
Національна (американська) література 
назва  дисципліни 

Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________                                     Семестр: ІХ 
                                                                                            (вибіркова, нормативна ) 

                                  

Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин – 36 (кредитів ЄКТС - 1); 

  аудиторні години - 18 (лекції - 18 ) 

Лектор:    канд.. філол. наук доц. Поліщук Надія Юріївна  (ел.адреса  nadpolishchuk@yahoo.com) 

Результати навчання: 

 знати: ментальні й історичні передумови розвитку американської літератури; особливості 

американської літератури у порівняльному контексті із західноєвропейськими літературами; основні 

періоди розвитку американської літератури; зміни естетичних парадигм у літературному процесі 

США та їх зумовленість; центральні постаті літературного процесу США; основні ідеї і 

проблематику творів, що належать до канону американської літератури. 

 вміти: володіти теоретичним матеріалом; бачити і розуміти особливості літературного процесу 

США у контексті зміни літературних напрямів, течій, стилів; аналізувати й інтерпретувати 

найвизначніші твори американської літератури. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Мета курсу полягає у формуванні у студентів цілісного уявлення про американську літературу як 

довершений самобутній естетичний феномен.  Завдання курсу передбачає  ознайомлення студентів з 

провідними тенденціями та основними періодами розвитку американської літератури, розуміння 

загальних закономірностей і національної своєрідності літературного процесу, вивчення з погляду 

мистецької вартості творчого доробку найпомітніших постатей і опрацювання найхарактерніших творів 

художньої літератури США. 

 

Рекомендована література:  

1. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ ст. – К., 2002. 2. Засурский Я. Американская 

литература ХХ века. – М., 1984. 3. История американской литературы. – М., 1971. 4. Литература США / 

под ред. Л. Андреева. – М., 1973. 5. Павличко С. Зарубіжна література. Дослідження та критичні статті. 

– К., 2001. 6. Шахова К., Наливайко Д. Історія зарубіжної літератури ХІХ ст. Доба романтизму. – К.,  7. 

The Heath Anthology of American Literature in Two Volumes / Paul Lauter, gen. ed. – Third Edition. Boston – 

New York, 1998. 8. The Norton Anthology of American Literature / Nina Baym, gen. ed. – Shorter 5th ed. New 

York, 1999. 

 

Форми та  методи навчання:         лекції, самостійна робота 
                                                                                        (лекції, практичні, семінарські  заняття, консультації, самостійна робота) 

Форма  звітності:                            залік 
                                                                                         (екзамен, залік) 

Мова навчання:                                українська   

 

 
Розглянуто  на  засіданні кафедри      30 квітня 2013 р.      Протокол № 12   

 

Завідувач кафедри            ________________________       доц. Мацевко-Бекерська Л.В.  
                                                                                              (підпис) 

Затверджено на  Вченій раді  факультету  24 травня 2013 р.      Протокол № 9   

 

Декан                ________________________                         доц. Сулим В.Т.  
                                                                (підпис)

  

 

 


