https://www.tate.org.uk/art 

  

   /artists/man-ray-1563 

14/2021/ 
2 год. 

Практичне заняття 7. 

Особливості фото 

сюрреалізму: Мен Рей. 

   бесіда Як Мен Рей вплинув на 

модну фотографію. 

Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

https://vogue.ua/ua/article/ 

culture/art/kto-takoy-man- 

rey-i-kak-on-povliyal-na- 

sovremennuyu- 

fotografiyu.html 

Обговорення 

фотографії в 

сюрреалізмі, 

індивідуальні 

завдання. 

 

15/2021/ 
2 год. 

Тема 8. Кінематограф 
сюрреалізму: Бунюель. 

лекція Людина-пиріжок: Луї 
Бунюель у 8 словах. 

Електронний ресурс. 

Режим доступу: 

https://pustoproject.com/ki 

nematohraf/liudyna- 

pyrizhok-luis-buniuel-u-8- 

slovakh-2 

  

16/2021/ 
2 год. 

Практичне заняття 8. доповіді 
 студентів 

1. Біла А. Сюрреалізм: Підготувати і  

 Підсумки курсу. та їх 

обгово- 

рення у 

груповій 

дискусії 

  наукове видання / Анна 
Біла. – К. : Темпора, 

2010. – 272 с. 

виступити із 

заліковою 

презентацією 

    на обрану тему. 

      

     
 

https://stud.com.ua/37467/etika_ta_estetika/syurrealizm
https://stud.com.ua/37467/etika_ta_estetika/syurrealizm
https://stud.com.ua/37467/etika_ta_estetika/syurrealizm
http://www.pustoproject.c/
http://www.pustoproject.c/
http://staratel.com/pictures
http://www.tate.org.uk/art

