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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Спецкурс (Література франкомовних країн)” складена 
відповідно до  
 
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр Мова і 
література, переклад (французька) 
 
спеціальності (напряму) 035 Філологія 
 
спеціалізації романські мови і літератури (переклад включно) 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з літературою 
франкомовних країн. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: дати уявлення про європейську, 

американську та африканську франкомовні літератури в контексті тієї чи тієї історичної епохи 
й особливості їх взаємодії із літературою Франції; ознайомити з культурологічною та 
літературознавчою інформацією, що передбачає проведення паралелі між літературами різних 
франкомовних країн. 

 
 1.3. Кількість кредитів – 4. 

 
1.4. Загальна кількість годин – 120. 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 
Денна форма навчання 

Рік підготовки 
4-й 

Семестр 
8-й 

Лекції 
28 год. 

Самостійна робота 
92 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання: 

знати: історію розвитку франкомовної літератури, основну тематику та проблематику 
франкомовної літератури, специфіку виявлення подібностей і відмінностей між 
літературами, збігу і розбіжностей у використанні художніх засобів; основні терміни і 
поняття стосовно літератури франкомовних країн. 

вміти: робити літературознавчий аналіз художніх творів франкомовних авторів. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 Розділ 1. Література франкомовних країн 
 Тема 1. Література франкомовних країн: основні терміни й поняття. 

La définition du terme “Littératures francophones”. Espace et circulation littéraires. Thématiques 
et stratégies. 
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 Тема 2. Африканські франкомовні літератури 
Littérature coloniale. Littérature sahélienne et subsaharienne. Littérature malgache. Littérature 
maghrébine. 

 Тема 3. Американські франкомовні літератури 
Littérature caribéenne. Littérature haïtienne. Littérature guadeloupéenne et martiniquaise. 

 Тема 4. Бельгійська франкомовна література 
Vie littéraire en pays. Littérature sans écoles. Perspectives actuelles. Bélgitude. 

 Тема 5. Швейцарська франкомовна література 
Climat littéraire des six pays et républiques de la Suisse romande. “Cahiers vaudois” libèrent le 
langage. Voix de femmes. 

 Тема 6. Канадська франкомовна література 
Etapes de l’évolution de la littérature canadienne francophone. Littérature québécoise. Question 
de la langue au Québec. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

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

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 1. Література франкомовних країн 

Тема 1. Література франкомовних 
країн: основні терміни й поняття 

18 2    16 

Тема 2. Африканські франкомовні 
літератури  

22 8    14 

Тема 3. Американські 
франкомовні літератури 

20 4    16 

Тема 4. Бельгійська франкомовна 
література 

22 6    16 

Тема 5. Швейцарська 
франкомовна література 

18 4    14 

Тема 6. Канадська франкомовна 
література 

20 4    16 

Разом за розділом 1 120 28    92 
Усього годин  120 28    92 

 
4. Завдання для самостійної робота 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Укласти словник термінів і понять. 16 
2 Заповнити таблицю “Африканська франкомовна література” й 

виконати літературознавчий аналіз творів африканських 
франкомовних авторів. 

14 

3 Заповнити таблицю “Американська франкомовна література” й 
виконати літературознавчий аналіз творів американських 
франкомовних авторів. 

16 

4 Заповнити таблицю “Бельгійська франкомовна література” й 
виконати літературознавчий аналіз творів бельгійських 
франкомовних авторів. 

16 
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5 Заповнити таблицю “Швейцарська франкомовна література” й 
виконати літературознавчий аналіз творів швейцарських 
франкомовних авторів. 

14 

6 Заповнити таблицю “Канадська франкомовна література” й 
виконати літературознавчий аналіз творів канадських 
франкомовних авторів. 

16 

 Разом  92 
 

5. Методи контролю 
1. Метод письмового контролю: письмовий залік.  
2. Метод тестового контролю.  
3. Метод самоконтролю. 

                                              
6. Схема нарахування балів 
  

Поточний контроль, самостійна робота Залікова 
робота Сума 

Розділ 1   
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Разом    
10 10 10 10 10 10 60 40 100 

  
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 
7. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Черкашина Т. Ю. Література франкомовних країн / Т. Ю. Черкашина : курс лекцій. – 
Луганськ : Альма-матер, 2007. – 180 с. 

2. Blondeau N. Littérature progressive de la Francophonie avec 750 activités / N. Blondeau, 
F. Allouache. – Paris : CLE International, 2008. – 147 p. 

 
Допоміжна література 

1. Beaumarchais J.-P. Dictionnaire Grande de la littérature française / J.-P. Beaumarchais, D. 
Couty. – Paris : Larousse, 1997. – 1395 p. 
2. Blondeau N. Littérature progressive de la francophonie avec 600 activités. Niveau 
intermédiaire / N. Blondeau, F. Allouache, M.-F. Né. – Paris : CLE International, 2004. – 160 p.  
3. Blondeau N. Littérature progressive du Français avec 600 activités. Niveau avancé / 
N. Blondeau, F. Allouache. – Paris : CLE International, 2005. – 160 p. 
4. Dictionnaire de la littérature française XXe siècle : Encyclopadia Universalis / M. Albin. – 
Paris, 2000. – 895 p. 
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5. Guichard T. Le roman français contemporain / T. Guichard, C. Jérusalem, B. Mongo-
Mboussa, D. Peras, D. Rabaté. – Paris : Culturesfrance, 2007. – 160 p. 
6. Le Dictionnaire du Littéraire / Publié sous la direction de P. Aron, D. Saint-Jacques, 
A. Viala. – Paris : Presse Universitaire de France, 2002. – 634 p. 
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