
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВБ 1.2 

2. Назва: Документалістика в умовах глобалізації 

3. Тип: вільного вибору; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна      2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Галич О.А., д.ф.н., професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

володіти методологією  сучасних літературо- та журналістикознавства й застосовувати ці знання 

на практиці; аналізувати документальні твори; визначати роди і жанри конкретних 

творів;використовувати знання з теорії літератури та теорії і практики журналістської 

діяльності в повсякденній роботі журналіста; мати навички визначати сильні й слабкі сторони 

глобалізації в національних літературах.  

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

контрольні заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: історія і культура України, 

історія української літератури, історія української журналістики, теорія літератури, теорія і 

практика журналістської діяльності. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
історія зарубіжної літератури. 

12. Зміст курсу:(перелік тем)  
 Документальна література в умовах глобалізації. Література non fiction як теоретична проблема. 

Література non fiction як термінологічна проблема. Мемуари як різновид документальної 

літератури. Жанри мемуарної літератури. Художня біографія як різновид документалістики. 

Щоденник як мемуарний жанр. Постать Івана Дзюби в автобіографічному дискурсі. “Капелюх 

Сікорського” В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? “Записки українського 

самашедшого” Ліни Костенко як імітація документального твору. «Кларнети ніжності» П. 

Загребельного: шлях від квазібіографії до художньої. Стів Джобс у біографічному вимірі. 

Експериментальний роман Б. Акуніна «Ф. М.»: жанрові особливості. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Галич О. А. Глобалізація і квазідокументальна література. Рівне : ДЗ “Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”; видавець  

О. Зень, 2015. 200 с. 2. Галич О. А. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі. 

Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013. 264 с. 3. Галич, О. А. У вимірах non fiction: Щоденники 

українських письменників ХХ століття. Луганськ : Знання, 2008. 200 с.4.   Галич О. А. Українська 

документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи. Луганськ : Знання, 2001. 

246 с. 5. Галич О. А. Fiction i non fiction у літературі: проблеми теорії та історії. Луганськ : СПД 

Рєзніков В.С., 2013. 368 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

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: залік у кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах над 

індивідуальним завданням. 

         16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри українознавства 

к.ф.н., доцент                                                                                Л. Д. Малевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: VB 1.2 

2. Title: Documentary in the context of globalization 

3. Type: free choice 

4. Higher education level: І the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 6 

7. Number of established ECTS credits: 5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Halych O.A., Doctor of 

Philology, professor 

9. Resultsofstudies: after studying the discipline the student must be able to: 

have the methodology of modern literary and journalistic studies and apply this knowledge in practice; 

analyze documentary works; identify genres and genres of specific works, use knowledge of literary theory 

and theory and practice of journalism in the daily work of a journalist; have the skills to identify the 

strengths and weaknesses of globalization in national literatures. 

10. Forms of organizing classes: training session, independent work, practical training, control measures  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: history and culture of Ukraine, history of 

Ukrainian literature, history of Ukrainian journalism, theory of literature, theory and practice of 

journalistic activity. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): history of foreign 

literature. 

12.Course contents: Documentary literature in the context of globalization. Non fiction literature as a 

theoretical problem. Non fiction literature as a terminological problem. Memoirs as a kind of documentary 

literature. Genres of memoir literature. Artistic biography as a kind of documentary. Diary as a memoir 

genre. The figure of Ivan Dziuba in autobiographical discourse. V. Danylenko's "Sikorsky's Hat": 

biography, quasi-biography, fiction novel? "Notes of the Ukrainian self-made man" by Lina Kostenko as an 

imitation of a documentary work. "Clarinets of tenderness" by P. Zagrebelny: the path from quasi-biography 

to art. Steve Jobs in the biographical dimension. B. Akunin's experimental novel "F. M. ": genre features. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Halych O.A. Globalization and quasi-documentary literature. Rivne: Luhansk Taras Shevchenko National 

University; publisher O. Zen, 2015. 200 p. 2. Halych O.A. Documentary literature and globalization 

processes in the world. Lugansk: SPD Reznikov V.S., 2013. 264 p. 3. Halych O.A. In the dimensions of non 

fiction: Diaries of Ukrainian writers of the twentieth century. Lugansk: Knowledge, 2008. 200 p. 4. Halych 

O.A. Ukrainian documentary at the turn of the millennium: specifics, genesis, prospects. Lugansk: 

Knowledge, 2001. 246 p. 5. Halych O.A. Fiction and non fiction in literature: problems of theory and 

history. Lugansk: SPD Reznikov V.S., 2013. 368 p.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 26 hours lectures, 26 hours рractical 

classes, 98 hours independent work. Total - 150 hours. 

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

games, use of mul using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale 

Final control: test at the end of 6 semesters. 

Current control (100 points): development of multimedia presentations, work in groups over individual 

tasks. 

16. Languageofteaching: Ukrainian 

 

Head of the Department of Ukrainian Studies 

Ph.D., Associate Professor                                               L.D. Malevich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


