
   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: доц. Кравець. Я.І., доц. Мельник Д.М., доц. Тарасюк Я.П. 

Результати навчання: 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

основні закономірності літературного процесу Середньовіччя, Відродження та 17 століття; 

визначальні явища і факти цих періодів, зокрема літературні тексти різних жанрів; головні 

етапи біографії, естетику та поетику письменників, творчість яких репрезентується; кращі 

зразки перекладу творів письменників Середньовіччя – 17 ст. 

вміти: 

пояснити літературний процес, періоди від Середньовіччя до 17 століття (включно); 

проаналізувати  явища художньої літератури: своєрідність стилю, жанру, композиції 

окремих творів; характеризувати систему образів; виявляти національну своєрідність кожної 

літератури, її традиції та зв'язок з іншими літературами, зокрема – українською. 

Анотація  навчальної   дисципліни: Курс побудований хронологічно і продовжує курс 

«Історія світової літератури (античність)». Мета курсу полягає у тому, щоб: 1) надати 

студентам інформацію про літературний процес зазначеного періоду, озброївши їх 

навичками у здійсненні аналізу художніх явищ; 2) ознайомити студентів з кращими зразками 

художньої літератури зазначених періодів у контексті світової культури; 3)наголосити на 

естетичній значущості, спадкоємності розвитку тем, сюжетів та образів літератур Середніх 

віків, Відродження та 17 століття, акцентуючи на кращих зразках українських перекладів з 

іноземних мов; 4) розглянути жанрово-видову систему літератури цього періоду 

західноєвропейської літератури; 5) розвинути практичні навики аналізу літературного 

процесу з соціально-політичною ситуацією та філософськими ідеями того часу 

Рекомендована література:  

1.Література західноєвропейського середньовіччя/під ред.Висоцької Н.О. – Вінниця, 2003. 2. 

Літературознавчий словник-довідник. – К., 2006. 3. Рубанова Г.Л. Історія світової літератури. 

Західноєвропейське Середньовіччя (3-14ст.). - Л., 2004. 4. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., 

Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні Віки та Відродження.  Л., 1993. 5. 

История всемирной литературы: в 9 т. М., 1985, Т.2-4. 6. История зарубежной литературы 

17в. – Л., 1987. 

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)  


