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лекційні  заняття,  семінарські  заняття,  презентації,  тестові
завдання,  творчі  завдання,  індивідуальні  завдання,
модульна контрольна робота

Форма контролю екзамен

2. Анотація дисципліни: 
дисципліна  охоплює  тематичний  блок,  що  складається  з  ретроспективного
викладу  ключових  проблем, що пов’язані з особливостями формуванням та
функціонування  світового  літературного  процесу  кін.  ХХ  – поч.  ХХІ  ст.  та
перщої половини ХХ століття.  Авторськи курс спрямований на усвідомлення
студентами  основних  тенденцій  розвитку  зазначеного  періоду  світової
літератури  з  зосередженням  уваги  на  розвиток  модерністських  течій
європейської літератури, на  вивчення  найбільш значущих  художніх текстів
знакових для цієї  епохи авторів,  на  виявлення та  розрізнення у синхронії  та
діахронії  суттєвих  явищ  національних  літератур  та  особливостей
індивідуальних авторських стилів. 
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Мета та завдання дисципліни: 
Метою дисципліни є вивчення основних явищ літературного процесу першої
половини  ХХ  ст.  у  поєднанні  попереднього  культурно-історичного  досвіду
розвитку  європейської  літератури  з  новими  відкриттями  та  провідними
іноваційними  тенденціями  і  реаліями  літературного  процесу  зазначеного
періоду,  вивчення  творчості  знакових  письменників  з  урахуванням  їх
приналежності до естетичних напрямів та угрупувань, формування у майбутніх
філологів  вміння  аналізу  та  інтерпретації  творів  в  історико-культурному
контексті.  
Теоретичні завдання курсу: 
- поширення  наукового  кругозору  студентів  та  поповнення  його  новою
літературознавчою термінологією;
- уміння орієнтуватися у світі художньої літератури і культури,  
-  засвоєння теоретичних знань щодо  вивчення своєрідності естетичних ідей
різних літературних напрямів у европейській  літературах;   
- вивчення літературно-художніх  явищ  та  закономірностей  розвитку
літературного процесу європейських національних літератур;
-   аналіз  проблеми  взаємодії  теоретичних  моделей  і  художньої  практики  в
літературі періоду, що вивчається;
-  теретична  підготовка  до  проведення  занять  у  школі   по  вивченню
особливостей   творчості  письменників   межі  ХІХ  –ХХ  столітть  та  першої
половини ХХ століття  з  урахуванням притаманних їхнім   творів  стильових
відмінностей.
Практичні завдання курсу:
- знайомство  із  знаковими письменниками епохи,  їх  творчою  спадщиною,
особливостями художнього методу та  письменницького стилю;  
 -  опанування  прийомами  аналізу художніх  текстів різноманітної жанрової
палітри,  у  тому  числі  модернистської  естетики,  та  методами  їхньої
інтерпретації.

3. Програмні компетентності та результати навчання

Курс  «Історія  світової  літератури  (ХХ  ст.)»  забезпечує  розвиток
ключових компетентностей  (уміння  вчитися,  спілкуватися  державною та
іноземними мовами, інформаційно-комунікаційної, соціальної, громадянської,
загальнокультурної),  а  також  спрямований  на  формування  системного



літературного світогляд за допомогою засвоєння фахових літературознавчих
компетентностей,

Після успішного завершення вивчення дисципліни здобувач формуватиме
наступні програмні компетентності та результати навчання:

Інтегральна компетентність:

ІК. Здатність розв’язувати  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми в галузі
літературознавства в процесі навчання, що перебдачає застосування теорій та
методів філологічної науки.

Загальні компетентності:

ЗК1. Усвідомлення цінностей громадського суспільства та здатність зберігати та
примножувати  культурні  та  наукові  цінності  та  досягнення  суспільства  на
основі  розуміння  закономірностей  розвітку  філологічних  знань,  а  саме  ролі
літературознавчої культури у системі загальнолюдських цінностей;
ЗК 2. Здатність спілкуватися, читати та розмовляти державною мовою;
ЗК 3.Ппрагнення оволодіти сучасними літературознавчими знаннями;
ЗК 4. Здатність  проводити літературознавчі дослідження на належному рівні  та
базувати результати навчання  на принципах академічної доброчесності;
ЗК  5.  Здатність  застосовувати  теоретичні  знання  з  історії  літератури  у
філологічній практиці.

Фахові компетентності:

ФК1.  Усвідомлення  базових  структурних  складників  літературознавчих
професійних і наукових знань; 
ФК2. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про
основні  періоди  розвитку  літератури  (від  давнини  до  сучасності),  розуміти
еволюцію напрямів, жанрів та стилів, знати чільних представників та художні
явища;
ФК  3.Опанування  знаннями  про  тенденції  розвитку  світового  літературного
процесу  та  навичками  аналізувати,  порівнювати  та  систематизувати  суттєві
подібності та відмінності європейських національних літератур; 
ФК  4.  Уміння  оперувати  спеціальною  літературознавчою  термінологією  для
розв’язання професійних або наукових завдань;



ФК 6. Здатність до аналізу, систематизації та інтерпретації літературних фактів
та  художніх  текстів  (у  тому  числі  – мовою  оригіналу  залежно  від  обраної
спеціалізації);
ФК 7. Вміння здійснювати літературознавчий  аналіз текстів різних  жанрів та
стилів.

Програмні результати навчання:
ПРН1.  Розуміння  тенденцій   розвитку  європейського  літературного  процесу
літератури у культурному контексті епохи, що вивчається;
ПРН2.  Знання  біографічних  відомостей  про  письменників  епохи,  яка
вивчається; 
ПРН  3.  Вміння  відрізняти   національну  специфіку  кожної  з  літератур
зазначеної доби
ПРН 4.Знання жанрових форм, уміння співвідносити типологічно схожі явища
зарубіжних літератур в сінхронії і діахронії;
ПРН 5.Засвоєння  нових термінологічних понять та уміння їх застосовувати;
ПРН  6.  Уміння  аналізувати  літературний  текст  у  єдності  форми  та  змісту,
проводити порівняльний аналіз творів; 
ПРН 7.  Уміння дати логічно побудовану відповідь, яка демонструє ерудицію і
професійні філологічні  знання студента. 

4. Структура курсу
Кількість 
кредитів/годин

Лекції (год.) Семінарські 
заняття (год.)

Самостійна робота 
(год.)

4,5 кредити/135 
годин

26 20  89

5. Технічне й програмне забезпечення/обладнання
Вивчення  курсу  не  потребує  використання  програмного  забезпечення,  крім
загальновживаних програм і операційних систем.

6. Політика курсу
Відвідування  занять. Для  успішного  складання  підсумкового  контролю  з
дисципліни вимагається 100% відвідування очне або дистанційне відвідування
всіх лекційних занять. Пропуск понад 25% занять без поважної причини буде
оцінений  як  FX. Студенти  мають  інформувати  викладача  про  неможливість
відвідати заняття.  У будь-якому випадку студенти зобов’язані  дотримуватися
термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.



Письмові роботи. Студенти мають виконати всі запропонован види письмових
робіт  (виконання  модульних  тестових  завдань  та  термінологічних  вправ  за
темами  курсу,  написання  аналізів літературно-художніх  творів  за
запропонованою схемою, написання літературно-критичних есе тощо).

Академічна  доброчесність.  Роботи  студентів  мають  бути 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 незарахування незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Література. Уся література, яку студенти не можуть 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 не має серед рекомендованих.

7. Схема курсу

Змістовий  модуль  1.  Тенденції  та  особливості  розвитку  зарубіжної
літератури межі 19-20  століть.

Лекційний модуль.

Тема  1. Межа  ХІХ-ХХ  століть  як  історико-літературне  та  культурологічне
поняття. 
Тема 2. Натуралізм. Натуралізм у Франції та творчість Е.Золя.
Тема 3. Типологія європейського символізму. Символізм у французькій поезії. 
Тема 4.«Нова драма» як вектор розвитку європейського театру.
Тема 5. Виникнення та еволюція  європейської символістської драми.
Тема 6.  Взаємозв’язок  реалізму та модернізму у   французькій  прозі ХХ ст.. 
Тема  7.  Становлення  та  розвиток   модерністських  тенденцій  в  літературах
Німеччини та Австро-Угорщини.

Семінарський модуль.

Тема 1.Натуралізм у Франції та творчість Е. Золя.
Тема 2.Символізм у французькій та бельгійській поезії
Тема 3.Новаторство драматургії  Г.Ібсена.



Тема 4.Теорія епічного театру та драма Б. Шоу.
Тема 5.Драматургія символізму та творчість Моріса Метерлінка.
Тема 6.Особливості інтелектуальної прози Т.Манна.

Змістовий  модуль  2.  Еволюція   модерних  тенденцій  європейської
літератури першої половини ХХ століття.

Тема 1.  Етапи  еволюції  англійської  прози  та  скандинавського  роману
ХХ століття.
Тема 2. Європейська школа американського поетичного модернізму.
Тема 3. Особливості літературного процесу в США початку ХХ ст.
Тема 4.  Концепція особистості у модерністській прозі  європейській літературі
першої  половини  ХХ  ст.  французький  екзистенціалізм  та  англійська  школа
«потіку свідомості».
Тема 5. Зародження, формування та розвиток авангардних течій в європейській
поезії та прозі  ХХ століття. Експресіонізм у літературі Німеччини та Австрії. 
 6. Епоха «срібної доби» російської поезії та прози в контексті розвитку світової
культури ХХ століття.

Семінарський модуль

Тема 1.Оскар Уайльд та символізм в Англії.
Тема 2.Особливості скандинавського  роману у творчості К.Гамсуна.
Тема  3.Американський  реалізм  початку  ХХ  століття  та  творчість
Дж.Лондона.
Тема 4. Провідні школи європейського  літературного авангарду половини
ХХ століття: знакові представники та літературні твори.
Тема 5.Естетичні пошуки та відкриття «срібної доби» російської поезії.
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імені В. Н. Каразіна, 2014. 152 с.
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В. І. Кузьменко.  Київ : ВЦ "Академія", 2010. 496 с.
9. Помазан І. О. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : підруч. для студ.

ф-ту «Референт-перекладач». – Харків : Вид-во НУА, 2010. 256 с.
10. Слово.  Знак.  Дискурс.  Антологія  світової  літературно-критичної  думки

ХХ ст. За ред. М.Зубрицької: Пер.з англ. Л.Онишкевич. – Львів: Літопис,
1996; 2000.
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Hamilton, Brian Jones.  Infobase Publishing, 2010. 433 p.
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Інтернет-ресурси
1. Зарубежная литература. Анализ произведений зарубежных авторов. 

http://www.licey.net/lit/foreign
2. Електронна бібліотека «Джерело»: http://ukrlib.com 
3. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com 
4. Національна бібліотека України з віртуальною бібліографічною довідкою: 

http://chl.kiev.ua
5. http  ://  natapa  .  org  /  biblio  /  programs  /  history  -  posobije
6. http  ://  www  .  gumer  .  info  /  bibliotek  _  Buks  /  History  /  INDEX  _  HISTORY  .  php
7. http://historystudies.org/
8. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/zarub.shtml
9. AeLib: Бібліотека світової літератури. http://ae-lib.org.ua/
10. Infolio: электронная библиотека http://www.infoliolib.info/
11.http  ://  annales  .  info  /  step  /  pletneva  /  index  .  htm  #  polov.   

9. Система оцінювання та вимоги

Розподіл балів за змістовими модулями:

Поточний і модульний контроль Іспит Сума

Змістовий

модуль 1 (30 балів)

Змістовий

модуль 2 (30 балів)

40

Поточний 
контроль МКР 1

Поточний 
контроль МКР 2

15 балів 15 балів 15 балів 15 балів 100

Оцінювання і контроль знань.

Вивчення  дисципліни  «Історія  світової  літератури  (ХХ  ст.)» закінчується
іспитом, оцінка якого визначається сумою балів за  визначені нижче види робіт:

 на  практичних  заняттях (за  два  модулі)  –  від  18  (мінімально)  до  30
(максимально) балів (за практичні одного модуля від 9 до 15);

 за 2 модульні контрольні роботи від 18 (мінімально) до 30 (максимально)
балів (кожна робота модульна від 9 до 15);

 іспит 24 (мінімально) – 40 (максимально) балів.
 Разом – 60 ( мінімально) 100 (максимально) балів.

http://annales.info/step/pletneva/index.htm#polov
http://www.infoliolib.info/
http://ae-lib.org.ua/
http://www.gumfak.ru/zarub.shtml
http://historystudies.org/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/INDEX_HISTORY.php
http://natapa.org/biblio/programs/history-posobije
http://chl.kiev.ua/
http://ukrcenter.com/
http://ukrlib.com/
http://www.licey.net/lit/foreign


Максимальна  кількість  балів,  яку  може  отримати  студент  за  результатами
роботи на практичних заняттях,  складає 30 балів (по 15 балів за кожен з двох
модулів).  Максимальний  бал  оцінки  поточної  успішності  студентів  на
навчальних  заняттях  –  12.  Оцінювання  на  навчальних  заняттях  для  одного
модуля переводяться у 5-бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х
15)  Студент,  знання,  уміння  і  навички  якого  на  навчальних  заняттях  за  12-
бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що не підготувався
до занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю.
Студенту,  який  не  виконав  поточних  домашніх  завдань,  не  підготувався  до
навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів.
Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю до навчальних занять,
студент  повинен  ліквідувати. За  ліквідацію  поточної  заборгованості
нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня
(10, 11, 12).


