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ПЕРЕДМОВА 
 

Будь-яку епоху можна «прочитати» не лише за допомогою мови фактів, 

а й завдяки художнім текстам, створеним у той час. Літературною історією 

ранніх епох називаємо художню писемність античності та 

західноєвропейського середньовіччя. Знання про літературний процес цих 

періодів становлять підвалини для подальшого ознайомлення зі здобутками 

світової культури, які є обов’язковими для фахової підготовки студента-

філолога. Окрім того, без «європеїзації національних мисленнєвих навичок» 

(С. Шевцов) як одного із завдань усієї сучасної гуманітаристики не мислиме 

також усвідомлення самобутності та самодостатності й української 

національної культури в цілому. Опанування того, що накреслене у витоках 

європейської культури (а в сконцентрованому вигляді як завіт Дельфійського 

оракула «Пізнай себе!»), необхідне для самостійного мислення, 

відповідальності за здобуті результати, спроможності критичного осмислення 

власних основ буття. Власне, саме тому вивчення курсу «Світова література: 

Історія зарубіжної літератури» і розпочинаємо з ознайомлення з основами 

європейської літературної цивілізації, а саме — особливостями греко-

римського письменства та літератури середніх віків. 

Мета посібника — допомогти в розкритті закономірностей світового 

художнього процесу ранніх епох, з’ясувати своєрідності розвитку літератур 

Заходу і Сходу, поглибити знання зі вступу до літературознавства та вміння 

аналізувати й інтерпретувати художні твори в контексті сучасних наукових 

тенденцій. 

Завдання практикуму: 

— сформувати уявлення про соціокультурні, історичні, мистецькі 

чинники розвитку Давньої Греції і Риму, країн Західної Європи і Сходу доби 

Середньовіччя; 

— вивчити проблемно-тематичний комплекс художніх текстів, які 

репрезентують знакові явища в літературах ранніх епох; 

— дослідити стилістичні особливості поетики митців, встановити 

елементи традицій і новаторства в поетиці художніх творів та ідіостилях 

письменників шляхом з’ясування стильових явищ, тенденцій, домінант. 

Навчальний посібник укладено згідно з програмою «Світова література: 

Історія зарубіжної літератури» для студентів 1 курсу. Практикум містить 

матеріал до 4 змістових модулів: «Література Давньої Греції», «Римська 

література», «Література зрілого Середньовіччя», «Література доби 

Відродження». У кожному з них – 5 практичних занять і 4 теми для 

самостійного опрацювання. Формою підсумкової атестації змістових модулів 

є тестова контрольна робота. Увесь курс завершується заліком.  

 


