Особливості розвитку латиноамериканської прози ІІ половини ХХ століття
Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________
(вибіркова, нормативна )

Семестр: ІХ

Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин - 36 (кредитів ЄКТС - 1);
аудиторні години – 18 (лекції - 18 )
Лектор: ас. Маєвська Ольга Тадеушівна
(ел.адреса mayevska@hotmail.com )
Результати навчання:
 знати: основні критерії, що визначають термін ―латиноамериканський бум‖,
представників цієї групи, основні праці письменників ІІ пол. ХХ ст., визначення
терміну ―магічний реалізм‖, основні поетологічні принципи цього художнього
методу.
 вміти: визначати тему, проблему худ твору; визначати спільне та відмінне у творчих
методах різних письменників країн Латинської Америки; визначати жанри творів
Борхеса, Кортасара, Маркеса, Сабато, та ін., визначати спільне та відмінне між
іспанською та іспаномовною літературою ІІ пол. ХХ ст.
Анотація навчальної дисципліни:
Метою цього курсу є формування знань з історії літератури країн Латинської Америки ІІ
половини ХХ століття, ознайомлення студентів із провідними жанрами та представниками
літературного процесу країн Латинської Америки впродовж ІІ половини ХХ століття та
початку ХХІ ст., формування навиків аналізу твору, зокрема прозового, розвиток логічного
мислення студентів, залучення до читання творів іспанської та іспаномовної літератури,
простеження взаємодії літературних процесів Латинської Америки та Іспанії у ІІ пол. ХХ ст.
Рекомендована література:
1. Сurso de literatura: español lengua extranjera. Madrid: EDELSA, 2006. – 174 p. 2. Выгодский
Д. Литература Испании и Испанской Америки 1898-1929. Ленинград, 1929. – 42 с. 3. Земсков
В. Габриель Гарсия Маркес. – М., 1986. 4. Лемус В.Л. Неисчерпаемый талант Гарсия
Маркеса. – Куба, 1990. 5. Оржицький І. ―Ми — правда і світло, обернені в камінь…‖:
література країн Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у ХХ столітті. Київ: Юніверс,
2006.
Форми та методи навчання:
Форма звітності:
Мова навчання:

лекції, самостійна робота
залік
іспанська
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