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Сторінка курсу в Moodle Дайте посилання на дисципліну в системі Moodle 
Консультації    
    Очні консультації: кількість годин і розклад присутності 
    Онлайн-консультації: Розклад консультації. 
    Очні консультації: за попередньою домовленістю.  
    (Наприклад: понеділок та четвер з 14.00 до 15.00). 
 



1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
 Навчальна дисципліна формує лінгвістичні компетентності та сприяє науковому 
розумінню теоретичних основ вивчення літературилітератури доби Середньовіччя, Відродження та 
Просвітництва на рівні сучасного статусу науки про літературу.  

2. Мета навчальної дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни 
“Англійська література” є ознайомити студентів факультету іноземних мов із періодизацією 
національної літератури; розкрити особливості кожного періоду стосовно його зародження 
та розвитку; встановити та пояснити стилі, течії та напрямки на різних рівнях розвитку 
літератури. 

 
3. Завдання:   

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 
ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні 
періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію 
напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про 
тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.  
ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, 
фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації).  
ФК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною 
та іноземною (іноземними) мовами. 
ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 
філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів різних стилів і жанрів.  
 

4. Пререквізити. Для ефективного засвоєння дисципліни здобувач вищої освіти має 
вивчити до початку курсу такі предмети:  

Основна іноземна мова;  
Історія англійської мови / Еволюція парадигм сучасної англійської мови; 
Лінгвокраїнознавство основної мови. 
 
5. Програмні результати навчання  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною 
та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 
міжкультурної комунікації.  
ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, 
історію мови і літератури, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній 
діяльності.  
ПРН 13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури 
й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі 
(відповідно до обраної спеціалізації).  
ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 
спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.  
 
 
 



3. Опис навчальної дисципліни 
3.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни__Теорія та історія основної іноземної мови_________ 
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Денна 4 7 3  90  2 15   15    60  залік 
Заочна  4 7 3 90 2 8      82   залік   

 
3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Англійська література доби Середньовіччя та 
Відродження. 

Тема 1. Особливості 
розвитку та 
національна 
своєрідність 
англійської 
літератури доби 
Середньовіччя. 

  2  1      7           10 

Тема 2. Англійська 
література періоду 
норманського 
завоювання. XIV 
століття в історії 
англійської 
літератури. 

  2  2      7    2        10 

Тема 3. 
Літературний 
процес в Англії 
XV століття . 
Відродження. 

 2 2   8      8 

Тема 4. Життєвий і 
творчий шлях 
Вільяма Шекспіра.  
Літературний 
процес в Англії 
XVII ст.  

 1 2   8  2    12 

Разом за  ЗМ1  7 7   30  4    42 
Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Англійська література доби Просвітництва. 

 



Тема 1. Особливості 
розвитку та 
національна 
своєрідність 
англійської 
літератури доби 
Просвітництва. 

  2  2         2        10 

Тема 2. 
Просвітницький 
роман 40-50-х рр. 
XVIII століття. 

  2  2                  10 

Тема 3. 
Передромантизм в 
англійській 
літературі доби 
Просвітництва 

 2 2         10 

Тема 4. Англійська 
література доби 
романтизму. 

 2 2     2    10 

Разом за  ЗМ2  8 8   30  4    40 
Усього годин     15  15      60    8        82 

 
3.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 

№ 
  

Назва теми 

1 Тема 1. Англійська література доби Середньовіччя: періодизація, 
характеристика основних періодів. 

2 Тема 2. Розвиток англосаксонської літератури. 
3 Тема 3. Англосаксонський народний епос. Поема „Беовульф”: 

сюжет, композиція, історизм твору. 
4 Тема 4. Англійська література періоду норманського завоювання. 
5 Тема 5. Середньовічний лицарський роман. 
6 Тема 6. XIV століття в історії англійської літератури. 
7 Тема 7. Життя та творчість Джефрі Чосера. Поема Дж. Чосера 

„Кентерберійські оповідання”: сюжет, композиція, образна 
система. 

8 Тема 8. XIV століття в історії англійської літератури. 
9 Тема 9. Літературний процес в Англії XVст. 
10 Тема 10. Загальні тенденції розвитку англійської літератури доби 

Відродження: періодизація. 
 

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 
№ 
  

Назва теми 

1 „Утопія” Томаса Мора: її значення у становленні утопічної 
літератури в Англії. 

2 Творчість Крістофера Марло. 
3 Життєвий і творчий шлях Вільяма Шекспіра: шекспірівське 

питання, періодизація творчості, жанрове різноманіття, 
особливості творчого методу. 



4 Джон Донн та школа метафізиків. 
5 Життєвий і творчий шлях Джона Мільтона. Поема Дж. Мільтона 

„Втрачений рай”: сюжет, композиція, ідейний зміст. 
 

3.2.3. Самостійна робота 
№ 
  

Назва теми 

1  Writing: Beowulf  is set in a male-dominated world full of violence 
and danger. 

2 Compare the Miller’s Tale with either the Reeve’s Tale or the 
Summoner’s Tale. What are the different characteristics that make each 
tale a fabliau? Consider comic timing, plot intricacy, and the cast of 
characters within the tale. 

3 The vice of greed is a constantly recurring theme 
throughout Utopia. Elucidate it and provide examples. 

4 Moral Philosophy of Utopians 
5 Discuss the role of Faustus’s soliloquies – particularly his speeches 

about the different kinds of knowledge in scene 1 and his long 
soliloquies in scene 12 – in shaping our understanding of his character. 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 
кафедри (викладача). 

 
4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Формами поточного контролю є усна та письмова (тестування, реферат, опитування) 

відповідь студента  та ін.  
Формами підсумкового  контролю є екзамен.  
Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 
-  контрольні роботи; 
-  стандартизовані тести; 
- реферати;  
- есе; 
- презентації результатів виконаних завдань; 
- студентські презентації; 
- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення 
дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає за 
поточні види контролю i 40 балів під час підсумкового виду контролю (екзамену). 

Кількість балів за кожну тему виводиться iз суми поточних видів контролю (за роботу 
на практичних заняттях, виконання тестових завдань, підготовку проектів). Кількість балів за 
модуль дорівнює cyмi балів, отриманих за теми даного модуля. Максимальна кількість балів 
складає: за 1 модуль – 30 балів; за 2 модуль – 30 балів. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 
завершальному етапі – під час проведення іспиту з дисципліни. Максимальна кількість балів, 
яку студент може отримати у ході проведення підсумкового контролю становить 40 балів – 
по 10 балів за кожну відповідь екзаменаційного білету.  

Відповіді на питання №1, №2 та №3 в кожному з екзаменаційних білетів 
передбачають демонстрацію знань студента з 3 аспектів дисципліни дисципліни. 
Оцінювання відповідей на ці питання здійснюється за спільними критеріями.  

 



 
 
 
Критерії та параметри оцінювання відповідей на питання 1, 2 та 3 :  

Бали Характеристика відповіді 
10 студент вичерпно висвітлює питання; чітко і конкретно висловлює головні 

моменти, наводить адекватні різноманітні приклади; вживає адекватні лексико-
граматичні структури; логічно обґрунтовано і структурно правильно будує 
відповідь; 

9-8 студент достатньо повно висвітлює питання; правильно виокремлює головні 
моменти, наводить необхідні приклади; вживає коректні лексико-граматичні 
структури; логічно і структурно правильно будує відповідь; проте відповідь 
має незначні неточності та помилки; 

7-6 студент неповно висвітлює питання; не акцентує увагу на головних моментах, 
наводить недостатню кількість прикладів; вживає дещо некоректні лексико-
граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; 
відповідь має деякі як незначні, так і значні неточності та помилки;  

5-3 студент частково і недостатньо висвітлює питання; не акцентує увагу на 
головних моментах, наводить недостатню кількість прикладів; вживає 
некоректні лексико-граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно 
будує відповідь; відповідь має деякі значні неточності та помилки;  

2-0 студент частково і недостатньо висвітлює питання; викладає недостатній для 
висвітлення теми обсяг теоретичних положень; не виокремлює головні думки; 
не наводить приклади;  використовує прості, часто некоректні лексико-
граматичні структури; нелогічно і структурно неправильно будує відповідь; 
відповідь має велику кількість значних помилок. 

 
Відповіді на питання № 4 мають практичний характер (філологічний аналіз тексту) 

 
Критерії та параметри оцінювання відповідей на питання 4:  

Бали Характеристика відповіді 
10 студент повністю та правильно виконує практичне завдання білета 
9-8 відповідь студента містить незначні неточності і практичне завдання виконано 

з незначними помилками 
7-6 відповідь студента містить неточності і практичне завдання виконано неповно 
5-3 відповідь студента містить значні неточності і практичне завдання виконано 

лише частково 
2-0 студент не в змозі виконати практичне завдання 

 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 
балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів  

Змістовий модуль 1 
 
 

Змістовий 
 модуль3  Усний 

іспит  
40 

100 Т1-10 
 

Т11 Т Т1-10 Т Т 

  10  10 10 10  10   10 
 
 



5. Рекомендована література 
5.1. Базова (основна) 

1. Алексеев М. Литература средневековой Англии и Шотландии. – М., 1984. 
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