


 

  



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
Нормативна 

 
Спеціальність 

014 Середня освіта 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(підготовка 

доповіді/реферату) 

 

 

Середня освіта (Мова і 

література(англійська)) 

Англійська та друга іноземна 

мова(німецька) 

 

 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

4 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь 

бакалавра 

- 10 

Практичні, семінарські 

- 20 

Самостійна робота 

- 60 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – 

самостійна робота (33%~67%). 

  



Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу: курс «Зарубіжна література»  покликаний допомогти студентській молоді 

прилучитися до культурної скарбниці людства, всесвітнього літературного процесу, збагатити 

їх духовний світ знаннями історії зарубіжної літератури, залучити до загальнолюдських 

цінностей, виховати в них почуття власної гідності, потребу в читані, цікавості до художнього 

слова, сформувати естетичний смак, високу загальну і читацьку культуру.  

Завдання курсу: 

Передумови для вивчення дисципліни:рідна література, рідна мова, країнознавство, 

історія, іноземна мова. 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Очікуванірезультатинавчання:  

 вміння виявляти особливості розвитку літератури доби Романтизму і критичного 

реалізму; 

 вміння розкривати специфіку естетичних систем Романтизму і критичного реалізму; 

 вміння характеризувати художні напрямки; 

Студенти повинні вміти: 

 вміння аналізувати етапи літературного розвитку і творчості найвагоміших 

письменників; 

 знати і вміти розрізняти закономірності взаємодії загальних тенденцій, національного і 

особистого начала в літературному процесі; 

 засвоюватитеоретичні знання у межах вивчення питань формування літературних 

жанрів, еволюції художньої форми. 

 Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: полікультурна компетентність, історико-країнознавча, 

етнокультурологічна та комунікативна компетентності. 

ІІ. Фахові: літературознавча, рецептивна, лінгвістична компетенція та компетенція 

інтерпретації зарубіжних художніх творів. 

2. Програманавчальноїдисципліни 

Кредит 1. Особливості розвитку і становлення літературиXVII століття. 

Кредит 2. Особливості формування просвітницької літератури в Англії та Франції. 

Кредит 3. Німецька література доби Просвітництва. 

3. Структура навчальноїдисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Особливості розвитку і становлення літературиXVII століття. 

1. Історико-літературний процес XVII століття. 

Його особливості. 

2 2     

2. Іспанська література XVII століття. 1 1     

3. Французька літератураXVII століття. П. 

Корнель, Ж. Расін. 

13 1    12 

4. Життя і творчість Ж.Б. Мольєра. 10  2   8 

5. Література Англії. Д. Мільтон. 4     4 

Усього: 30 4 2   24 

Кредит 2. Особливості формування просвітницької літератури в Англії та Франції. 



6. Доба Просвітництва. Творчість Д. Дефо, Д. 

Свіфта. 

5 1 4    

7. Французька літератураXVІII століття. 

Вольтер, Д.Дідро. 

11 1 6   4 

8. Діяльність Ж.-Ж. Руссо і П. Бомарше. 14  2   12 

Усього: 30 2 12   16 

Кредит 3. Німецька література доби Просвітництва. 

9. Література періоду «Бурі і натиску». 

Г. Лессінг. 

6 2 2   2 

10. Творчість Ф. Шиллера. 9 1 2   6 

11. Життєвий і творчий шлях Й.-В. Гете. 9 1 2   6 

12. Італійська література XVIIІ століття. К. 

Гольдіні і К. Гоцці. 

6     6 

Усього: 30 4 6   20 

Усього годин за семестр: 90 10 20   60 

1. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Особливості розвитку і становлення літературиXVII 

століття. 

 

1 Лекція 1. Історико-літературний процес XVII століття. Його 

особливості. 

2 

2 Лекція  2. Іспанська література XVII століття. Французька 

літератураXVII століття. П. Корнель, Ж. Расін. 

2 

 Разом: 4 

 Кредит 2. Особливості формування просвітницької літератури в 

Англії та Франції. 

 

3 Лекція 3. Доба Просвітництва. Творчість Д. Дефо, Д. Свіфта. 

Французька літератураXVІII століття. Вольтер, Д.Дідро. 

2 

 Разом: 2 

 Кредит 3. Німецька література доби Просвітництва.  

4 Лекція 4. Література періоду «Бурі і натиску». Г. Лессінг. 2 

5 Лекція 5. Творчість Ф. Шиллера і Й.-В. Гете. 2 

 Разом: 4 

 Разом за семестр: 10 

2. Теми практичнихзанять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Особливості розвитку і становлення літературиXVII 

століття. 

 

1 Ж.Б. Мольєр «Міщанин-шляхтич» – вершина жанру комедії – 

балету. 

2 

Разом: 2 

 Кредит 2. Особливості формування просвітницької літератури  



в Англії та Франції. 

2 Д. Дефо «Робінзон Крузо». Уславлення енергії і заповзятливості 

людини в умовах чужого екзотичного середовища. 

2 

3 Роман Свіфта «МандриГулллівера» – 

сатиричнезображенняанглійськогосуспільстваXVІII століття. 

2 

4 Відображення полеміки між філософськими концепціями 

оптимізму і песимізму у повісті Вольтера «Кандід, або Оптимізм». 

2 

5 Втілення ідеї «природної людини» у повісті Вольтера 

«Простодушний». 

2 

6 Роман-сповідь Дені Дідро «Черниця» –  Розкриття злочину церкви. 2 

7 Бомарше «Севільський цирюльник». Сумна історія життєвих 

пригод Фігаро. 

2 

Разом: 12 

 Кредит 3. Німецька література доби Просвітництва.  

8 Г. Лессінг «Емілія Галотті» – протест проти насилля людини над 

людиною, проти тиранії жорстоких князів. 

2 

9 Ф. Шиллер «Розбійники». Ненависть до деспотизму і страсне 

прагнення змінити соціальний порядок. 

2 

10 Пошуки сенсу життя у трагедії Гете «Фауст». 2 

Разом: 6 

Разом за семестр: 20 

3. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Особливості розвитку і становлення 

літературиXVII століття. 

 

1 Викриття вад дворянства у комедії Мольєра «Дон Жуан». Конспект. 

Записи у читацькому щоденнику. 

6 

2 Творчість Дж.Мільтона як вершина англійської літератури XVII 

століття. 

Конспект. 

4 

3 Класицизм у французькій літературіXVII століття.  

Складання опорної таблиці. 

4 

4 Художня майстерність Ж. Лафонтена. 

Сладання опорної таблиці. 

2 

5 «Андромаха» Ж. Расіна – початок нового етапу у розвитку 

французької трагедії. 

Нотатки. 

4 

6 Мольєр і Україна. 

Написання рефератів. 

4 

Разом: 24 

 Кредит 2. Особливості формування просвітницької 

літератури в Англії та Франції. 

 

7 Сентименталізм та його значення для розвитку англійської 

літератури XVIІI століття. 

Складання порівняльної таблиці: «Особливості сентименталізму в 

англійській та українській літературі». 

4 

8 Народний характер поезії Р. Бернса. 

Підготовка до виразного читання поезії за вибором. 

4 

9 Ідейна спрямованість та художні особливості трилогії 

П.О. Бомарше про Фігаро. 

4 



Написання рефератів. 

10 Педагогічні погляди, думки про нову людину в романі Ж.Ж. Руссо 

«Еміль». 

Написання рефератів. 

4 

 Разом: 16 

 Кредит 3. Німецька література доби Просвітництва.  

11 Фаустіана у світовій літературі. 

Написання рефератів. 

4 

12 Художні переваги лірики Й.-В. Гете. 

Складання тез. 

4 

13 Літературний рух «Буря і натиск». Діяльність Гердера. 

Нотатки. 

4 

14 Баладна творчість Ф. Шиллера. 

Нотатки. 

4 

15 Ідейне протистояння італійських драматургів К. Гольдоні і 

К. Гоцці. 

Конспект, порівняльна таблиця. 

4 

Разом: 20 

Разом за семестр:  60 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів:  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 

ІІ – підготовка доповіді/реферату (для студентів ДФН). 

Основне завдання цього виду діяльності – систематизація, закріплення і розширення 

теоретичних і практичних знань з дисципліни «Зарубіжна література». ІНДЗ дозволяє 

студентам опанувати необхідні практичні навички при вирішенні конкретних практичних 

завдань, розвитку навичок самостійної роботи й оволодіння методикою ведення наукових 

досліджень, пов'язаних з темою ІНДЗ. Метою виконання ІНДЗ є: закріплення, поглиблення і 

узагальнення знань, отриманих студентами під час набуття теоретичних і практичних навичок, 

їх використання в процесі вивчення дисципліни. ІНДЗ студенти виконують самостійно 

протягом вивчення дисципліни з одержанням консультацій викладача дисципліни відповідно до 

графіка навчального процесу. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) самостійність виконання;  

2) логічність та послідовність викладення матеріалу;  

3) повнота та глибина розкриття теми, проблемної ситуації;  

4) наявність візуального супроводу (фото, відео, картини, карти, таблиці, малюнки  тощо);  

5) кількість використаних джерел;  

6) відображення практичного досвіду;  

7) обґрунтованість висновків;  

8) якість оформлення;  

9) презентація та захист індивідуального науково-дослідного завдання. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 



D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностиказнань, умінь і 

навичокстудентівіздисципліниздійснюється на основірезультатівпроведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточнеоцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальнеопитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевіркарозуміння та засвоєнняпрограмовогоматеріалу, виконанняпрактичних, 

лабораторнихробіт, уміннясамостійноопрацьовуватитексти, складання конспекту 

рекомендованоїлітератури, написання і захист реферату, 

здатностіпублічночиписьмовопредставлятипевнийматеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік/екзамен) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу кредиту. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях. 

Студенту виставляється відмінно, якщо: 

 Студент розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, 

про значення яких можна здогадатися. Вміє знаходити в інформаційних текстах з незнайомим 

матеріалом необхідну інформацію, надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації. 

 Студент вміє читати тексти, аналізує їх і робить власні висновки, розуміє логічні зв'язки 

в рамках тексту та між його окремими частинами. 

 Студент вміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, 

використовує граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним 

завданням, не допускає фонематичних помилок. 

 Студент вміє написати повідомлення, правильно використовуючи лексичні одиниці в 

рамках тем, пов'язаних з повсякденним життям. надаються при наявності несуттєвих 

орфографічних, які не порушують акту комунікації (британський або американський варіанти 

орфографії, орфографічні помилки в географічних назвах тощо).  

Студенту виставляється дуже добре, якщо: 

 Студент розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих 

слів, про значення яких можна здогадатися, а також сприймає основний зміст повідомлень та 

фактичну інформацію, надану у повідомленні. 

 Студент вміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, знаходити 

потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки. 

 Студент вміє зв'язно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, малюнка, 

робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або 

побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них. 

 Студент вміє без використання опори написати повідомлення за вивченою темою, 

зробитинотатки, допускаючи ряд помилок при використанні лексичних одиниць. Допущені 

помилки непорушують сприйняття тексту у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні 

кліше,різноманітність структур, моделей тощо. 

Студенту виставляється добре, якщо: 

 Студент розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на 

вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися, сприймає більшу частину необхідної інформації, надану в вигляді 

оціночних суджень, опису, аргументації. 

 Студент вміє читати з повним розумінням і тексти, які містять певну кількість 

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в 

текстах інформативного характеру. 

 Студент упевнено розпочинає, підтримує, відновлює та закінчує розмову у відповідності 

з мовленнєвою ситуацією. Всі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно. 



 Студент вміє написати коротке повідомлення за вивченою темою за зразком у 

відповідності до заданої комунікативної ситуації, допускаючи при цьому ряд помилок при 

використанні вивчених граматичних структур. Допущені помилки не порушують сприйняття 

тексту у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітність структур, 

моделей тощо. 

Студенту виставляється достатньо, якщо: 

 Студент розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на 

вивченому мовному матеріалі. 

 Студент вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які можуть 

містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє частково 

знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за умови, що в текстах 

використовується знайомий мовний матеріал. 

 Студент вміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому 

використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит 

співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору. 

 Студент вміє написати за зразком, проте використовує обмежений запас лексики та 

граматичних структур, допускаючи помилки, які не утруднюють розуміння тексту 

Студенту виставляється задовільно, якщо: 

 Студент розуміє загальний зміст поданих у адаптованому темпі текстів, побудованих на 

вивченому мовному матеріалі. 

 Студент вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які містять 

лише знайому лексику. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді фактів. 

 Студент вміє в основному логічно підтримувати бесіду, використовуючи обмежений 

словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит співрозмовника дає 

елементарну оціночну інформацію, загалом відображаючи власну точку зору. 

 Студент вміє написати за зразком, проте використовує обмежений запас лексики та 

граматичних структур, допускаючи помилки, які утруднюють розуміння тексту 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної роботи 

виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Для одержання оцінки «відмінно» студент повинен: 

 укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 

 викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, пов'язано й обґрунтовано; 

 уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її й 

обґрунтувати ухвалене рішення;  

 упевнено відповідати на запитання викладача й без зауважень із їх боку; 

 Для одержання оцінки «добре»  студент повинен: 

 викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно; 

 укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 

 не утруднятися у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації; 

 уміти обґрунтувати ухвалене рішення; 

 добре відповідати на запитання викладача. 

 Для одержання оцінки «задовільно» студент повинен: 

 викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі; 

 розібратися в запропонованій ситуації й розробити пропозиції щодо вирішення; 

 позитивно відповідати на запитання викладача; 

 допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути, власне 

кажучи, правильні. 

Оцінку «незадовільно» одержують студенти, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, 

сформульованих у пункті 3.  

Кількістьбалів у кінці кожного семестру повинна складативід 150 до 300 балів (за 3 

кредити), тобто сума балів за виконанняусіхзавдань.  



Відповіднийрозподілбалів, якіотримуютьстуденти за 3крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспитоцінюється в 40 б. 

 

8. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема 

есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

9. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу;пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність 

певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та додатковими 

джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним матеріалом, 

порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який передбачає 

показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 

10. Рекомендована література 

Базова 

Поточнеоцінювання та самостійна робота КР  Накопич

увальніб

али/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т10 Т10 Т10 Т10 50 300/150* 

6 6 6 26 26 6 6 6 26 26 6 6 6 6 26 
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10.podelise.ru/docs/70314/index-4702-1.html  
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12.www.atesman.info/.../Deutsche%20Lexikologie 
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