
   Історія світової літератури (ХХ століття) 
назва  дисципліни 

 

Тип дисципліни: ______________нормативна_________________                Семестр: 4 
                                                                                            (вибіркова, нормативна ) 

Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин - 60 (кредитів ЄКТС - 3); 

  аудиторні години - 32 (лекції - 32 ) 

Лектори: проф. Бандровська О.Т., доц. Сенчук І.А., доц. Поліщук Н.Ю. 

Результати навчання: 

 у підсумку вивчення курсу студенти мають знати: основні закономірності 

літературного процесу ХХ ст.; провідні літературні напрями світової літератури; 

естетичні та літературні погляди, програмні твори, основні етапи творчості провідних 

письменників; українські переклади програмних творів. 

 у підсумку вивчення курсу студенти мають вміти: пояснити закономірності та 

особливості літературного процесу XХ ст.; проаналізувати твори художньої 

літератури: своєрідність стилю, жанру, композиції, систему образів; виявляти 

національну своєрідність європейських літератур, їхні традиції та зв’язок з іншими 

літературами, зокрема – українською; назвати і визначити основні поняття, які 

характеризують літературний процес XVIII- XХ ст.;пояснювати вияви загальних 

особливостей і художніх рис, притаманних літературному напряму в окремому тексті; 

пояснити, в чому полягає новаторство автора твору. 

 

 Анотація  навчальної   дисципліни:  

Мета курсу: виробити системне уявлення про складну панораму розвитку літератури 

Західної Європи і США ХХ ст., познайомити слухачів з найбільш впливовими літературними 

напрямами і течіями ХХ століття, дати уявлення про найбільш помітні художні 

закономірності і феномени, ввести понятійний апарат найвпливовіших літературно-

критичних шкіл ХХ ст. Студент отримує знання про поняття «модернізм», 

«екзистенціалізм», жанрова система модернізму, провідні поетичні течії модернізму, 

представники і твори, які репрезентують модернізм. Поняття «реалізм ХХ століття», жанрова 

систему реалізму ХХ ст., представники і твори реалістичного роману, поняття 

«інтелектуальний роман ХХ ст.», представники інтелектуального роману ХХ ст. основні 

поняття і твори, які характеризують літературний процес друг. половини ХХ ст., поняття 

«постмодернізм», «мультикультуралізм», представники і твори літератури постмодернізму. 

 

Рекомендована література:  

 

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: 

Літопис, 2001. 2. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Пер. з англ. під загальною 

редакцією Р. Семківа. – К.: Факт, 2007. 3.Бондарєва О. Міф і драма у новітньому 

літературному контексті: поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання. – 

К.: Четверта хвиля, 2006. 4. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття: 

Навч. посібник. – К., 2002. 5.Зарубіжна література ХХ ст.: Посібник / За ред. О.М. 

Николенка, Т.М. Конєвої. – К.: Академія, 1998. 6. Зарубіжні письменники. 

Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – 

Тернопіль, 2005 

 

Форми та  методи навчання:        лекції, консультації, самостійна робота  

 

Форма  звітності:                           іспит 

 

Мова навчання:                                українська   

 

Спеціальність (спеціалізація):     035 Філологія  



Мова та література (англійська, німецька, французька, 

іспанська; переклад) 

 
 

 

Розглянуто  на  засіданні кафедри      27 червня 2014 р.      Протокол № 11   

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

 

 

Затверджено на  Вченій раді  факультету  29 серпня 2014 р.      Протокол № 1   

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

 


