
СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США 

 

Викладач: Васильєв Євгеній Михайлович, доктор філологічних наук, 

доцент, професор кафедри теорії та історії світової літератури 

 

Курс 

Семестр  

Кількість кредитів:  

2 

3, 4 

6 

 

Анотація дисципліни 

Під час вивчення дисципліни у студентів формується система знань про основні 

етапи та закономірності сучасного літературного процесу в Великої Британії та США. 

Студенти знайомляться із зміною культурних парадигм (модернізм, постмодернізм), 

провідними тенденціями розвитку британської та північноамериканської поезії, прози, 

драматургії, літературної критики ХХ століття. 

 

Метою курсу є висвітлення основних етапів еволюційного розвитку британської та 

північноамериканської національної літератури  ХХ століття. 

 

Завдання:  

• ознайомити студентів з основними закономірностями розвитку британської 

та північноамериканської літератури ХХ ст.;  

• розглянути історію побутування літератури Великої Британії та США в ХХ 

сторіччі; 

• схарактеризувати найсуттєвіші моменти сучасного літературного розвитку 

Великої Британії та США; 

•  звернутись до творчості тих сучасних письменників Великої Британії та 

США, у художньому доробку яких загальні тенденції літературного розвитку 

певної доби отримали найбільш яскраве, ідейно-естетично та типологічне 

значуще відображення;  

• зіставляти оригінальний художній твір із перекладним текстом;  

• розкрити ідейно-художню своєрідність творчості найвидатніших 

представників літератури кожного з означених періодів, ознайомити 

студентів  зі змістом і поетикою їх провідних творів;  



• прищепити навички самостійної роботи з літературно-критичними 

джерелами: статтями, монографіями, підручниками, енциклопедіями тощо;  

• розвинути навички філологічного аналізу художніх творів  у єдності змісту 

та форми;  

• удосконалити вміння творчого виразного читання художніх творів напам’ять, 

у тому  числі й мовою оригіналу. 

 

Очікувані результати: 

За результатами навчання слухачі зможуть:  

● знати особливості соціально-політичного та історико-культурного розвитку 

Великої Британії та США у ХХ сторіччі; 

● оволодіти знаннями про специфіку розвитку літератури Великої Британії та 

США ХХ століття; 

● навчитись здійснювати інтерпретацію репрезентативних художніх творів  

літератури Великої Британії та США, використовуючи багатоаспектність  підходів до 

роботи з ними; 

● усвідомлювати основні закономірності, еволюцію та наскрізні тенденції 

розвитку історії  літератури Великої Британії та США ХХ століття; 

● знати базові твори англійської та північноамериканської літератури ХХ 

століття; 

● знати основний термінологічний лексикон, що презентує дисципліну. 

 

 

 

Очні консультації: щочетверга з 11.10 до 14.05 (2 академічні години).  

 

Онлайн- консультації: щопонеділка з 15.00 до 17.00.  

 

E-mail викладача: yevhenii.vasyliev@rshu.edu.ua 
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