АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"ЗАРУБІЖНА ІСТОРИЧНА ЛІТЕРАТУРА"
1.
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої
освіти з основними тенденціями розвитку зарубіжної художньої літератури на історичну
тематику, формування розуміння специфіки художнього осягнення подій минулого,
закономірностей історичної літератури в контексті світового літературного процесу,
розвитку професійної ерудиції студентів-істориків. Дисципліна має міжпредметні зв'язки
з загальноосвітніми гуманітарними дисциплінами, що вивчаються у ВНЗ: історією,
філософією, культурологією, мистецтвознавством та ін.
2.
Результатом навчання є формування інтегральних, загальних і спеціальних
(фахових, предметних) компетентностей:
- інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні інноваційні задачі і
практичні проблеми у галузі освіти або у процесі навчання, здійснювати наукові
дослідження та впроваджувати їх результати на практиці;
- загальні компетентності:
•
Здатність проведення наукових досліджень на відповідному рівні, пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
•
Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур
дослідницької та інноваційної діяльності.
•
Здатність генерувати нові ідеї та доводити їх ефективність.
•
Здатність розробляти та управляти реалізацією навчально-наукових проектів.
•
Здатність до навчально-наукової діяльності у ситуаціях мультикультурності;
- спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
•
Розуміння специфіки художньої літератури, історії, філософії у системі форм
суспільної свідомості.
•
Здатність до аналізу історико-філософської складової творів зарубіжної літератури.
•
Володіння закономірностями історико-філософського та культурно-естетичного
розвитку літератури.
•
Володіння основними поняттями філософії мистецтва та естетики, що стосуються
літературно-художньої творчості на історичну тематику.
•
Здатність до системного аналізу літературно-історичних творів в контексті новітніх
літературознавчих стратегій.
•
Розуміння специфіки художньо-філософської концепції світу і людини в
історичних романах доби романтизму, реалізму, модернізму, постмодернізму.
3.
Зміст навчальної дисципліни:
> Історія і література як форми суспільної свідомості: подібне і відмінне.
> Історико-філософський потенціал літературно-художніх творів різної родожанрової природи.
> Еволюція історичної теми в зарубіжній літературі від античності до
сьогодення.
> Історична й міфопоетична концепція світу в зарубіжній літературі.
> Новітні концепція історії ("історичний песимізм", "новий історизм") у
зарубіжній художній прозі новітньої доби.
> "Модерн" як соціально-історичний проект та його літературно-художня
інтерпретація.
> Жанрові різновиди новітньої художньої прози "про минуле": історичний
роман, історіографічний роман, історіософський роман.
4.
Обсяг вивчення навчальної дисципліни. Кількість кредитів ЕСТБ – 4. Загальний
обсяг годин – 120 (аудиторних – 40, з них: лекційних – 20, семінарських – 20, самостійної
та індивідуальної – 80).
5.
Форма підсумкового контролю – залік.

6.
Викладацький склад: О.В.Кеба, доктор філологічних наук, професор;
P.M. Семелюк, кандидат філологічних наук, старший викладач.
7.
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