
Історія світової літератури (Античність) 
назва  дисципліни 

 

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

Обсяг дисципліни:  

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

  аудиторні години - 32 (лекції - 32 ) 

Лектори:   доц. Варецька С.О., Доц Мельник Д.М., доц. Тарасюк Я.П. 

 

Результати навчання: 

 знати: поняття  «античної літератури», її значення у формуванні та розвитку 

європейської культури; поняття «міф», значення міфу для формування культури, 

функціонування міфу впродовж століть та в сучасному культурному дискурсі; риси та 

принципи  героїчного епосу античності; зародження театру та драматичних жанрів; 

особливості ліричних жанрів античної доби; розвиток наукової та художньої прози 

(історіографія, філософія, риторика,  романи); про вплив грецької літератури на 

формування давньоримської літератури, золоту добу давньоримської літератури; 

основних представників та твори. 

 вміти: пояснити закономірності та особливості літературного процесу античної доби; 

проаналізувати твори художньої літератури: своєрідність стилю, жанру, композиції, 

систему образів; назвати і визначити основні поняття, які характеризують 

літературний процес; пояснити, в чому полягає новаторство автора твору, в також 

внесок автора у подальший розвиток літератури. 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Термін і поняття античної літератури. Періодизація, загальна характеристика. 

Давньогрецька література, періодизація та значення для розвитку європейської 

літератури. Антична міфологія в сучасному культурному дискурсі 

Давньогрецький епос. Жанрові різновиди, особливості. Гомерівський епос. Іліада, 

Одісcея, Дидактичний епос. 

Література класичного періоду. Післягомерівський епос. Циклічні поеми. Давньогрецька 

лірика. Розвиток театру. Давньогрецька драма. Основні жанри та їх виникнення, риси. 

Давньогрецька трагедія. Творчість Есхіла, Софокла, Еврипіда. Давньогрецька комедія. 

Творчість Аристофана. Давньогрецька проза класичного періоду. Риторика та філософія. 

Сократ. Платон. Аристотель 

Еліністичний період давньогрецької літератури. Менандр. Александрійська лірика.  

Римський період давньогрецької літератури. Лукіан. Грецький роман Лонг “Дафніс і 

Хлоя” 

Римська література. Долітературний період: фольклор, міфологія. Ранній римський 

період.Комедії Плавта і Теренція 

Література періоду громадянських воєн. Лукрецій.  Катулл. Цицерон.  

Золота доба римської літератури. Творчість Вергілія, значення та місце творчості 

Вергілія в римській літературі. Творчість Горація та Овідія 

Література пізнішої імперії. Творчість Сенеки. Сатира Ювенала. 

 

Рекомендована література:  

1. Пащенко В.І.,  Пащенко Н І. Антична література. – Київ: Либідь, 2008 

2. Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія /Упорядники: Михед Т.В., Якубіна 

Ю.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.  

3. Білецький О.І. Антична література: Хрестоматія. К.: Радянська школа, 1968 (2-ге 

видання)  

4. Гальчук О. Антична література: Навчальний посібник для студентів заочної форми 

навчання. – К.: Вид-во Київського славістичного університету, 2008. Пащенко В.І.,  

Пащенко Н І. Антична література. – Київ: Либідь, 2008 

 



 

Форми та  методи навчання:        лекції, консультації, самостійна робота  

 

Форма  звітності:                           залік 

 

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)  

 


