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 Стельмах Х.М., 2021 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Курс «Історія польської літератури» є одним з профілюючих для студентів-полоністів 

у системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на польському 

відділенні філологічного факультету Львівського національного університету  імені Івана 

Франка. Він охоплю вісім історичних періодів розвитку польської літератури від 

середньовіччя до міжвоєнного двадцятиліття включно. Зі здобутками польської 

літератури на сучасному етапі студенти знайомляться на 5 році навчання. 

 Курс є базовим для студентів-полоністів. Вивчаючи його, вони набувають знань 

про історико-культурний процес у Польщі та його суспільно-політичне тло, 

усвідомлюють спадкоємність літературних традицій, взаємозв’язок культурних епох, 

отримують знання про взаємодії традицій і новаторства в історико-літературному процесі, 

знайомляться з європейським та загальнослов’янськими контекстами розвитку польської 

літератури. Студенти вивчають біографії і творчість найважливіших представників 

польської літератури, читають їхні твори, вчаться самостійно їх аналізувати та 

інтерпретувати. Курс логічно передбачає використання знань із суміжних гуманітарних 

дисциплін: філософії, культурології, релігієзнавства, історії Польщі та її культури. 

Особливу увагу звернено на використання положень зі сфери теорії літератури, які 

студенти повинні застосовувати під час аналізу та інтерпретації літературних творів. 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 1,5 

Галузь знань 

03 

(гуманітарні науки) 

(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 1 

035 Філологія.   

  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 

  

Спеціалізація 

035.033 слов’янські 

мови та літератури 

(переклад включно),  

перша – польська 

 

2-й  

Семестр 

Загальна кількість годин: 

45 

3-ій   

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

 

самостійної роботи 

студента денної форми 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

 16  

Практичні 

 16  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 
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навчання – 1  

  

 13  

ІНДЗ: 

Вид контролю:   

Денне навчання - іспит (4 семестр) 

У 3-му семестрі підсумкового 

контролю не передбачено 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни “Історія польської літератури (середньовіччя, 

Ренесанс)”  є засвоєння відомостей про історико-літературний перебіг літературної епохи 

позитивізму у хронологічному викладі. 

 Для досягнення мети навчальної дисципліни “Історія польської літератури 

(середньовіччя, Ренесанс)” в процесі її викладання необхідно вирішити такі завдання: 

1) засвоєння основних відомостей про загальний історико-літературний процес від 

початків польської держави до XVI століття; 

2) формування знань про літературний період середньовіччя та Ренесансу із 

визначенням його генези, межових дат, основних типологічних ознак; 

3) усвідомлення спадкоємності історико-літературного процесу цієї літературної 

епохи з одночасним розумінням її динаміки та трансформації; 

4) формування ґрунтовних знань про родово-жанрову та художньо-образну системи 

літературного періоду; 

5) засвоєння знань про найістотніші літературні явища історико-літературної епохи; 

6) вивчення біографій та творчих доробків найвидатніших представників польської 

літератури епохи середньовіччя та Ренесансу; 

7) прочитання творів, визначених у переліку як обов’язкові; 

8) формування навичок аналізу та інтерпретації художніх творів. 

В результаті вивчення курсу студент повинен 

знати: 

поняття:  

середньовіччя, західний християнський світ, романський стиль, готичний стиль, синтез 

мистецтв, старопольська література, релігійна література, світська література, міщансько-

народна література, панегіричний характер, дидактична спрямованість, літописи, 

агіографічна література, проповіді, апокрифи, Відродження (Ренесанс), гуманізм, 

антропоцентризм, гедонізм, епікуреїм, стоїцизм, реформація (лютеранство, кальвінізм), 

релігійна толерантність, меценатство, анакреотик, фрашка, трен 

теми: розвиток літератури у системі культури, розвиток літератури у кожній епосі, 

функції літератури, її типологічні риси, система жанрів, історична ґенеза пам’яток 

польської літератури, європейські впливи на розвиток польської літератури, становлення 

національної польської літератури, 

 біографії основних представників польської літератури епох середньовіччя та 

Відродження, їхні твори; 

вміти: 

1) характеризувати кожен період в історії літератури, визначити етимологію його назви, 

граничні дати, типологічні риси, аргументувати його відмінність та особливість; 

2) виявляти і пояснювати зв’язок філософії і культури з літературною епохою; 

3) аналізувати загальні світоглядні концепції епохи та художні концепції окремих авторів; 

4) аналізувати художньо-образну систему літературної епохи, стилю, напрямку, автора, 

окремого твору; 

5) визначати характеристики літературних жанрів; 
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6) визначати у літературному творі художні засоби та інтерпретувати їх значення для 

втілення головної духовно-естетичної вартості твору; 

7) творчо та послідовно формулювати та аргументувати власні думки про літературний 

твір. 

ПНР 2. Уміти аргументовано проводити дискусію з різних проблем, пов’язаних з історією 

і культурою українського та польського народів. 

ПНР 4. Уміти аналізувати та опрацьовувати інформацію з наукових джерел. 

ПНР 5. Раціонально організовувати власну навчальну та науково-професійну діяльність, 

вміти ефективно будувати стратегію саморозвитку та професійного вдосконалення. 

ПНР 7. Уміти співпрацювати та комунікувати у колективі. 

ПНР 8. Вільно володіти польською мовою для здійснення професійної комунікації і 

міжособистісного спілкування. 

ПНР 10. У своїй професійній діяльності використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, наукометричні платформи. 

ПНР 11. Знати та уміти реалізовувати у практичній діяльності норми української та 

польської літературної мови, а також різних стилів мовлення. 

ПНР 15. Уміти проводити літературознавчий аналіз художніх творів, творів народної 

творчості та визначати їхню ідейну та естетичну цінність, роль у літературному процесі. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
3 семестр 

Змістовий модуль 1. Література польського Середньовіччя. Загальна характеристика 

літератури Середньовіччя у Польщі.  

 Тема 1. Загальні відомості про епоху. Етимологія назви. Формування польської 

держави у IX-Xст. Хрещення Польщі у 966р. Наслідки інтеграції країни до західного 

середньовічного християнського світу (негативні, позитивні). Шляхи прон кнення 

християнської культури у Польщу. Хронологія польського середньовіччя (кінець X-

XIIIст., XIVст., XVст.). [8, с.1-3; 20, с.15-43; 21, с. 38-53] 

 Тема 2. Риси, функції та жанри польської середньовічної літератури. Джерела 

середньовічної літератури. Загальні канони розвитку загальноєвропейської літератури 

у середньовіччі. Функції середньовічної літератури. Літературні жанри (ґлосси, 

агіографічна (житійна) література, літописи (хроніки), проповіді, апокрифи, переклади 

Святого Письма, молитовники, трактати, поезія – релігійна та світська, релегійні пісні, 

сатира, пасквіль.) [20, с.43-99; 21, с. 54-56] 

 Змістовий модуль 2. Література польського Середньовіччя. Найдавніші пам’ятки 

польського письменства.  

 Тема 3. Польські історичні хроніки – свідоцтва минулих часів. Хроніки Галла 

Аноніма, Вінцентія Кадлубека, Яна Длуґоша, “Великопольська хроніка”. [8, с.3-7; с.17-

28; 20, с.103-145; 21, с. 57-59.] 

 Тема 4. Проповіді. «проповіді Святого Хреста» - перший художній текст польською 

мовою, «Ґнєзненські проповіді». Апокрифічна література. «Перемишлянські роздуми». 

Житія святих (житійна література, агіографія). «Житіє св..Войцеха», «Житіє 

св..Станіслава», «Житіє святої Ядвіги», «Житіє св.Станіслава», «Легенда про святого 

Олексія». Переклади Святого Письма. «Псалтир благословенної Кінги», «Псалтир 

королеви Ядвіги», «Біблія королеви Софії». [8, с.8-16; с.33-41, 20, с.294-331; 569-597.] 

 Тема 5. Релігійна поезія. «Богородиця» – найстарший збережений польський 

пісенний текст (XII-XIIст.). Характер релігійного гімну. Композиція, версифікація, 

символічність твору. Художньо-естетична вартість. Світська поезія. «Розмова майстра 

Полікарпа зі смертю». Дидактична поезія. «Вірш Слоти про багатий стіл». «Лист про 

кохання». Значення польської середньовічної літератури для розвитку культури і 

літератури. [8, с.7-8; 37-50; 20, с.278-291; 341-376; 528-562; 21, с. 59-53.] 
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Змістовий модуль 3. Література епохи Ренесансу в Польщі. Загальна 

характеристика епохи Ренесансу в Польщі. Найвизначніші представники польської 

ренесансної літератури. 

 Тема 6. Суспільно-політичне тло. Періодизація польського Ренесансу: І період – 

«Осінь середньовіччя», ІІ період – розвиток ідей гуманізму, ІІІ період – створення 

найвизначніших літературних творів, IV період – перехідний між Ренесансом та 

Бароко. Функції, риси та жанри літературної епохи Ренесансу. Зміна рецепції 

літератора та літератури. [8, с.51-55; 11, с.61-69; 21, с. 66-77.] 

 Тема 7.  Початки гуманістичних ідей у Польщі. Рання ренесансна література. Перші 

промені гуманізму у Польщі. Постаті Філіпа-Буонакорсі-Калімаха, Конрада Цельтіса. 

Заснування першого у Польщі товариства письменників. Перші латиномовні поети 

раннього Відродження. Міщансько-народна література. Совіжджальська література. 

Проза епохи Ренесансу. А.Ф.Моджевський. Лукаш Гурніцький. Пьотр Скарґа. [8, с.56-

81;117-247; 11, с.69-83; 21, с. 78-85.] 

Тема 8. Миколай Рей – «вчитель народу та піонер польської мови» та один з 

провідних представників літератури Відродження у Польщі. «Коротка розмова між 

трьома особами: паном, війтом і парохом…», «Постилла», «Власний візерунок 

поштивої людини», «Звіринець», «Дзеркало» та «Фігліки». [8, с.81-105; 11, с.66-67; 21, 

с. 85-92.] 

 Тема 9. Ян Кохановський – найяскравіша постать польського Ренесансу. Перша 

поема про кохання у польській літературі – «Шахи». Концепція Бога у творчості 

Я.Кохановського – «Давидів Псалтир». Антична традиція і проблеми суспільно-

політичного життя Польщі – «Відмова грецьким послам». Загальнолюдські та 

філософські роздуми над смертю – «Трени». Філософія і життєва мудрість поета – 

«Фрашки». Значення творчості Кохановського для польської літератури. Місце 

польської літератури епохи Відродження у слов’янському та світовому контекстах. [8, 

с.164-206; 11, с.80-82; 21, с. 92-105.] 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
3 семестр  

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го 

у тому числі Усього у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Література польського Середньовіччя. Загальна характеристика 

літератури Середньовіччя у Польщі. 

Тема 1.  4 1 1   2       

Тема 2.  4 1 1   2       

Разом – зм. модуль1  8 2 2   4       

Змістовий модуль 2. Література польського Середньовіччя. Найдавніші пам’ятки 

польського письменства.  

Тема 3.  3 1 1   1       

Тема 4.  5 2 2   1       

Тема 5.  4 2 1   1       

Разом – зм. модуль 2 12 4 4   4        

Змістовий модуль 3. Література епохи Ренесансу в Польщі. Загальна 

характеристика епохи Ренесансу в Польщі. Найвизначніші представники польської 

ренесансної літератури. 

Тема 6. 5 2  2   1        
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Тема 7. 5 2  2   1        

Тема 8. 8 3  3   2       

Тема 9. 7 3  3   1        

Разом – зм. модуль 3  25 10  10   5        

Усього годин 
45 16 16   13       

 

4. Теми практичних занять 
  

№ 

з/п 

Назва теми 

Години 

3 семестр  

1. Особливості польської середньовічної літератури. 

Найстарші пам’ятки польського письменства: 

характеристика, духовна та художня вартість.  

3 

2. Релігійна і світська поезія у польській середньовічній 

літературі. Аналіз творів.  

4 

3. Польська ренесансна література – характеристика, 

періодизація, досягнення, особливості,персоналії.  

3 

4.  Творчість Миколая Рея. Аналіз вибраних творів. Значення 

творчості Рея для польської літератури. 

3 

5. Творчість Яна Кохановського – вершина польської 

ренесансної літератури. Аналіз творчів (фрашки, трени, 

пісні). 

3 

 

Разом  16 

 

5. Самостійна робота 
  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Мистецтво Середньовіччя. Синтез мистецтв у Середньовіччі. 

Романський та готичний стиль в архітектурі.  

1 

2. Візія прекрасного у Середньовіччі.  Ідеал краси Середньовіччя. 

Символіка середньовіччя. 

1 

3. 
Найдавніші пам’ятки середньовічної літератури. Релігійна поезія. 

1 

4. 
Життя Ядвіги Андегавенської, короля Польщі. Її роль у розвитку 

освіти та культури. 

1 

5. 
Смерть як категорія культури Середньовіччя. Мотив  danse 

macabre. 

2 

6. 
Пам’ятки ренесансної архітектури у Польщі. 

1 

7. 
Ренесансна архітектура Львова. 

2 

8. 
Совізджальська література. Характеристика, представники. 

1 



6 

 

9. 
Діяльність П.Скарги та його вплив на польську та українську 

літературу та культуру. 

1 

10. 
Значення творчості Я. Кохановського у польській літературі. 

Символіка «rzeczy czarloleskiej» в польській поезії.  

2 

Разом 

 

 

 
13 

 

  

6. Методи навчання 

 
Історія польської літератури (середньовіччя, Ренесанс) передбачає застосування 

таких методів навчання: лекція, бесіда, наочні методи (ілюстрація, презентація), науково-

дослідні проекти, методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, 

методи контролю і самоконтролю (усне опитування, письмовий контроль, тестові 

завдання, написання творі на різноманітні теми). На заняттях використовуються 

автентичні матеріали (тексти, відео тощо), тексти художньої літератури та літературно-

критичні тексти. 

 

 

7. Методи контролю та розподіл балів, які отримують студенти 

 

Контрольні роботи 

 

Відповіді на 

практичних 

заняттях 

 

Сума   

Література Середньовіччя  35 

Література Ренесансу 35 

 

30  100 

Підсумкового 

контролю не 

передбачено 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100  А відмінно    

 

зараховано 

81-89  В 
добре  

71-80  С 

61-70  D 
задовільно  

51-60  Е  

21-50 

 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-20 

 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



7 

 

 

 

  

8. Методичне забезпечення 
 

1. Петрухіна Л.Е. . Історія польської літератури (середньовіччя, Ренесанс). Львів, 2003. 

2. Петрухіна Л.Е. . Історія польської літератури (бароко, Просвітництво). Львів, 2003. 

3. Barok. Materiały do ćwiczeń, Opracowania. Warszawa, 2001. – 483s. 

4. Oświecenie. Materiały do ćwiczeń, Opracowania. Warszawa, 2001. – 544s. 

5. Średniowiecze. Renesans. Materiały do ćwiczeń, Opracowania. Warszawa, 2001. – 490s. 

 

 

9. Рекомендована література 
 

1. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури: Середні віки 

та Відродження. Львів, 1993. 

2. Borowy W.O poezji polskiej wieku XVIII.Warszawa, 1978. 

3. Chrzanowski I. Historia literatury niepodległej Polski (z wypisami). 

4. Hernas Cz. Barok, Warszawa, 1973. 

5. 10.Historia ludzi. Podręcznik. Kraków, 2003. 

6. Epoki literackie. Bielsko-Biała, 2004. 

7. Epoki literackie. Średniowiecze. Warszawa, 2008. 

8. Epoki literackie. Renesans. Warszawa, 2008. 

9. Epoki literackie. Barok. Warszawa, 2008. 

10. Epoki literackie. Oświecenie. Warszawa, 2008. 

11. Jan Kochanowski. Interpretacje./ Pod red.Błońskiego. Kraków, 1989.  

12. Klimowicz M. Oświecenie.  

13. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1969.  

14. Mały słownik pisarzy polskich.  

15. Michałowska T. Średniowiecze.Warszawa, 1996. 

16. Mrocewicz K. Starożytność-Oświecenie. Warszawa,2000.  

17. Okresy literackie. Warszawa, 1994.  

18. Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze-Renesans-Barok). Wrocław, 1990.  

19. Słownik pisarzy polskiego Oświecenia. Wrocław, 1977. 

 

 

10. Інформаційні ресурси 
 
Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні 

ресурси, у тому числі Internet джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають. 

Перелік необхідних Інтеренет-ресурсів та електронних видань: 

 

http://www.staropolska.pl/ (сайт, присвячений старопольській літературі) 

http://literat.ug.edu.pl/ (biblioteka literatury polskiej w Іnternecie) 

http://www.epoki-literackie.cba.pl/ 

https://epoki.klp.pl/ 

 

 

http://www.staropolska.pl/
http://literat.ug.edu.pl/
http://www.epoki-literackie.cba.pl/
https://epoki.klp.pl/

