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Вступ 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і 

критика сучасної німецькомовної літератури і кіно» складена Водяною Л.В. 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 

6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення критичних 

праць сучасних німецьких науковців, котрі досліджували літературу та кіно.  
Міждисциплінарні зв’язки: «Країнознавство», «Зарубіжна 

література». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів:  

Кредит 1. Літературознавство. Предмет та об’єкт вивчення. 

Кредит 2. Теоретичні аспекти теорії літератури 

Кредит 3. Сучасне німецьке кіномистецтво: теоретичний аспект  

Мета курсу: розгляд особливостей історичного розвитку літературного 

мистецтва та кіномистецтва Німеччини, жанрового розмаїття у різні історичні 

періоди, творчості німецькомовних письменників, проблем створення та 

функціонування літературної критики та критичних текстів у сфері кіно.  

Завдання курсу: 

 підвищити рівень теоретичної та мовної підготовки студентів; 

 познайомити студентів з 

літературною спадщиною німецькомовних країн;  

 навчити давати суспільно-

історичну характеристику літературних періодів і течій; 

 ознайомити студентів з особливостями історичного розвитку 

літературознавства як наукової філологічної дисципліни, його 

основних положень та методології;  

 навчити аналізувати художній текст у  лінгвостилістичному та 

прагматичному аспектах; 

 розвивати комунікативну компетенцію студентів шляхом 

аналізу художніх творів різних епох; 

 навчити проводити порівняльний аналіз оригінальних творів  та ї

х перекладів рідною мовою; 

 ознайомити студентів із особливостями виникнення та розвитку 

кіномистецтва Німеччини в різні історичні епохи;  

 розвивати у студентів науково-лінгвістичне мислення, уміння 

орієнтуватися у науковій лінгвістичній інформації, 

використовувати теоретичні знання з курсу при написанні 

наукових робіт, у т.ч. наукових статей, а також у практичному 

викладанні німецької мови.  

 сприяти засвоєнню положень щодо створення та функціонування 

критичних текстів у літературній сфері та сфері кіноіндустрії, 

ознайомити з поняттям авторитетної критики та професії 

літературного критика або кінокритика . 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  



І. Загальнопредметні:  

 актуальна готовність використання загальнокультурного 

індивідуального фонду, сформованого змістом вищої освіти в процесі 

розв’язання завдань соціальної взаємодії, а саме культура 

інтелектуальної і предметної діяльності, культура інтелекту; 

 орієнтування в основних ціннісно-смислових домінантах 

сучасного світу, країни, суспільства; в основних напрямах історії і 

збереження культурного життя світу, країни (живопис, музика, 

література, архітектура тощо), а саме загальноцивілізаційна культура; 

 володіння та використання загальнонаукової термінології, у тому 

числі специфічної, метамовної лексики. 

 здатність до аналізу і синтезу, уміння знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел; 

 дослідницькі навики і уміння; 

 здатність працювати самостійно; 

 здатність працювати в міжнародному середовищі; 

 здатність застосовувати знання на практиці. 

ІІ. Фахові:  

 досконало опанувати німецьку мову і зарубіжну літературу; 

 вміння обговорювати й аналізувати художні твори сучасної і 

класичної відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього 

ідейного змісту, композиційних й індивідуально-стилістичних 

особливостей; 

 країнознавча компетенція - знання про культуру країни, мова якої 

вивчається (знання історії, географії, економіки, державного устрою, 

традицій) та власне вищезазначену; 

 мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької 

роботи в галузі філологічних наук; 

 вміти користуватися науковою літературою, аналізувати стан справ 

з питань своєї спеціальності; 

 бути готовим представляти результати дослідження у формах звітів, 

рефератів, публікацій та публічних обговорень; 

 здатність до створення власних лінгвістичних та науково-дослідних 

проектів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  



Кредит 1. Літературознавство. Предмет та об’єкт вивчення. 

Тема 1. Літературознавство як філологічна дисципліна. 

Предмет, завдання курсу. Літературознавство серед лінгвістичних 

дисциплін. 

Тема 2. Основні жанри художнього стилю мовлення. 

Тема 3. Місце німецькомовної художньої літератури серед світових 

літературних надбань. Літературні епохи. 

Кредит 2. Теоретичні аспекти теорії літератури 

Тема 1. Сутність науки про літературу. Літературна критика 

Тема 2. Специфіка літературознавства та літературної критики. 

Тема 3. Літературна критика кінця ХХ-початку ХХІ століття 

Тема 4. Постмодернізм як художня система 

Тема 5. Дослідження постмодернізму у літературно-критичних працях 

Тема 6. Німецька література періоду Постмодерну. Структуралізм 

Постмодерну. 

Кредит 3. Сучасне німецьке кіномистецтво: теоретичний аспект  

Тема 1. Основні тенденції в сучасному кіномистецтві 

Тема 2. Основні жанри сучасного кіно 

Тема 3. Теоретичні основи жанру «Фантастика»1. Мета та завдання 

навчальної дисципліни 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Гуляев Н.А., Шибанов И.П. и др. История немецкой литературы. – М.: 

Высшая школа, 1975. – 376 с. 

2. История немецкой литературы в 5-ти томах / Под ред. Балашова П.А., 

В.М.Жирмунского и др. – М.: Высшая школа, 1996.  

3. Жарова И.И., Равкина О.Е. Читаем по-немецки. – Ростов-на-

Дону:  «Феникс», 2000. – 384 с. 

4. Мізін. К.І. Історія німецької літератури: від початків до сьогодення 

(коротко із практичною частиною): Навчальний посібник для студентів-

германістів (нім.). – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006.– 336с. 

5. Фіськова С. Історія німецької літератури. Періоди, напрямки 

розвитку, ідеї, постаті: Навчально-методичний посібник. – Львів: ПАІС, 2003.– 

С.340 

6. Balzer B., Martens V. Deutsche Literatur in Schlaglichtern. ß Mannheim-

Wien-Zürich: Meyers Lexikonverlag, 1990. – 516 S. 

7. Brauneck M. u.a. Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 20. 

Jahrhunderts. – Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1995. 

– 928 S. 

8. Grabert W., A.Mulot. Geschichte der deutschen Literatur. - 

Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1973. – 494 S.  

9. Hoffmann F.G., Rösch H. Grundlagen, Stile, Gestalten der deutschen 

Literatur. – Frankfurt am Main: Hirschgraben Verlag, 1986. - 424 S.   



10. Rothmann K. Kleine Geschichte der deutschen Literatur, 2000. – 414 S. 

4. INTERNET-ресурси: 

http://projekt.gutenberg.de/ 

http://www.ibiblio.org/gutenberg/ 

http://nemesis.marxists.org/ 

http://www.deutschedichter.de/ 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/2550/1 

http://www.literaturportal.de/literaturkalender.php 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 

6. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, усне та 

письмове опитування, співбесіда. 
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