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1. Мета опанування дисципліни: сформувати у студентів систему знань про 

літературу Західної Європи, про її своєрідність, умови формування та розвитку; 

забезпечити розуміння місця цієї літератури в світовому культурному процесі, 

значення її на сучасному етапі розвитку суспільства; підготувати студентів до 

одного з аспектів їх майбутньої професійної діяльності  

 

2. Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері історії зарубіжної літератури; формуванні вмінь та 

навичок: розрізняти художню своєрідність західноєвропейської літератури, 

умови формування і розвитку її періодів, напрямів, течій; використання та 

дотримання ознак літературних напрямків і течій у процесі вивчення художніх 

творів; ідентифікації основних теоретичних понять, термінів, необхідних для 

розуміння літератури і культури в цілому; сформувати початкові навички 

літературознавчого аналізу та витлумачення художнього тексту; дослідження і 

оцінювання багатовікового культурного процесу, визначення кола конфліктів та 

художніх персонажів, що складають арсенал «вічних», або «світових» тем і 

образів  
 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:  

 основних етапів розвитку світової літератури; 

 основних характеристик періодів розвитку літератури; 

 характеристики основних жанрів цих періодів (визначення, формування та 

розвиток жанру, його представників); 

 творчості найяскравіших представників кожного періоду; 

 основних духовно-етичних надбань античного періоду; 

застосування знань і розумінь:  

 уміння та навички визначати та характеризувати етапи розвитку літератури; 

 аналізувати суспільно-політичні та культурні умови літературного процесу 

різних періодів розвитку світової літератури; 



 визначати основні риси стилю, творчої манери письменників, як 

представників певної епохи; 

 аналізувати художній текст (лірику, драматургію та прозу). 

  

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Антична література. Гомерівські поеми «Іліада» та «Одісея». 

Давньогрецький театр: творчість Есхіла. Давньоримська література: творчість 

Вергілія і Овідія.  

Тема 2. Напрями і жанри в літературі Середньовіччя. 

Тема 3. Данте Аліг’єрі – предтеча епохи Відродження. 

Тема 4. Література доби Відродження. Відродження в Італії. 

Тема 5. Відродження в Англії. 

Тема 6. Література ХVII ст.: класицизм та бароко. 

Тема 7. Література ХVII ст.: епоха Просвітництва. 

Тема 8. Просвітництво в Англії. 

Тема 9. Просвітницька література Німеччини 

Тема 10. Романтизм: літературний напрямок і універсальний світогляд 

Тема 11. Романтизм в англійській літературі першої половини ХІХ ст. 

Тема 12. Романтизм у німецькій літературі ХІХ ст. 

Тема 13. Класичний реалізм і його специфіка. 

Тема 14. Російський реалізм ХIХ ст. 

Тема 15. Література останньої чверті ХIХ ст. 

Тема 16. Чарльз Діккенс – найвідоміший представник соціально-побутової 

прози. 

Тема 17. Драматургія ХIХ ст. 

Тема 18. Література раннього модернізму (кін. ХIХ – поч. ХХ ст.). 

Тема 19. Література ХХ ст. 

Тема 20. Драматургія першої половини ХХ ст. 

Тема 21. Література «втраченого покоління». 

Тема 22. Західна драматургія другої половини ХХ ст. 

Тема 23. Література постмодернізму 
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