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«Історія української літератури» 
 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Розвиток українського літературного процесу від праукраїнської доби 

до сучасності, культурно-естетична цінність доробку українських 

митців. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування культурно-

розвиненої особистості для ефективної професійної діяльності у 

сучасних умовах глобалізації з метою підвищення ефективності 

співпраці. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 розрізняти літературні роди та жанри; 

 знати періодизацію українського літературного процесу; 

 розрізняти провідні стилі в українській літературі;  

 визначати належність літературного тексту до конкретної епохи, зони 

поширення, стилю, течії; 

 самостійно аналізувати літературні тексти; 

 розпізнавати авторство найбільш відомих літературних текстів. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

набуває таких компетентностей: 

 виділяти проблемно-тематичні особливості літературного руху; 

 ідентифікувати, аналізувати різноманітні явища українського 

літературного процесу; 

 систематизувати літературні факти та явища, давати їм об᾽єктивну 

оцінку; 

 долати й упереджувати національно-культурні стереотипи; 

 досягати особистого успіху та зростання в подальшій професійній 

кар’єрі. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Українська література праукраїнської доби та 

література ІХ - ХVІІІ  ст.  Художньо-стильові особливості давніх 

українських пам᾽яток. Козацькі літописи. Сатира ХVІІІ  ст.  

Нова українська література. Своєрідність розвитку української 

літератури ХІХ ст. Котляревський як зачинатель нової української 

літератури. Синкретизм сентименталізму та реалізму у творчості Г. 

Квітки-Основ᾽яненка. Т Шевченко – основоположник нової української 

літератури. Розвиток жанру байки в українській літературі ХІХ ст. 

Літературна, видавнича діяльність П. Куліша. Українська інтелігенція у 

творчості І. Нечуя-Левицького. Світоглядно-естетичні позиції Б. 

Грінченка. Новаторство І. Франка в українській літературі.  

Художньо-стильові особливості української літератури ХХ ст. 

Багатогранність таланту Лесі Українки. Широкий діапазон літературної 

творчості Володимира Винниченка. Література «Розстріляного 

відродження». Внесок І. Багряного в розширення тематичних рамок 

української прози. Художня проза Гр. Тютюнника. Розвиток В. 



Шевчуком барокових традицій у літературі. Широкий діапазон емоцій 

у ліриці й прозі Л. Костенко. Література українського 

постмодернізму. Літературні угруповання. Жанрове розмаїття сучасної 

української поезії, прози, драматургії.  

Види занять:лекції, практичні заняття, самостійна робота.  

Методи навчання: навчальні дискусії, ділові ігри. 

Форми навчання: денна, заочна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані в процесі вивчення навчальних 

дисциплін 

Пореквізити Знання з історії українського літературного процесу можуть бути 

використані під час написанні курсової роботи кваліфікаційної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Возняк М. С. Історія української літератури: у 2-х кн. Кн. 1. – 2-е 

вид., випр. – Львів: Світ, 1992. – 696 с.  

2. Возняк М. С. Історія української літератури: у 2-х кн. Кн. 2. – 2-е 

вид., випр. – Львів: Світ, 1994. –560 с.  

3. Історія української літератури  ХІХ ст.: У 2-х кн.: підручник /За ред. 

М.Г. Жулинського. – К.: Либідь, 2006. – 712 с. 

4.  Історія української літератури та літературно-критичної думки 

першої половини ХІХ століття: підручник / За ред.  

О. Галича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 392 с. 

5. Історія української літератури у дванадцяти томах. – Т. 1: Давня 

українська література (Х – перша половина ХVІ ст.) / Наук. редактори 

Юрій Пелешенко, Микола Сулима. – К.: Наукова думка, 2014. -840 с. 

6. Історія української літератури у дванадцяти томах. – Т. 2: Давня 

українська література (друга половина  ХVЇ – перша половина ХVІ -  

ХVІІІ ст.) / Наук. редактори  Віра Сулима, Микола Сулима. – К.: 

Наукова думка, 2014. -840 с. 

7. Історія української літератури ХІХ ст.: навч. посіб. / За ред. М. Т. 

Яценка. – К.: Либідь, 1997. – 432 с.  

8. Чижевський Д. І. Історія української літератури. – К.: Академія, 

2008.- 568 с. 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42874  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчально-наукова лабораторія журналістики, яка оснащена сучасною 

комп’ютерною технікою та обладнанням для проведення лекційних і 

практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Кафедра журналістики 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ОСТАПЧУК СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА 

Посада: старший викладач кафедри журналістики ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук  

Вчене звання: - 

Профайл викладача: 
http://kgimv.nau.edu.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0

%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8

%D0%BA%D0%B8  

fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_rzg/професорсько-викладацький-склад/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/praci/11067Ivashchuk.pdf 

Тел.: 406-73-76  

E-mail: svitlana.ostapchuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 7.218 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну - 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=295375&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42874
http://kgimv.nau.edu.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://kgimv.nau.edu.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://kgimv.nau.edu.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8

