
 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка Факультет іноземних мов 

Кафедра французької філології 

 

 

 
Затверджено 

На засіданні кафедри французької 

філології факультету іноземних мов 

Львівського національного

 університету імені 

Івана Франка 

(протокол № 1 від 29 серпня 2022 р.) 

 

Завідувача кафедри доц. Піскозуб З.Т. 

 

 

 

Силабус з навчальної дисципліни 

“Літературні студії: іспанська література”, 

що викладається в межах ОПП (ОПН) 

другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів 

зі спеціальності 035 Філологія 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2022 р.  



 2 

Силабус курсу «Літературні студії: іспанська література» 

2022-2023 навчального року 

Назва курсу Літературні студії: іспанська література 

Адреса викладання 

курсу 

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра французької філології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

03 Гуманітарні науки, 035 Філологія, 035.05 Романські мови та 

літератури (переклад включно) 

Викладачі курсу Маєвська Ольга Тадеушівна, доцент, канд. філол. наук,  

Контактна інформація 

викладачів 

olga.mayevska@lnu.edu.ua  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю електронною 

поштою  

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/course/literaturni-studii 

Інформація про курс Даний курс пропонується для слухачів магістерської програми з 

іспанської філології, які цікавляться сучасним літературним процесом 

Іспанії, іспанською художньою прозою кінця ХХ століття і початку 

ХХІ, авторами, що творять сучасний іспанський культурний простір і 

представляють Іспанію у світовому контексті. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Літературні студії: іспанська література» є вибірковою  

дисципліною зі спеціальності 035 Філологія для студентів магістрів 

всіх іспанської філології, яка викладається у 1 семестрі 1 курсу 

магістратури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою курсу є ознайомлення із соціо-культурним розвитком сучасної 

Іспанії на основі літературознавчих студій. Головну увагу курсу 

зосереджено на Іспанії як виробникові культурного надбання людства – 

література, музика, живопис, кінематограф тощо. Також окреслено 

актуальні точки взаємодії між Іспанією й Україною. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Басанта А. Сучасний іспанський роман: тенденції і групи // Всесвіт, 

№1-2, 2011. С.193-201. 

2. Качуровський І. Генерика й архітектоніка. Київ : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія»,  2005. С. 121–129. 

mailto:olga.mayevska@lnu.edu.ua
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3. Пронкевич О. В. “Дон Кіхот”: роман - міф –товар. К.: НаУКМА; 

Аграр Медіа Груп, 2012. 197 с. 

4. .Сurso de literatura: española lengua extranjera. Madrid: EDELSA, 2006. 

– 174 p. 

5. Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism. History, theory, fiction. New-

York-London: Routledge, 1992. 288 p. 

6. Manual de Literatura Española en 15 tomos. Pamplona, Cénit, 

Ediciones. S.L., 2001.  

7. Lengua castellana y literatura (Blecua J.M eds.). T. 2, Madrid : SM, 

2011. P. 300–445 

8. www.cervantesvirtual.es 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 год. лекцій, 16 год. та 58 годин 

самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Студент буде: 

знати:  

óбрази та постаті художньої літератури Іспанії, що вплинули на 

культуру інших країн; головні тенденції розвитку сучасного 

іспанського роману і його представників; основні прозові жанри 

кінця ХХ початку ХХІ століття; літературні премії та сфери 

взаємодії іспанської та латиноамериканської літератури. 

вміти:  

вирізняти головні літературні напрямні сучасної Іспаінї й, 

іспаномовного світу; виокремлювати специфічні особливості 

культури різних регіонів і різних стилів; визначати відмінності та 

подібності у тематиці й проблематиці іспаномовних авторів на 

основі запропонованих текстів, тощо. 

Ключові слова іспанська література, проза, жанр  

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, самостійних робіт, прочитання художніх текстів, 

перегляд фільмів та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подані у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру,  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін (теорія літератури, вступ у літературознавство, національна 

література, історія мови) достатніх для сприйняття термінології,  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекція, презентація, пояснення, дискусія, самостійна пошукова робота, 

перегляд фільмів, читання художніх текстів 
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Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів__25__ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів__25__ 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 

балів__50_ 

Підсумкова максимальна кількість балів_100_ 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно 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, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

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. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку. Залік складається із 70 балів поточної роботи протягом курсу і 30 балів 

підсумкової модульної роботи 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Схема курсу «Літературні студії: іспанська література» для студентів магістрів 1 курсу, 

н.р. 2022 – 2023, І семестр 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завданн

я, год 

Тер

мін 

вико

нанн

я 

1 

тижд

ень 

Вступ до 

курсу. Етапи 

розвитку 

іспанської 

літератури. 

Ключові 

літературні 

образи і міфи 

лекція Пронкевич О. В. “Дон Кіхот”: роман – 

міф – товар. Київ : НаУКМА; Аграр 

Медіа Груп, 2012. 197 с.; Нація-нарація 

в іспанській літературі доби 

модернізму. Київ : Пед.преса, 2007. 256 

с. 

Свята Тереза від Ісуса і Україна – Santa 

Teresa de Jesús y Ucrania: Науковий 

збірник / Упоряд. і передмова Б. Чума; 

перекл. з ісп. Мови на укр. та з укр. 

мови на ісп. Б. Чума та О. Маєвська. 

Львів : Видавництво УКУ, 2017. 272 с. 

Коспект

+комент

ар 

1-2 

тиж

день 

2 

тижд

ень 

Періодизація 

літератури 

Іспанії ХХ-ХХІ 

ст.  

лекція Lengua castellana y literatura (Blecua J.M 

eds.). T. 2, Madrid : SM, 2011. P. 300–445 

https://www.youtube.com/watch?v=--

YXWUXZ8KU  

https://www.youtube.com/watch?v=mG_Y

9LGBJgk 

 1-2 

тиж

день 

3 

тижд

ень 

Головні 

літературні 

премії. 

Нобелівські 

лауреати: 

іспаномовні 

автори 

практичне https://www.comunidadbaratz.com/blog/lo

s-premios-literarios-mas-importantes-

entregados-en-espana-que-debes-conocer/ 

 

Презент

ації про 

авторів-

нобелівс

ьких 

лауреаті

в 

3 

тиж

день 

4-5 

тижд

ень 

Кастильська 

література від 

1975 по 

сьогодні: 

Покоління 80-х 

років, 

«Покоління Х» 

та естетика 

лекція  http://generacionnocilla.blogspot.com/200

7/07/qu-es-la-generacin-nocilla.html 

https://www.eldiario.es/cultura/libros/anos-

generacion_1_5846024.html 

http://www.virtual-

spain.com/literatura_espanola-

contemporanea.html 

http://www.aecid.es/web/es/bibliotecas/rev

 4-8 

тиж

день 

https://www.youtube.com/watch?v=--YXWUXZ8KU
https://www.youtube.com/watch?v=--YXWUXZ8KU
https://www.youtube.com/watch?v=mG_Y9LGBJgk
https://www.youtube.com/watch?v=mG_Y9LGBJgk
http://generacionnocilla.blogspot.com/2007/07/qu-es-la-generacin-nocilla.html
http://generacionnocilla.blogspot.com/2007/07/qu-es-la-generacin-nocilla.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/anos-generacion_1_5846024.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/anos-generacion_1_5846024.html
http://www.virtual-spain.com/literatura_espanola-contemporanea.html
http://www.virtual-spain.com/literatura_espanola-contemporanea.html
http://www.virtual-spain.com/literatura_espanola-contemporanea.html
http://www.aecid.es/web/es/bibliotecas/revistas/hispanica/
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«брудного 

реалізму», 

покоління 

«Носілья» 

istas/hispanica/ 

http://www.rinconcastellano.com  

6-8 

тижд

ень 

Кастильська 

література від 

1975 по 

сьогодні: 

Покоління 80-х 

років, 

«Покоління Х» 

та естетика 

«брудного 

реалізму», 

покоління 

«Носілья» 

практичне Художні твори з кожного покоління Презент

ації, 

аналіз 

текстів 

4-8 

тиж

день 

9 

тижд

ень 

Каталонська 

література: 

кристалізація 

літературного 

процесу, 

напрямки 

розвитку, 

представники 

лекція Чикаленко Г. Каталонське літературне 

відродження // Літературно-науковий 

вістник, 1929 р., кн. XII., стор. 997-1005. 

Riquer de M. Història de la literatura 

catalana. 6 vols. Barcelona : Editorial 

Ariel, 1980. 

 

 9-10 

тиж

день 

10 

тижд

ень 

Каталонська 

література 

практичне Художні твори на вибір Презент

ації, 

аналіз 

текстів,

фільми 

9-10 

тиж

день 

11 

тижд

ень 

Баскська 

література: 

кристалізація 

літературного 

процесу, 

напрямки 

розвитку, 

представники 

лекція Тупахіна О.В. Метафорична природа 

оповідальної структури у романі 

Бернардо Ачаги "Син акордеоніста" // 

Мова і культура. (Науковий журнал). 

Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 

2009. Вип. 12. Т. 8 (133). С. 146–151. 

Malmgren C. Fictional Space in the 

Modernist and Postmodernist American 

Novel. London and Toronto: Associated 

University Press, 1985. 241 p. 

Malpas S. The Postmodern: The New 

Critical Idiom. London and New-York: 

Routledge, 2005. 149 p. 

Müller J.W. Memory and Power in Post-

 11-

12 

тиж

день 

http://www.aecid.es/web/es/bibliotecas/revistas/hispanica/
http://www.rinconcastellano.com/
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War Europe. Studies in the Presence of the 

Past. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002. 300 p. 

Olaziregi M.J. Mapping the Nation in the 

Contemporary Basque Literature // ASJU. 

2008. XLII-1. P. 387-398. 

Olaziregi M.J. Waking the Hedgehog: the 

Literary Universe of Bernardo Atxaga. 

Reno: Center of Basque Studies-University 

of Nevada, 2005. 353 p. 

 

12 

тижд

ень 

Баскська 

література 

практичне Художні твори на вибір Презент

ації, 

аналіз 

текстів, 

фільми 

11-

12 

тиж

день 

13 

тижд

ень 

Латиноамерика

нська 

література. 

Література 

«бум» і 

«постбум». 

Жанрова 

різноманітніст

ь, 

проблематика 

лекція Оржицький І.О. Сервантесівські мотиви 

у Ґ. Ґарсія Маркеса та каталонський 

чинник у обох митців: до питання про 

культурну матрицю // Всесвіт, 2008. № 

11/12. С. 177–182.  

2. Оржицький І.О. Соціолінгвістичний 

вимір художнього тексту: мовна 

ситуація в Латинській Америці крізь 

призму літератури // Збірник 

Харківського історико-філологічного 

товариства. 2009. Т. 13. С. 151–158.  

3. Оржицький І.О. Етно-національна й 

культурна своєрідність літературного 

процесу в країнах Андійського регіону 

(Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х – 80-х 

роках ХХ століття: монографія. Харків : 

Майдан, 2016. 353 с. 

 http://www.e-sm.net/lcl2bach21> 

 13-

15 

тиж

день 

14 

тижд

ень 

Латиноамерика

нська 

література: 

«бум».  

практичне  Художні твори на вибір Презент

ації, 

фільми, 

аналіз 

текстів 

13-

15 

тиж

день 

15 

тижд

ень 

Латиноамерика

нська 

література: 

«постбум». 

практичне Художні твори на вибір Презент

ації, 

фільми, 

аналіз 

текстів 

13-

15 

тиж

день 

16 

тижд

ень 

Підсумковий 

контроль 

    

http://www.e-sm.net/lcl2bach21
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