
Опис окремої одиниці освітньої програми 

Історія літератури 

Тип дисципліни: вибіркова 

Семестр: п’ятий  

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), 

аудиторні години – 48 (лекції –16 год., практичні заняття – 16 год.); самостійна 

робота – 58.  

Лектор: кандидат філософських наук, доцент Петрів Оксана Василівна 

Результати навчання: 

- знати особливості і тенденції розвитку зарубіжної та української 
літератури;  

- висвітлювати роль художньої літератури у житті та розвитку 
суспільства; 

- аналізувати основні періоди розвитку літератури;  
- національну специфіку вітчизняної літератури; 
- естетичні та світоглядні засади художньої літератури різних 

культурно-історичних епох; 
- особливості творчості видатних представників української та 

зарубіжної літератури; 
- характерні риси літературних стилів. 
Спосіб навчання: аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Основи 

матеріальної культури, Історія української культури, Історія мистецтв, Історія 

театру. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Завдання та зміст курсу. Література країн Стародавнього Сходу. Антична 

література. Література Середньовіччя. Література Відродження. Література 

Нового часу. Література 19 ст. Література 20 – початку 21 ст. 

Рекомендована література: 

1. Абрамович С.Д. Священні книги людства: Веди, Авеста, Біблія, Коран: 

посіб. для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 192 с. 

2. Кирилюк З.В. Література Середньовіччя: посіб. для вчителя. – Харків: 

Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 176 с. 



3. Лавріненко Ю.А. Розстріляне відродження: Антологія 1917 – 1933: 

Поезія – проза – драма – есей / підготовка тексту, фахове редагування і передм. 

проф. Наєнка М.К. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 794 с. 

4. Наєнко М.К. Художня література України: Від міфів до реального 

модерну. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2008. – 1064 с. 

5. Петрів О.В. Історія літератури : навч. посіб. – Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2015. – 144 с. 

6. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ 

ст.: іст.-ест. нарис. – Київ: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 360 с. 

7. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної 

літератури. – Львів: Світ, 1993. – 312 с. 

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, усне 

опитування, самостійна робота. 

 Методи і критерії оцінювання:  

• Поточний контроль: усне опитування, співбесіда з лектором. 
• Підсумковий контроль: залік у 5 семестрі.  
• 100-бальна шкала оцінювання 

Мова навчання: українська. 

Кафедра: Культурології та мистецької освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


