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Анотація 

 

 Навчальний курс "Теорія і критика сучасної англійської літератури"  є  

нормативною дисципліною, яка покликана сформулювати цілісну систему філологічного 

мислення та фахового аналізу та критики сучасних художньо-літературних явищ 

англійської літератури.  Зміст курсу передбачає короткий виклад історії англомовної 

літератури, ознайомлення із специфічними ознаками сучасної англійської літератури та 

складовими літературознавчого аналізу. Цей курс розрахований на цілісний критичний 

аналіз літературних творів англійських письменників періоду модернізму та постмодеренізму.  

Передбачається,  вивчення студентами філософського, історичного та компаративного 

контекстів,  осмислення та аналіз сучасних англомовних творів.  
 

 Ключові слова: літературознавство, жанр, модернізм та постмодернізм. 

 
  

 

 The course "Theory and Criticism of Contemporary English Literature" is an obligatory course 

that aims at formulating a holistic system of philological thinking and professional analysis and criticism of 

contemporary literary phenomena of English literature. The content of the course provides a summary of the 

history of English literature, acquaint learners with the specific features of modern English literature and 

components of literary analysis. This course is designed for a holistic critical analysis of the literary works of 

English writers of the period of modernism and postmodernism. Students are expected to study 

philosophical, historical and comparative contexts, comprehension and analysis of modern English-language 

works. 

 

Key words: literary criticism, genre, modernism and postmodernism. 
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ВСТУП 

 

 Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Теорія та критика сучасної 

англомовної літератури та кіно” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів  014.02 

Середня освіта. Мова і література. ОП:  Англійська мова і література.   

      Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасний англомовний художній 

текст. 

1. Метою курсу є ознайомлення студентів з основними сучасними англомовними романами, 

аналіз  творчості письменників періоду модернізму та постмодернізму та розглянути теорію 

літератур із подальшим критичного аналізу етапів  розвитку англійської літератури, створення у 

студентів –магістрів  теоретичної та практичної бази для формування вмінь і навичок 

літературознавчого аналізу художнього англомовного тексту, необхідних у їх педагогічній 

діяльності. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

• формування знань про основні етапи розвитку англійської літератури; 

• формування уявлень про літературознавчі поняття, а також основні літературні жанри та 

форми;  

• розвиток умінь користуватися основними прийомами аналізу художнього тексту;  

• розвиток умінь аналітичної та критичної роботи з художнім текстом;  

 формування у студентів уміння продукувати літературні твори, намагаючись досягти 

найбільшої відповідності форми і змісту, логічної чіткості і точного літературно- оформлення 

як на рівні висловлення так і на рівні цілого тексту. 

 Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із 

Комунікативними стратегіями, а  також із теоретичними лінгвістичними 

дисциплінами, які студенти засвоїли на попередніх курсах навчання (Стилістика, 

Література країни, мова якої вивчається). 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  

ПРН-1 Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. Уміння 

оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом  літературознавства; знання 

найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл.  

ПРН-3 Знання фундаментальних дисциплін на діахронно-синхронному рівні як теоретичної 

бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі літературознавства. 

ПРН-6 Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації, 

отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного педагогічного досвіду 

тощо. Вивчення інформаційних технологій та методики їх застосування в навчанні й науковій 
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діяльності фахівця; закладання основ неперервного підвищення рівня ІКТ-готовності студентів та її 

постійного оновлення у професійній діяльності. 

 ПРН7 - Вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, демонструючи рівні 

сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на рівні С1 - B2 з основної іноземної мови і на 

рівні В 1 – з другої іноземної мови, згідно із положеннями Загальноєвропейських Рекомендацій з 

Мовної Освіти. 

 ПРН8 - Демонструвати здатність використовувати знання й уміння з теоретичних дисциплін 

основної іноземної мови для іншомовного комунікативного спілкування основною іноземною мовою. 

ПРН-9 Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації, 

отриманої з різних джерел. 

 ПРН13 - Вміти реферувати наукові джерела (у т.ч. іншомовні) і оформлювати результати у 

курсовій роботі з теоретичних дисциплін (Стилістика, Література країни, мова якої вивчається) та 

Методики викладання іноземних мов.  

 ПРН14 - Демонструвати навички публічної етичної поведінки.  

 ПРН15 - Застосовувати навички працювати самостійно і в групі.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

 ЗК1 - здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК3 - знання наукових основ методики навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних 

навчальних закладах. 

ЗК4 - здатність вдосконалювати власне навчання з розробленням навчальних і дослідницьких 

навичок. 

ЗК10 -     здатність працювати в міжнародному контексті. 

 ЗК12 - здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль фахівця з oбранoю ним індивідуальнoю 

стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю спрямoваністю на діяльність філолога, яка 

зoрієнтoвана на сoціальні та прoфесійні цінності. 

ІІ. Фахові:  

 ФК1 - Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної іноземної мови; 

другої іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних намірів.  

 ФК2 - Володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних явищ на 

всіх рівнях мови і її функціональних різновидів. 

 ФК3 - Володіти конвенціями мовного спілкування в іншомовному соціумі, правилами й 

традиціями міжкультурного спілкування з носіями досліджуваної мови. 

 ФК4 - Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з 

позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики. 

 ФК5 - Володіти теорією виховання й навчання, сучасними підходами в навчанні іноземним 
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мовам, що забезпечують в учнів розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здатностей, 

ціннісних орієнтацій, готовність до участі в діалозі культур.  

ФК6 - Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.  

ФК 14 - Володіти концепціями гуманітарних і суспільних наук, використання їх положень у 

різних сферах викладацької та науково-дослідницької діяльності. 

ФК 18 -  Здатність застосовувати інноваційні технології в процесі навчання української мови 

та літератури. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит  1. Загальносуспільні функції англійської художньої літератури  

Тема 1. Поетика та риторика англійської літератури другої половини ХХ століття. 

Тема 2. Поняття  ”постмодернізм” в історико-теоретичному та літературному аспектах та його 

складові. 

Кредит  2.  Загальносуспільні функції кіно  

Тема 3. Кіно: психологія, суспільство та ідеологія.  

Тема 4. Засоби вираження думок автора у кінотексті. 

Кредит 3. Композиція художнього твору та кінотексту  

Тема 5. Технологізація та ідеологія кіно та художньої літератури. 

Тема 6. Жанрові трансформації в сучасних фільмах 

 

3. Рекомендована література: 

Базова 

1. Арнольд И.В. Интерпретация английского художественного текста. – Л., 1983. 

2. Вашуленко М.С. Державний освітній стандарт з української мови (початкова ланка) // Поч. 

шк. -1997. - № 2.  С. 2-5. 

3. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М.: Гослитиздат, 1959, С. 169, 177. 

4. Гальперин И.Р. Текст как объект  лингвистического исследования. – М.: Наука 1981 - 139 с. 

5. Донченко Т.К. Лінгвістичний аналіз тексту під час підготовки до переказу у 5-9 класах. К.: “ 

Форум” , 2002. 

6. Ковалик І.І., Мацько Л.І., Плющ М.Я. Методика лінгвістичного аналізу тексту. - Київ, 1994 – 

119 с. 

7. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. – Віниця, 2004. 

8. Лосева Л.М. Как строится текст. М.: Просвещение, 1980, С.23-57. 

9. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.І. Стилістика української мови. Київ, “Либідь“, 2001. 

Допоміжна 

1. Москальская О.И. Грамматика текста. – М.: Высш.шк., 1981. – 183 с.  

2. Організація тексту (граматика і стилістика). К.: Наук. Думка, 1979. – 102 с. 

3. Пелерина И.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л., 1980. 

Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка. – М., ВШ., 1994 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

Поточний контроль знань студентів: 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці підлягає рівень 

знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність при 

обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття); 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є позааудиторною 

і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу за 

рекомендованими викладачем матеріалами і підготовки до виконання індивідуальних завдань по 

курсу. Організація самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням 

індивідуального підходу. Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, 

розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають професійному розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 

- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, визначених 

викладачем; 

- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення студентів у 

коло питань, що доведеться вивчати; 

- аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, викладених у 

друкованих джерелах інформації, з метою підготування відповідей на поставлені напередодні 

викладачем запитання та з метою закріплення здобутих знань; 

- розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику; 

- конспектування самостійно прочитаного; 

- підготування доповідей, рефератів, рекомендацій та звітах. 

3) виконання модульних (контрольних) завдань. Модульний контроль передбачає перевірку 

стану засвоєння визначеної системи елементів знань того чи іншого модуля, до якої включаються 

елементи знань з планового повторення попередніх модулів. Завдання для модульного контролю 

складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. Завдання репродуктивного рівня 

складаються з двох частин: нові знання і елементи знань з повторення попередніх модулів. Сума 

балів за завдання репродуктивного рівня контрольної роботи становить 50%. Загальна сума балів 

за одну модульну контрольну роботу становить 90. Система рейтингових балів для різних видів 

контролю та порядок їх переведення до національної та європейської (ECTS) шкали представлені 

в таблиці. 

Підсумковий контроль знань студентів: здійснюється за результатами екзамену.  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:    

Засоби діагностики успішності  навчання визначають стандартизовані методики, які призначені 

для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості знань, умінь і 
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навичок, професійних якостей. Діагностичне забезпечення  рівня успішності навчання повинно 

здійснюватися на основі принципів системності, систематичності і послідовності, індивідуального 

підходу, єдності діагностики і корекції. Діагностичні заходи мають проводитись на всіх етапах 

підготовки студентів. 
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