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Консультації по курсу Щосереди, 15.00-16.00 год. вул. Університетська,1, каб. 431. 

Також можливі онлайн-консультації. Для цього слід писати 

на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблений таким чином, щоб студент опанував 

найцікавіші явища з історії світової літератури за період від 

Середньовіччя через Відродження до ХVІІ століття 

(класицизм), виявив зацікавлення до пошукової роботи в цій 

галузі, а також проводив літературознавчі дослідження 

важливих явищ з історії літератури країн Західної Європи, 

попередньо готуючись до опрацювання курсових проектів у 

3-4 семестрах. 

Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна “Історія світової літератури. Середні віки, 

Відродження, ХVІІ ст.” є нормативною дисципліною з 

спеціальності 035.04 Філологія для освітньо-професійної 

програми 03 Гуманітарні науки, рівня освіти бакалавр, яка 

викладається в I-ІV семестрах в обсязі 3 кредити (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з провідними 

літературними напрямами, течіями, жанрами у світовій 

літературі вказаних періодів, у докладному вивченні 

творчості провідних письменників, їхніх новацій та внеску у 

світовий літературний процес, у розумінні національних 

особливостей кожної окремої національної літератури.  

Опрацювання рекомендованих художніх текстів та 

обов’язкових для анотування літературознавчих статей дасть 

студентам необхідні знання і вміння аналізу художніх текстів 

різних родів і жанрів літератури. Важливим моментом є 

здатність студентів розуміти і пояснювати прояви загальних 

особливостей та характерних рис для того чи іншого 
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напрямку (течії) літературного твору. Студент матиме змогу 

засвоїти різні методології літературознавчого дослідження, 

зрозуміти творчий метод важливіших письменників 

досліджуваних національних літератур вказаного періоду. 

Література для 

дисципліни 
Основна література: 

1. М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. Історія 

зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. 

Підручник. 3-тє видання,  перероблене і доповнене. – К., 

2011. 

2. Шалагінов Борис. Література Середніх віків. Література 

Відродження. Література ХVІІ століття. – в: Борис 

Шалагінов. Зарубіжна література від античності до початку 

ХІХ сторіччя. Історико-естетичний нарис. – К., 2007. – 

С. 120-263. 

3. Франко І. Я. Данте Аліґ’єрі. Характеристика Середніх 

віків. Життя поета і вибір з його поезії. Дантова друга любов 

– в: Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 12. – К., 1978. 

4. Баллоні Нікола Франко. Всесвіт, що розширяється. – в: 

Франческо Петрарка. Канцоньєре. Переклад з італійської 

Анатоля Перепаді. – Харків, “Фоліо”, 2007. – С. 19-21. 

5. Кочур Григорій. Джованні Бокаччо. – в: Джованні Бокаччо. 

Декамерон (пер. М. Лукаша). – К., 1974. – С. 5-27. 

6. Кобів Йосип. Еразм Роттердамський і його безсмертна 

сатира. – в: Еразм Роттердамський. Похвала Глупоті 

(пер. В. Литвинова) – К., 1981. – С. 3-14. 

7. Білецький Олександр. Франсуа Рабле і його книга. – в: 

Олександр Білецький. Зібрання праць у п’яти томах . – т. 5. 

Зарубіжні літератури. – К., 1966. – С. 305-324. 

8. Кочур Григорій. Сервантес і його “Дон Кіхот”. – в: Міґель 

де Сервантес Сааведра. Премудрий гідальго Дон Кіхот з 

Ламанчі (пер. М. Лукаша та А. Перепаді). – К., 1995. – С. 672-

678. 

9. Франко І. Передмови до п’єс В. Шекспіра: “Гамлет”, 

“Ромео та Джульєтта”, “Приборкання непокірливої”, 

“Макбет”, “Юлій Цезар” і т. п. // Зібрання творів: У 50 т. – К.: 

Наукова думка, 1981. – Т. 32. 

10. Затонський Дмитро. Вільям Шекспір. – в: Вільям 

Шекспір. Твори в шести томах. Том 1., К., 1984, с. 5-43. 

11. Шалагінов Б. Б. Німецька література Х-ХVІІ ст. // Вікно в 

світ. – К., 1999, № 1. – С. 8-22. 

12. Рязанцева Тетяна. “Великий театр світу”: життя і 

творчість Педро Кальдерона де ла Барки. – в: Педро 

Кальдерон. Стійкий принц. Дама-примара. – Харків, 2013. – 

С. 3-18. 

Додаткова література: 

1. Щурат Василь. Пісня про Роланда (Введення). – в: Василь 



Щурат. Поезії. Слово про похід Ігоря. Пісня про Роланда. – 

Львів, 1957. – С. 222-230. 

2. Кобів Йосип. Поборник соціальної справедливості. – в: 

Томас Мор. Утопія. Томмазо Кампанелла. Місто Сонця. – К., 

1988. – С. 6-14. 

3. Кравець Ярема. “Він був самодержцем у театральній 

імперії” (Лопе де Вега)” // Вісник Львівського університету. 

Серія: Іноземні мови. – Львів, 2016. – Вип. 23. – С. 109-124. 

4. Пащенко Вадим. Нищівний сміх Мольєра. – в: Мольєр. 

Комедії (пер. з франц.). – К., 1981. – С. 673-678. 

5. Франко Іван. Самсон-борець. Передмова. (Джон Мільтон). 

– в. Іван Франко. Твори у 50 томах. – т. 12. – К., 1978. – С. 

474-485. 

6. Леся Українка. Джон Мільтон. – в: Леся Українка. 

Зібрання творів у дванадцяти томах. – т. 8. – К., 1977. – 

С. 203-214. 

7. Наливайко Дмитро. Сльози Вітчизни // “Всесвіт”, № 4, 

1990, С. 133-134. 

Тривалість курсу 32 години 

Обсяг курсу 16 лекцій 

Очікувані результати 

навчання 
Після завершення курсу студент буде: 

- знати найважливіші періоди з історії світової 

літератури зазначеного часу, особливості кожного 

періоду, головні події з життя видатних національних 

письменників, їхні естетичні і літературні погляди; 

програмні твори письменників, а також основні етапи 

їхньої творчості. Подаватиметься інформація про 

переклади українською мовою кращих творів 

Середньовіччя, Відродження та ХVІІ століття.; 

- вміти аналізувати художні тексти різних родів і 

жанрів національних літератур зазначеного часу із 

застосуванням різних підходів та методологій аналізу 

тексту; пояснювати вияви загальних особливостей і 

художніх рис, характерних для літературного напряму чи 

течії в окремому тексті, визначати жанр, художні 

особливості твору, його новаторство. 

Ключові слова Світова література, архаїчний епос народів, лицарська 

література, куртуазна поезія, Відродження, Данте, Рабле, 

“золота доба” іспанської літератури, Дон Кіхот, Лопе де Вега, 

Шекспір, класицизм, бароко, німецька література ХVІІ ст., 

Мільтон, Кальдерон. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій та консультацій для кращого опанування 

тем 

Теми Тема 1. Література Середньовіччя (загальна характеристика). 



Тема 2. Архаїчний епос народів Західної  Європи 

(особливості, приклади ). Епос зрілого Середньовіччя. 

Тема 3. Лицарська література-лицарський роман, куртуазна 

поезія. 

Тема 4. Міська література. Література пізнього 

Середньовіччя. 

Тема 5. Література Відродження. Загальна характеристика, 

періодизація, особливості Відродження в різних 

національних літературах. 

Тема 6. Передвідродження та Відродження в Італії. 

Тема 7. Французька література епохи Відродження. 

Тема 8. Відродження в Німеччині. 

Тема 9. Відродження в Іспанії. “Золота доба” в іспанській 

літературі. 

Тема 10. Англійська література доби Відродження. Розвиток 

театру. Творчість В. Шекспіра. 

Тема 11. Література ХVІІ століття. Загальна характеристика. 

Тема 12. Класицизм як провідний напрям у літературі 

Франції. 

Тема 13. Бароко в німецькій та іспанській літературах. 

Тема 14. Англійська література ХVІІ ст. 

Підсумковий 

контроль, форма 
1.  Іспит у кінці ІІ-го семестру. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (прийом 

“Подумайте в парах”, ррийом “Взаємне навчання”), дискусія. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загальновживаних 

програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: 

лекції, модулі – 50 балів 

іспити, реферативні роботи – 50 балів 

підсумкова максимальна кількість балів – 100 

 

 

Письмові роботи: модулі, есеї, тестові питання, розгорнуті 

відповіді. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями та міркуваннями. Відвідання 

занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 

У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

всіх строків, визначених для виконання всіх видів письмових 



робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 

студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем винятково в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані 

на поточному тестуванні, самостійні роботи та бали 

підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність 

студента; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях, не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін.  

Питання до заліку оформлені у вигляді тестових, поточних 

питань, пропонованих для виконання як реферативні роботи, 

есеї, повідомлення тощо. 

Питання до іспиту Питання до іспиту у вигляді поточних питань знаходяться на 

сайті кафедри світової літератури 

Опитування Анкета-оцінка якості курсу надається по завершенню курсу. 

 

 

Лектор – доцент Я. І. Кравець 

 


