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Курс орієнтовано на розгляд жанру антиутопії в процесі 
його становлення й розвитку, аналіз різних підходів до 
визначення даного жанру та його різновидів, на 
поглиблення у здобувачів уявлення про жанрову специфіку 
антиутопії, основні її види, місце антиутопії у світовій 
літературі, аналіз найбільш цікавих антиутопічних творів.  

 
 
 
 

 



Мета курсу – поглиблення поняття про антиутопію та її 
місце у світовій літературі. 

У студентів повинні бути сформовані такі компетентності: 
загальні: 
• здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово. 
спеціальні: 
• знання різних підходів до визначення жанру антиутопії та його різновидів; 

основних рис антиутопії, етапів її становлення й розвитку, основних 
представників антиутопії; 

• розуміння особливостей проблематики та художньої специфіки антиутопії; 
• здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки; інтерпретувати й зіставляти літературні явища, 
використовувати різні методи й методики аналізу відповідних художніх творів. 

Результати навчання: 
Студенти знають різні підходи до визначення жанру антиутопії та його 
різновидів, її основні риси, етапи становлення й розвитку, основних 
представників антиутопії; розуміють особливості проблематики та специфіку 
художнього відображення дійсності в антиутопіях; вміють аналізувати відповідні 
художні твори. 
 

 



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни 

 Тема 1. Поняття «антиутопія» в 
літературознавстві. Основні риси антиутопії. 
Тема 2. Основні етапи становлення й розвитку 
антиутопії. 
Тема 3. Видатні романи-антиутопії ХХ – ХХІ ст. 
(від «Ми» Є.Замятіна та «1984» Дж. Орвелла до 
«2048: Кінець світу» Б. Сансаля»). 
Тема 4. Драма-антиутопія. 


	Жанр антиутопії у світовій літературі�(курс за вибором для здобувачів ІІ (магістерського) рівня)�
	ЛЕДНЯК ЮЛІЯ ВЛАДЛЕНІВНА��
	Курс орієнтовано на розгляд жанру антиутопії в процесі його становлення й розвитку, аналіз різних підходів до визначення даного жанру та його різновидів, на поглиблення у здобувачів уявлення про жанрову специфіку антиутопії, основні її види, місце антиутопії у світовій літературі, аналіз найбільш цікавих антиутопічних творів. �����
	Мета курсу – поглиблення поняття про антиутопію та її місце у світовій літературі.
	Інформаційний обсяг навчальної дисципліни�

