Новітня література Франції
назва дисципліни

Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________
(вибіркова, нормативна )

Семестр: ІХ

Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин - 36 (кредитів ЄКТС - 1);
аудиторні години - 18 (лекції - 18 )
Лектор: канд. філол. наук доц. Кушнір Ірина Богданівна
(ел.адреса svitlit@franko.lviv.ua)
Результати навчання:
 знати: головні тенденції розвитку новітньої літератури у Франції, письменників
ХХІ, прочитати їхні романи та теоретичні праці.
 вміти: аналізувати художні твори із застосуванням теоретичних знань про
мультикультуралізм.
Анотація навчальної дисципліни:
Спецкурс має на меті ознайомити з тенденціями розвитку роману у Франції ХХІ ст.,
використовуючи для читання та аналізу оригінальні тексти чи їх українські переклади.
Поновити знання з історії та культури Франції, пов’язані з творчістю письменникі в, що
вивчаються. Розкрити особливості стилю митців.
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Форми та методи навчання:

лекції, самостійна робота

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:

контрольна робота

Мова навчання:

французька

(екзамен, залік)

Розглянуто на засіданні кафедри
Завідувач кафедри

13 січня 2015 р.

Протокол № 6

________________________
(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету 03 лютого 2015 р.
Декан

________________________
(підпис)

доц. Мацевко-Бекерська Л.В.
Протокол № 6
доц. Сулим В.Т.

