
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ЗП14 
2. Назва: Історія української літератури (Давня українська література та Література ХVIII 

cт.); 

3. Тип: обов’язкова; 
4. Рівень вищої освіти: І бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 2; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шанюк В.І., к.ф.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
застосовувати сформоване філологічне мислення та світоглядність у аналізі функціонування та 

розвитку історично-культурних процесів на рівні держави Княжої доби від Середньовіччя, 

Літератури Київської Русі до українського бароко;  визначати цілі та пріоритетні напрямки 

літератуних стилів, жанрів та художньої образності;  сфлрмувати уявлення про художню 

літературу даного періоду як мистецтво слова; розуміти українську літературу як складову 

систему мистецтв і духовної культури народів світу; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  Історія та культура 

України, Інформаційна журналістика; 

       •   Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Теорія літератури; 

12. Зміст курсу: Історичні умови розвитку давньої української літератури.  Загальна 

характеристика перекладного письменства візантійського та південнослов’янського 

походження. Жанри перекладної літератури (біблійна, церковно-історична, псевдонаукова, 

агіографічна тощо). Література Київської Русі: Жанр  літописання та етапи його розвитку. 

Літопис руський: “Повість временних літ”. Київський літопис. Літописне оповідання про похід 

князя Ігоря проти половців і “Слово о полку Ігоревім”. Галицько-Волинський літопис. Ораторське 

письменство та його типи.  “Повчання дітям “ В.Мономаха. Українська полемічна 

література.Суспільно-історичні та культурні умови.  Початок друкарства в Україні. Розвиток 

полемічної літератури. Головні етапи боротьби між православним та католицьким табором. 

Основні представники полемічної літератури. Шкільна драма. Поняття про шкільну драму: 

причини появи, зв'язок із західноєвропейським театром. Теорія шкільної драми.Жанрова система; 

декламації та діалоги як початкові форми шкільної драми.  Мандрівні дяки. Вертеп.Творчість 

Г.С.Сковороди. Філософські та суспільно-політичні погляди Г.Сковороди. Лірика Г.Сковороди: 

барокова традиційність і версифікаційне новаторство. Збірка "Сад божественних пісень" (1750-

1780-і рр.).Розвиток жанру байки у збірці "Байки Харківські". Роль і значення творчості Г. 

Сковороди. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1.Білоус П. Історія української літератури ХІ–ХVІІІ ст. : навч. посіб. / П. В. Білоус. – ВЦ 

«Академія», 2009. 424 с. 

2.Грицай М. С., Микитась В Л., Шолом Ф. Я. Давня українська література. – К.: Вища школа, 

1978.- 415 с.; 1989.- 414 с.. 

3.Єфремов С. С. Історія українського письменства. – К.: Femina, 1995. – С. 19–232. 

4.Чижевський Д. І. Історія української літератури від початків до доби реалізму. – К.: Академія, 

2008. – С. 16–305. 

5.Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література ХVІ–ХVІІІ століть: У 2 кн. – Кн. І: 

Ренесанс. Раннє бароко. – К.: Либідь, 2004. – 400 с.; Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. – К.: 

Либідь, 2005. – 728 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
10 год. лекцій;10 год. практичних занять, 40 год. самостійної роботи. Разом – 60год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів),  залік тестовий, в кінці  2 семестру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний контроль (60 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах над 

індивідуальним завданням 

 16. Мова викладання: українська 

 

 

Завідувач кафедри  

д.е.н., професор                                                                                   І.Л. Сазонець    

 

 

 

                                          

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ZP14 
2. Name: History of Ukrainian literature (Old Ukrainian literature and Literature of ХVIII of c.); 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: 1 bachelor; 

5. Year of studies, when discipline is offered: 2; 

6. Semester, when discipline is studied 4; 

7. Amount of the set credits of ЄКТС: 2 

8. Last name, initials of lecturer/of lecturers, scientific degree, position: Shanyuk V.I., candidate of 

philology, associate professor. 

9. Results of studies : after the study of discipline a student must be capable: 
to apply the formed philological thought and світоглядність in the analysis of functioning and 

development of historically-cultural processes at the level of the state of the Princely twenty-four hours 

from middle Ages, Literatures of Kyiv Rus to the Ukrainian baroque;  to determine aims and priority 

directions of літератуних styles, genres and artistic vividness;  a сфлрмувати idea is about fiction of 

this period as art of word; to understand Ukrainian literature as component system of arts and spiritual 

culture of the world people; 

10. Forms of organization of employments: lesson, independent work, practical preparation, control 

measures; 

11. Disciplines which are preceded to the study of the noted discipline: History and Culture of 

Ukraine, Information Journalism;       

 Disciplines which are studied concomitant with the noted discipline (at a necessity): Theory of 

literature; 

12. Table of contents of course: the Historical terms of development of old Ukrainian literature.  

General description of the translated writing of the Byzantium and південнослов'янського origin. Genres 

of foreign literature (biblical, church-historical, pseudo-scientific, агіографічна and others like that) in 

translation. Literature of Kyiv Rus : Genre  of літописання and stages of his development. A chronicle is 

Russian: "Story of временних years". Kyiv chronicle. Annalistic recital of hike of prince Ihor against 

половців and "Word oh to the regiment of Ігоревім". Galychina-Volyn chronicle. Oratorical writing and 

his types.  "Instructions to the children " of В.Мономаха. Ukrainian polemic literature.Суспільно-

історичні and cultural terms.  Beginning of book-printing is in Ukraine. Development of polemic 

literature. The main stages of fight are between an orthodox and catholic camp. Basic representatives of 

polemic literature. School drama. Concept about school drama: reasons of appearance, copulas with the 

West-European theatre. Theory of school drama.Genre system; declamations and dialogs as initial forms 

of school drama.  Travelling gratitudes. Den.Work of Г.С.Сковороди. Philosophical and social and 

political looks of Г.Сковороди. Lyric poetry of G.Skovoroda: барокова traditional character and 

versification innovation. Collection is "Garden of divine songs" (1750-1780th).Development of genre of 

fable in collection of "Fable Kharkiv". Role and value of work of G. Skovoroda . 

13. Recommended educational editions:  

1.Bilоus P. History of Ukrainian literature of CHI-ХVІІІ of century : навч. посіб. / P. V. Bilоus. - VC 

"Academy", 2009. 424 p. 

2.Grutsаy М. С., Nicita V L., Sholom  F. J. Old Ukrainian literature. - К.: Higher school, 1978.- 415 с.; 

1989.- 414 p. 

3. Ephraim S. S. His of the Ukrainian writing. - К.: Femina, 1995. - С. 19-232. 

4. Chyzhevsky D.History of Ukrainian literature from beginning to twenty-four hours to realism. - К.: 

Academy, 2008. - p. 16-305. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Shevchuk V. Muse of Роксоланська. Ukrainian literature of ХVІ - ХVІІІ of centuries : In 2 b. - B. 

Renaissance. Early baroque. - К.: Lybid, 2004. - 400 s.; B. - ІІ: the Developed baroque. Late baroque. - 

К.: Lybid, 2005. - 728 p. 

14. Pre-arranged types of educational activity and teaching methods: 
10 hours lectures;10 hours practical employments, 40 hours independent work. Together - 60год.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of business 

and role games, use of multimedia. 

15. Forms and evaluation criteria : 
An evaluation comes true on a 100-ball scale. 

Final control (40 points),  test a test, at the end of  2 semesters. 

Current control (60 points) : development of multimedia presentations, robot in groups above an 

individual task 

  16. Teaching language: Ukrainian 

 

 

Doctor of Economics, Head of the Department  

of Public Administration,  

Documentation and Information Activities                                                              I.L.Sazonets                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


