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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни «Література країн ближнього 

зарубіжжя» складена відповідно  до освітньої програми та навчального плану 

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти  магістр за спеціальністю 014. 

Середня освіта (Мова і література (російська)). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є творчість письменників 

та історія розвитку літератури народів ближнього зарубіжжя. 

Міждисциплінарні зв’язки: історія світової, російської та української 

літератури, історія, етика, естетика, філософія тощо. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1.  Особливості навчального курсу. Література кавказьких народів (Грузія, 

Вірменія, Азербайджан). 

2. Особливості розвитку білоруської літератури. 

3. Література народів Середньої Азії (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Туркменістан) 

4. Література національних меншин Російської Федерації (Татарстан, 

Дагестан, Башкирія, Калмикія). 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Література країн 

ближнього зарубіжжя» є ознайомити  здобувачів вищої освіти ступеня 

магістр з основними історико-літературними досягненнями літератури 

народів близького зарубіжжя, положеннями, принципами та поняттями теорії 

літератури й методології літературознавства, а також  навчити здобувачів 

аналізувати  ідейну та художню своєрідність творів художньої літератури. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Література країн 

ближнього зарубіжжя» є:  

познайомити здобувачів вищої освіти ступеня магістр з історичними 

етапами розвитку літератури народів ближнього зарубіжжя як навчального 

предмету; 

розкрити специфіку ЛКБЗ як навчальної дисципліни; 



розвивати навички аналізу художнього тексту; 

засвоїти біографічні дані письменників та зміст основних художніх 

творів письменників близького зарубіжжя, які входять до навчальної 

програми. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

знання основних історико-літературних періодів розвитку ЛКБЗ; 

знання біографічних відомостей про письменників близького 

зарубіжжя; 

уміти аналізувати ідейно-художні особливості художніх творів, які 

входять до навчальної програми; 

володіти основними теоретико-літературними поняттями, принципами 

та прийомами аналізу літературного тексту.  

спеціальні: 

виділяти та характеризувати основні елементи літературного тексту;  

аналізувати художній твір за всіма характеристиками: змістом, 

формою, жанром;  

вміти співвідносити твори з літературними методами, напрямами, 

течіями;  

орієнтуватися у літературному процесі. 

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

 

 

 

 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль № 1. 

Особливості навчального курсу. Література кавказьких народів (Грузія, 

Вірменія, Азербайджан) 

 Особливості навчального курсу «ЛНБЗ». Грузинська література  ХІІст.: 

Шота Руставелі. Грузинська література: І.Чавчавадзе. К.Гамсахурдіа. 

Особливості розвитку вірменської літератури: С.Капутікян. А.Акопян. 

А.Ісаакян. Азербайджанська література. Г.Нізамі. Фізулі. 

Змістовий модуль № 2. 

Особливості розвитку білоруської літератури 

 Загальна характеристика літературного процесу в Білорусії. Я.Купала. 

П.Бровка. Життя і творчість Василя Бикова. Особливості творчості 

А.Адамовича та С.Алексієвич. 

Змістовий модуль № 3. 

Література народів Середньої Азії (Киргизстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Туркменістан, Казахстан) 

 Література Узбекистану та Туркменістану. А.Навої. Х.Ніязі. 

Б.КербабаєвЛітература Таджикистану та Казахстану. Рудакі. А.Кунанбаєв 

Життя і творчість Ч.Айтматова (Киргизстан)  

Змістовий модуль № 4 

Література національних меншин Російської Федерації (Татарстан, 

Дагестан). 

Життя і творчість Муси Джаліля (Татарстан) Життя і творчість Расула 

Гамзатова . 

 

 

 

 



Рекомендована література 

1. Воловникова Г.М. Литература народов СССР. Методика факультатива 

в 10 кл. Ч.1 (1920-1940 гг.). / Г.М.Воловникова. – М.: Просвещение, 

1981. - 263 с. 

2. Зелинский К. Октябрь и национальные литературы. / К.Зелинский. – 

М., 1967. - 118 с. 

3. Единство: Сб. статей. Вып. 3. – М., 1977. - 311 с. 

4. История советской многонациональной литературы. В 6-и томах. – М., 

1971.  

5. Курс  лекций по учебной дисциплине «Литература стран ближнего 

зарубежья». – Сост. Рубан А.А. – Славянск: СГПУ, 2003. - 65 с. 

6. Литература народов СССР: Хрестоматия /Сост. Л.И.Климович. – Изд. 

3-е. – М.: Просвещение, 1982. - 516 с.  

7. Живое единство: Сб. статей. – М., 1974. - 117 с.  

8. Шошин В.А. Литература народов СССР. Пособие для учителя. / 

В.А.Шошин. – М., 1977. - 319 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю результатів  навчання  - екзамен 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання: 

– Усна відповідь. 

– Конспект, тези науково-критичної літератури. 

– Письмові роботи різних видів 

– Усна доповідь за темою. 

– Тестування. 

– Вікторини. 

 


