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Опис дисципліни
Викладання та навчання. Лекції, семінарські заняття (на основі проблемного
викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких методів),
самостійна робота з використанням навчальної та наукової літератури,
консультування з науковим керівником та викладачами.
Метою викладання навчальної дисципліни є залучення студентів до

культурної скарбниці людства, збагачення їх духовного світу та знань,
формування загальної й читацької культури, спонукання до читання творів,
осмислення підвалин духовності та моралі.
Основними завданнями вивчення дисципліни є

 Виявлення світового значення та особливостей розвитку літератури на всіх
етапах розвитку світового літературного процесу;

 Розкриття специфіки естетичних систем на кожному етапі;
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 Характеристика художніх напрямів;
 Аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвідоміших

письменників окресленого періоду;
 Вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій національного і

особистого в літературному процесі;
 Засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування

літературних жанрів та еволюції художньої форми.
Компетентності та програмні результати навчання
Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для
подальшої професійної діяльності:
Інтегральна компетентність:
ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні
проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики,
перекладу з англійської/німецької мови українською і навпаки) в процесі
професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та
методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.
Загальна компетентність:
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності
і досягнення суспільства на основі розуміння  історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство
та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких
програмних результатів:
РН8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як
мистецтва слова, історію мов і літератур англійськомовних й німецькомовних
країн, і вміти застосовувати ці знання у професійній мовознавчій/перекладацькій
діяльності.
РН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди англійської та німецької
мов, описувати соціолінгвальну ситуацію.
РН10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній
діяльності.
РН11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів
різних жанрів і стилів державною та англійською й німецькою мовами.
РН13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та
англійськомовної/німецькомовної художньої літератури й усної народної
творчості, визначити їхню специфіку й місце в літературному процесі.
РН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
РН16. Знати й розуміти основні питання, теорії та концепції спеціалізації, уміти
застосовувати їх у професійній мовознавчій і перекладацькій діяльності.



РН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й
мовлення й використовувати їх для розв’язання складних завдань і проблем у
спеціалізованих сферах професійної мовознавчої і перекладацької діяльності
та/або навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
 Основні етапи розвитку літературного процесу англійськомовних та

німецькомовних країн в контексті світового літературного процесу;
 Специфіку естетичних систем на кожному з цих етапів;
 Творчість найвідоміших письменників кожного з окреслених періодів;
 Теоретичні основи формування літературних жанрів та еволюції художньої

форми.

Вміти:
 Вирізняти основні методологічні підходи до змісту та характеру цінностей

художніх творів того чи іншого періоду;
 Користуватися категоріальним апаратом кожного з періодів;
 Орієнтуватися в основних філософських концепціях світового

літературного процесу вцілому на кожному етапі його розвитку та його
особливостях в англійськомовних та німецькомовних країнах;

 Усвідомлювати світобачення і світорозуміння кожної епохи;
 Розрізняти різні жанри художньої творчості та види мистецтва;
 Володіти творчим підходом до аналізу творів художньої літератури в

контексті кожної доби.

Структура курсу

К-сть год.
Тема Результати навчання Завдання

Л
К С
З

С
ам

.
р.

Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток англійської та німецької літератур в
епоху Середньовіччя.

2 2 5 Тема 1. Давня
англійська література

Періодизація англосаксонської
літератури. Естетика Середньовіччя, її
зв’язок з етикою і релігією. Давня
англійська література: героїчна поема
«Беовульф». Англо-норманська
література: Томас Мелорі.
Особливості давньої англійської мови
у пам’ятках давньої англійської
літератури. Структура феодального
суспільства Англії, її відображення у

Теоретичні
питання,
практичні
завдання,
електронне
тестування



мові та літературі. Балада як
літературний жанр. Лицарська і
клерикальна література епохи
розвинутого феодалізму.

5 Тема 2. Англійське
передвідродження

Англійське передвідродження:
Уільям Ленгленд, Джефрі Чосер. Дж.
Чосер як основоположник
англійської національної літератури.
Розвиток балади. Форми
середньовічного театру.
Відображення соціальних та місцевих
діалектів у художніх текстах епохи.

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

2 2 5 Тема 3. Давня німецька
література

Німецька література раннього
середньовіччя. Формування усної
літератури в умовах великого
переселення народів. Історичне
підґрунтя розвитку літератури.
Світогляд давніх германців.
Найстаріші писемні памятки. «Пісня
про Хільдебранда». «Муспілі».
Каролінгське та Оттонівське
Відродження. Клерикальна
література. Література латинською
мовою у період з 900 по 1050 роки.
Лірика вагантів.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання,
електронне
тестування

5 Тема 4. Німецька
література високого та
пізнього
Середньовіччя

Німецька література високого та
пізнього Середньовіччя (XII -
середина XV століття): передумови і
розквіт придворно-лицарської
літератури. Міннезанг та придворний
віршований роман. Класична
куртуазна епічна поезія.  Героїчний
епос. «Пісня про Нібелунгів».
Дидактична поезія. Зародження
бюргерської літератури. Література
пізнього середньовіччя.

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

Змістовий модуль 2. Англійська та німецька літератури епохи Відродження та
Гуманізму (XV - XVII століття).

2 2 5 Тема 1. Характерні
риси Ренесансу в
літературі Німеччини:
специфічні
особливості німецької
гуманістичної
літератури.

Характерні риси Ренесансу в
літературі Німеччини: специфічні
особливості німецької гуманістичної
літератури. Народна пісня.
Мейстерзанг. Виникнення драми:
фастнахтшпіль і латинська
гуманістична драма. Німецькі
«народні книги» про Фауста і Тіля
Ейленшпігеля. Шванк і сатирична
поезія. Місце М. Лютера в

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації



ідеологічному житті Німеччини
періоду Реформації і в німецькій
літературі.

5 Тема 2. Сатирична
літературна спадщина
гуманістів.

Сатирична літературна спадщина
гуманістів: Еразм Роттердамський.
Ульріх фон Гуттен. Себастіан Брант.
Творчість Ганса Сакса, її фольклорні
основи.

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

2 2 5 Тема 3. Відродження в
Англії.

Відродження в Англії. Томас Мор.
Поезія епохи Відродження. Філіп
Сідні. Едмунд Спенсер. Проза епохи
Відродження. Джон Лілі. Френсіс
Бекон. Театр епохи Відродження.
Крістофер Марло. Бен Джонсон.
Відображення у художніх текстах
епохи проблем становлення мовної
норми.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання

5 Тема 4. Життєвий і
творчий шлях В.
Шекспіра.

Життєвий і творчий шлях В.Шекспіра.
«Шекспірівське питання».  Принципи
шекспірівської драматургії. Трагедії
В. Шекспіра. Шекспірівські комедії.
Сонети В. Шекспіра. Вплив В.
Шекспіра на розвиток літературної
англійської мови.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання,
електронне
тестування

Змістовий модуль 3. Література Англії та Німеччини у ХVІІ – ХVІІ  столітті.
2 2 5 Тема 1. Література

бароко. Естетика і
принципи
літературного стилю
бароко. Англійське
бароко.

Література бароко. Естетика і
принципи літературного стилю
бароко. Англійське бароко: поезія
Дж. Донна та поеми Дж. Мільтона як
складний національно-самобутній
синтез класицистичних і барокових
рис.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання,
електронне
тестування

2 2 5 Тема 2. Німецька
література часів
бароко.

Німецька література часів бароко.
Між Відродженням і
Просвітництвом: особливості
світобачення та філософські
напрямки. Мартін Оггіц і мовні
спілки. Театр і драматургія. Поезія.
Виникення роману як жанру:
творчість Г. Я. К. Гріммельсгаузена.

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

2 2 5 Тема 3. Література
Англії ХVІІІ століття:
епоха Просвітництва.

Література Англії ХVІІІ століття:
епоха Просвітництва. Просвітництво
як ідейний та інтелектуальний рух.
Раннє Просвітництво: творчість Д.
Дефо та Дж. Свіфта. Зріле
Просвітництво: Г. Філдінг. Пізнє
Просвітництво та сентименталізм:

Теоретичні
питання,
практичні
завдання,
електронне
тестування



Л.Стерн. Передромантизм: Р. Бернс –
великий шотландський поет.

2 2 5 Тема 4. Література
Німеччини ХVІІІ
століття: Класицизм і
Просвітництво.

Література Німеччини ХVІІІ століття:
Класицизм і Просвітництво.
Література періоду «Бурі і натиску».
Г. Лессінг: естетика та міщанська
драма. Життєвий і творчий шлях Й. В.
Гете. Творчість Ф. Шіллера.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання,
електронне
тестування

Змістовий модуль 4. Англомовна та німецькомовна література 1 пол. ХІХ століття.
2 2 5 Тема 1. Романтизм:

літературний напрямок
і універсальний
світогляд. Романтизм у
Німеччині.

Романтизм: літературний напрямок і
універсальний світогляд. Історичні
передумови виникнення романтизму.
Філософська основа романтизму.
Романтизм у Німеччині: два покоління
німецьких романтиків (Ієнська та
Ґейдельберзька школи);  творчість Е.
Т. А. Гофмана.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання,
електронне
тестування

2 2 5 Тема 2. Загальні риси
романтичного типу
творчості. Романтизм в
Англії.

Англійський романтизм: передумови
виникнення, етапи розвитку, провідні
естетичні принципи. Загальні риси
романтичного типу творчості. Поети
«озерної школи» (В. Вордсворт, Т.
Колрідж, Р. Сауті); творчість Дж. Г.
Байрона.  В. Скотт – засновник жанру
історичного роману.

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

5 Тема 3. Видатне місце
американської
романтичної
літератури у світовій
культурі.

Видатне місце американської
романтичної літератури у світовій
культурі. Особливості американського
романтизму (В. Ірвінг, Н. Ґоторн, Г.
Мелвілл, Ф. Купер,  Е.А. По).
Творчість Г. Лонгфелло. «Пісня про
Гайавату» як спроба створення
національного епосу. Особливості
американського варіанту англійської
мови у творах американських
письменників.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання,
електронне
тестування

5 Тема 4. Доба
Бідермейер
(міщанський
романтизм) у німецькій
літературі.

Доба Бідермейер (міщанський
романтизм) у німецькій літературі.
Представники та діяльність групи
«Молода Німеччина». Творчість
Генріха Гейне як романтика.
Політична спрямованість та сатира в
творах Гейне як члена групи «Молода
Німеччина».

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

Змістовий модуль 5. Англомовна та німецькомовна література 2 пол. ХІХ – поч. ХХ
ст.

2 2 5 Тема 1. Реалізм як
художній напрямок.

Реалізм як художній напрямок.
Перехід від романтизму до реалізму.

Теоретичні
питання,



Англійський
реалістичний роман
ХІХ ст.

Художня специфіка класичного
реалізму. Загальні риси класичного
реалізму ХIХ ст.  Поняття про
критичний реалізм. Англійський
реалістичний роман ХІХ ст. Життя і
творчість Ч. Діккенса. Соціальні
діалекти у мові персонажів Ч.
Діккенса.Художній світ В. Теккерея.
Англійська жіноча література
вікторіанської епохи: Джейн Остін,
сестри Шарлота та Емілі Бронте,
Джордж Еліот та Елізабет Гаскел.

практичні
завдання

5 Тема 2. Початок доби
імперіалізму в
Німеччині. Літературні
напрямки та їх
представники.

Початок доби імперіалізму в
Німеччині. Німецькомовна
література другої половини ХІХ
століття. Літературні напрямки та їх
представники: політичний реалізм
(Фрідріх Геббель, Конрад Фердінанд
Мейер, Фрідріх Ніцше, Готтфрід
Келлер, Теодор Шторм, Вільгельм
Раабе, Теодор Фонтане); натуралізм
(Герхард Гауптманн); імпресіонізм
тощо.

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

2 Тема 3. Американська
поезія
трансцеденталізму.

Американський романтизм 1850-80-
х років. Американська поезія
трансцеденталізму (Волт Вітмен).
Новаторські принципи поезії Емілі
Дікінсон.

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

2 5 Тема 4. Особливості
літературного процесу
в США на межі ХІХ-
ХХ ст.: проблема
становлення
національної
американської
літератури і культурні
традиції Західної
Європи в літературі
США.

Особливості літературного процесу в
США на межі ХІХ-ХХ ст.: проблема
становлення національної
американської літератури і культурні
традиції Західної Європи в літературі
США. Реалістичне осмислення
національного життя в творах Марка
Твена, Г. Джеймса в США. Місце
Марка Твена, О.Генрі, Джека Лондона
в американській літературі межі ХІХ-
ХХ ст. Проблема становлення
національної американської
літератури та американського
варіанту англійської мови і культурні
традиції Західної Європи в літературі
США.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання

5 Тема 5. Неоромантизм
як художньо-естетичне

Неоромантизм як художньо-
естетичне явище літератури ХІХ ст.
Творчість В. Коллінза, Г. Р. Хаггарда,

Електронне
тестування,
підготовка



явище літератури ХІХ
– поч. ХХ ст.

Р.Р. Кіплінга, Г.К. Честертона. А.К.
Дойла, Р. Стівенсона. Риси
неоромантизму у творчості
Дж.Лондона.

реферату
або
презентації

2 4 3 Тема 6. Особливості
розвитку літературного
процесу в літературі
Великобританії (кін.
ХІХ – поч. ХХ ст.).

Особливості розвитку літературного
процесу в літературі Великобританії
(кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Література
раннього модернізму в англійській
літературі (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.).
Життя і творчість Оскара Вайльда.
Принципи нового художнього
мислення у творчості Дж. Джойса,
Вірджінії Вулф, Девіда Герберта
Лоуренса. Реакція проти машинізму у
творчості Семюела Батлера, Джорджа
Мередіта. Психологізм Томаса Гарді,
Джозефа Конрада. Епічність «Саги
про Форсайтів» Джона Голсуорсі.
Драматургія Б. Шоу. Діалектні
особливості англійської мови у мові
персонажів Б.Шоу.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання,
електронне
тестування

5 Тема 7. Особливості
розвитку літературного
процесу межі ХІХ-ХХ
ст. в США. Реалізм та
модернізм в
американській
літературі.

Особливості розвитку літературного
процесу межі ХІХ-ХХ ст. в США.
Місце Т. Драйзера в історії
американської літератури.
Американський модернізм. Художній
пошук Езри Паунда, Томаса Стернза
Еліота. Англо-американський
імажизм як естетичне явище.

Змістовий модуль 6. Англомовна та німецькомовна література 1 пол. ХХ ст.
2 2 5 Тема 1. Основні

тенденції та напрямки
в німецькомовній
літературі ХХ століття
(символізм,
експресіонізм, реалізм
тощо).

Основні тенденції та напрямки в
німецькомовній літературі ХХ
століття (символізм, експресіонізм,
реалізм тощо). Німецька література
ХХст.: Т. Манн, Г. Манн. Австрійська
література ХХ ст.: Р.-М. Рільке, П.
Целан,  Ф. Кафка.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання

2 2 5 Тема 2. Література
«втраченого
покоління» в
американській та
німецькій літературах.

Література «втраченого покоління» в
американській та німецькій
літературах. Творчість Е.-М. Ремарка.
Творчість Г. Белля. Творчість Е.
Хемінгуея. Творчість У. Фолкнера.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання

2 2 5 Тема 3. Англійська
антиутопія як художнє
явище світового
масштабу.

Англійська антиутопія як художнє
явище світового масштабу. Дж.
Орвелл: цивілізаційний проект у
романі «1984». О. Гакслі: «О дивний
новий світ». Г. Велс: «Коли сплячий
прокинеться».

Теоретичні
питання,
практичні
завдання



5 Тема 4. Драматургія I
половини ХХ ст. у
німецькомовних та
англомовних країнах.

Драматургія I половини ХХ ст. у
німецькомовних та англомовних
країнах. Неповторно-своєрідна
драматургічна система Б. Шоу: драма-
дискусія. Б. Брехт – видатний
реформатор західного театру.
Особливості драматургії О. Вайльда.

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

5 Тема 5. Література
модернізму у
Німеччині.

Література модернізму у Німеччині.
Герман Гессе – шлях від романтика до
філософа. Нарис творчості. Мистецтво
й митець у романі «Степовий вовк».
Роман «Гра в бісер» як підсумок
духовної й творчої еволюції Гессе.

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

Змістовий модуль 7. Англомовна та німецькомовна література 2 пол. ХХ ст. - поч. ХХI
ст.

3 Тема 1. Сучасна проза
(II пол. ХХ- поч. ХХI
ст.) у німецькомовних
та англомовних
країнах.

Сучасна проза (II пол. ХХ- поч. ХХI ст
у німецькомовних та англомовних
країнах. Літературні напрями і течії:
постмодернізм як літературний
напрямок; рух «сердитих молодих
людей»;  література «мовчазного
покоління»; доля реалізму у II пол. ХХ
– поч.  ХХI ст.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання

2 5 Тема 2. Новітня
німецькомовна
література.

Новітня німецькомовна література (
загальна характеристика творчості Г.
Грасса творчість П. Зюскінда; життя і
творчість К. Райнсмара). Творчість К.
Функе.

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

2 2 5 Тема 3. Філософсько-
інтелектуальна
література
Великобританії.

Філософсько-інтелектуальна
література Великобританії. Творчість
А.Мердок, В.  Голдінга, Дж. Фаулза.
Антиколоніальний роман у літературі
Англії: (Г. Грін). Питання
самосвідомості молоді в творчості
Ірвіна Велша (Ірландія).

Теоретичні
питання,
практичні
завдання

2 2 4 Тема 4. Нон-
конформізм у
американській
літературі середини
ХХст.

Нон-конформізм у американській
літературі середини ХХст.
(Дж.Стейнбек, Дж.  Апдайк).
«Мовчазне покоління»
(Дж.Селінджер). Особливості
вигаданої мови надсат (Е. Берджес).
Творчість К. Кізі та К. Воннегута –
приклад літератури «чорного гумору».
Американська драматургія і театр
після II cвітової війни (Г.Уільямс, А.
Міллер). Жанр філософської казки-
притчі    у творчості Р. Баха.

Теоретичні
питання,
практичні
завдання



3 Тема 5. Драматургія II
половини ХХ ст. у у
німецькомовних та
англомовних країнах.

Драматургія II половини ХХ ст. у
німецькомовних та англомовних
країнах. «Театр абсурду». Життя і
творчість Макса Фріша. Життя і
творчість Ф.  Дюренматта. Життя і
творчість С. Беккета.Особливості
англійської драматургії к. ХХ - поч.
ХХІ ст (творчість Г. Пінтера, Т.
Стоппарда).

Електронне
тестування,
підготовка
реферату
або
презентації

2 2 5 Тема 6. Англомовна та
німецькомовна
література у ХХІ
столітті.

Англомовна та німецькомовна
література у ХХІ столітті. Творчість
англомовних та німецькомовних
письменників: М. Зузака, Е. Елінек,
Д. Лессінг, Дж. М. Кутзеє, К.
Ішигуро, Д. Тартт, М. Етвуд, К.
Райнсмайра, Дж. Барнса.

Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Давня англійська література: героїчна поема «Беовульф». 2
2 Середньовічна література: героїчні епоси «Пісня про

Хільдебрада», «Пісня про Нібелунгів»
2

3 Придворно-лицарська література: лицарський роман 2
4 Універсальний гуманізм і художня глибина творчості В.

Шекспіра: трагедія «Гамлет» – моральні уроки життєвої
долі

2

5 Трагічна картина світу та місце людини в системі бароко.
Поема Дж. Мільтона «Втрачений рай».

2

6 Англійське Просвітництво: Людина як об’єкт сатири в
романі Дж. Свіфта «Мандри Гулівера»

2

7 Німецьке Просвітництво. Й. В. Гете. Трагедія «Фауст» 2
8 Романтизм у Німеччині. «Крихітка Цахес  на  прізвисько

Циннобер»       Е. Т. А. Гофмана – романтична казка-
новела з глибоким психологічним змістом

2

9 Англійський романтизм: поети «озерної школи» і
творчість Дж. Г. Байрона.

2

10 Поєднання жахливого і комічного у новелах  Е. А. По. 2
11 Реалізм 19-го ст. Творчість  Ч. Діккенса. Роман «Домбі і

син»: ідея згубності людської пихи
2

12 Критичний реалізм 20-го ст., його еволюція.
Еволюція критичного реалізму у 20-му ст. Творчість Б.
Шоу. П’єса «Пігмаліон» – зразок драми-дискурсії

2



13 Модернізм останньої третини 19-го ст. – 10-х років 20-го
ст. Творчість О. Вайльда. Філософія життя, краси,
насолоди, мистецтва у романі «Портрет Доріана Грея»

2

14 Роман Ф. Кафки «Замок» як викриття традиційного та
тоталітарного суспільств.

2

15 Література «втраченого покоління» у творчості
німецького письменника Е.-М. Ремарк «Три товариші»

2

16 Творчість Дж. Орвела: англійський письменник у країні
більшовиків

2

17 Притчевий характер роману В. Голдінга «Володар мух»
18 К. Воннегут. «Бійня №5»: біль письменника за долю

людства
Усього 32

Політика оцінювання
Оцінювання завдань, терміни їх виконання

№
з/п

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання

1 Завдання до практичних
занять

Щотижня, згідно розкладу:
http://193.189.127.179:5010/

Самостійність, творчість,
точність, вчасність
виконання завдань

2 Підготовка теоретичних
питань (у тому числі
питання, відведені на
самостійне
опрацювання)

Щотижня, згідно розкладу:
http://193.189.127.179:5010/

Правильність, логічність,
відповідність темі,
оригінальність та
комплексність звіту

3 Тестування з теми Наприкінці
теми

Правильність, вчасність
виконання завдань

4 Модуль 1, модуль 2
(тестова робота)

Наприкінці
модуля 1, 2

Самостійність, правильність
виконання завдань

При оцінюванні студента враховується наступне:
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/opp

1. Відвідування лекційних і практичних (семінарських) занять.
2. Активна і продуктивна участь у практичних (семінарських) заняттях

(додаткові бали за роботу у команді, творчий підхід).
3. Опрацювання базової та допоміжної літератури.
4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму
презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних
заходах).

5. Виконання тестових завдань.

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/opp


Розподіл балів, що отримують студенти
ІІ семестр (залік)

№ Вид роботи Кількість
балів

Максимум балів
за 1 заняття Усього

1 Лекційні заняття 10
2 Семінарські заняття 30 3
3 Он-лайн тестування 40

4 Самостійна робота* 20

Усього: 100

ІІІ семестр (іспит)
№ Вид роботи Кількість

балів
Максимум балів
за 1 заняття Усього

1 Лекційні заняття 10
2 Семінарські заняття 30 3
3 Он-лайн тестування 30

4 Самостійна робота* 10

5 Підсумковий контроль:
- іспит 20

Усього: 100

* Бали за виконання самостійної роботи зараховуються:
 за написання реферату (тема обирається самостійно або пропонується

викладачем;
 підготовку презентації (не менше 30 – 35 слайдів);
 проходження запропонованого викладачем курсу на платформі

PROMETHEUS (для 2 семестру рекомендується «Вибрані питання
європейської історії» або «Академічна доброчесність: онлайн-курс для
викладачів»; для 3 семестру – «Як читати складні модерністські та
постмодерністські твори» або «Академічна доброчесність: онлайн-курс для
викладачів» (за умови отримання сертифікату).

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

90 – 100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е

https://courses.prometheus.org.ua/courses/UCU/History001/2016_T1/course/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/UCU/History001/2016_T1/course/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UZHNU+PML101+2020_T2/course/
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повторного складання

0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

Політика курсу
1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має
виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами
http://www.kdu.edu.ua/new/PHD/MV_STOP_2018.pdf

2. Поведінка в аудиторії.
Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм.
Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом
усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні
поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки.
Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до
здобувачів вищої освіти.

3. Академічна доброчесність
У КрНУ діє Кодекс академічної етики

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf),
«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і
навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена
«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний
плагіат із використанням програмно-технічних засобів»
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf).

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види
наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою
електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує,
зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-
методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками,
аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки
становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі
Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів
вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових
роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат».

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки
кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у
спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck,
а також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів
приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за
допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на
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відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється
відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт
плагіату.

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної
освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі:
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar

Методичне забезпечення
1. Електронний курс на платформі Moodle:

http://krnu.org/enrol/index.php?id=856
http://krnu.org/enrol/index.php?id=855

2. Програма навчальної дисципліни.
3. Робоча програма навчальної дисципліни.
4. Силабус навчальної дисципліни.
5. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи.
6. Методичні вказівки щодо виконання практичних (семінарських) занять.
7. Методичні вказівки щодо самостійної роботи.
8. Курс лекцій.
9. Питання до іспиту (заліку).
10.Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної
діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу.
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Допоміжна:
1. Шульженко Ю.М. Інтертекст як іронічно-пародійне ігрове поле у романах

Джуліана Барнса. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 145.
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. С. 570 – 576

2. Шульженко Ю.М. Пародія та іронічність як жанрова властивість
постмодерністського роману (на матеріалі творчості Джуліана Барнса) .
Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 10-11 березня 2017
року. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2017. С. 56–58.

3. Шульженко Ю. М. Інтертекстуальність та інтермедіальність роману Донни
Тартт «Щиголь». Міжнародна науково-практична конференція: Рівень
ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та
літератури: м. Львів, 8-9 травня 2020 року. Львів : ГО «Наукова філологічна
організація «Логос», 2020.  С. 26-31.

4. Шульженко Ю. М., Артеменко Ю.О. Джерела культурологічної
маркованості алюзій у романах  Джона Фаулза. Нове та традиційне у
дослідженнях сучасних представників філологічних наук: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції: м.Одеса, 26-27 лютого
2016р.Одеса: Південноукраїнська організація «Центр наукових досліджень».
2016.  С. 115-117.

5. Шульженко Ю.М. Алюзії з культурологічною компонентою у художньому
дискурсі Дж.Фаулза.Наукові записки. Серія: Філологічні науки
(мовознавство). Випуск 138. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015.
С. 461 – 464.

6. Шульженко Ю.М. До проблеми перекладу інтертекстуально-прецедентної
основи мовної гри: категоризація інтертекстуальних елементів. Науковий
вісник Херсонського державного університету: зб. наук. праць. Серія:
Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Херсон, 2018. Випуск 3. С.
126 –132.

7. Шульженко Ю.М. Особливості експлікації емоційних станів головного героя
у романі Донни Тартт «Щиголь». Нова філологія № 80. – Запоріжжя:
Запорізький національний університет, 2020. – С. 327 – 333.

8. Shulzhenko Y. Reproduction of Linguocognitive Parameters of Author’s Tropes in
the English Novel of the XX–XXI Centuries. International Scientific Conference
Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Proceedings of the
Conference. March 12-13, 2021. Riga, Latvia. С. 219 – 222.
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Інформаційні та електронні ресурси:
9. http://krnu.org/course/view.php?id=855 (курс на платформі Moodle, 2 курс, 4

семестр)
10.http://krnu.org/course/view.php?id=856 (курс на платформі Moodle, 2 курс, 3

семестр)
11.Як Беовульф став легендарним правителем? Уроки літератури

https://youtu.be/9CFBMuMlAIA
12.Історія Нібелунґів: Протестантська етика. Уроки літератури

https://youtu.be/FrxS0kOi3AI
13.Героїзм, скарби і смерть у германському епосі. https://youtu.be/0BUAdiPmSEI
14.https://www.facebook.com/kultpodcast
15.А.Пустовит: медленное чтение "Игра в Бисер" Герман Гессе 1

https://www.youtube.com/watch?v=ZbwZUC9Bovs
16.А.Пустовит: медленное чтение "Игра в Бисер" Герман Гессе 2 лекция:

https://www.youtube.com/watch?v=9-ILvo8QlBw
17.Шекспир «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Орфей и Эвридика» Пустовит

курс «Эстетика» лекция 8/12
https://www.youtube.com/watch?v=pHUC8TE3ayU

18.Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд лекция. Дориан Грей кратко. Александр
Пустовит https://www.youtube.com/watch?v=EFmsdHG184M

19.Эмблематика европейского духа: Фауст. Культура Фауста. Лариса Гармаш
https://www.youtube.com/watch?v=ZBxp25QBMMc&list=PL4tEj-
67A02NMtUM0p-cV7Mk_1SnK0oly&index=2

20.Эстетика христианского средневековья, лекция 5/12 Пустовит Александр
лекция про средневековье https://www.youtube.com/watch?v=_vSR3uK-
Jk8&list=PL4tEj-67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=5

21.«Эстетика Возрождения», лекция 7/12. Лекция про эпоху ренессанса.
Пустовит Александр
https://www.youtube.com/watch?v=4ffcy_aXLVA&list=PL4tEj-
67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=7

22.Эстетика классицизма и барокко, лекция 10/12, Пустовит, курс «Эстетика»
https://www.youtube.com/watch?v=KPYVQLK- zDY&list=PL4tEj-
67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=10

23.Эпоха барокко, Александр Пустовит, курс "Эстетика", лекция 11/12
https://www.youtube.com/watch?v=1ksvDlriPeM&list=PL4tEj-
67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=11

24.Эстетика романтизма (лекция 12/12), Александр Пустовит. Эпоха романтизма
в искусстве https://www.youtube.com/watch?v=pz_vu15H4AU&list=PL4tEj-
67A02MOjUGbO749gKvpLqiuQtud&index=12

25.https://www.youtube.com/playlist?list=PLYCS-
PXzx5B3cLDIjw6XtRfTjjb7EOaSc

26.https://www.paranteza.info

http://krnu.org/course/view.php?id=855
http://krnu.org/course/view.php?id=856
https://www.paranteza.info/


27.Listen to Книгосховище, a playlist by Суспільне Подкасти on #SoundCloud
28.https://soundcloud.app.goo.gl/ob5ew
29.Check out Акустика тіней on #SoundCloud
30.https://soundcloud.app.goo.gl/oHiN2
31.Check out Kult: Podcast on #SoundCloud
32.https://soundcloud.app.goo.gl/oXdTn
33.19. Твоя підпільна гуманітарка
34.https://www.youtube.com/c/ТвояПідпільнаГуманітарка
35.20. Суспільне Культура
36.https://www.youtube.com/channel/UCpzZB5rRJ0W7KzjVvfbMxew
37.Маленькі замітки про тексти. Копірайтинг, сценаристика, письменництво —

всього по кецику. Авторка Віка Смерека:
https://www.instagram.com/oi.smereka/

38.Все про книжки, літературу та екранізації. https://t.me/inbookwetrust
39.Головна редакторка @divochemedia про літературне та навкололітературне.

https://t.me/okbookclub
40.Канал агресивної пропаганди читання. А ось тут Дафа розмовляє за

книги: https://goo.su/20uj
41.Крадійка книжок https://t.me/b00k_thief
42.Непозбувний книгочитун https://t.me/npzbvnkngchtn
43.Книжковий бункер https://t.me/book_hopper
44.Читай Українською!

https://www.instagram.com/ua_literature/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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https://www.youtube.com/channel/UCpzZB5rRJ0W7KzjVvfbMxew
https://www.instagram.com/oi.smereka/
https://t.me/inbookwetrust
https://t.me/okbookclub
https://goo.su/20uj
https://t.me/b00k_thief
https://t.me/npzbvnkngchtn
https://t.me/book_hopper
https://www.instagram.com/ua_literature/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

