Анотація навчальної дисципліни
УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ЛІТЕРАТУРА
Українська історична література – дисципліна, що поглиблює і
доповнює знання студентів, набуті при вивченні дисциплін, присвячених
українському та світовому історичному процесові на різних хронологічних
етапах.
Тип: Дисципліна "Українська історична література" є навчальною
дисципліною вільного вибору студентів (професійної підготовки) освітнього
рівня «бакалавр» Галузі знань 01 Освіта спеціалізація 014.03 Середня освіта
(Історія); Галузь знань 03 Гуманітарні науки cпеціалізація 032 Історія та
археологія III-IV семестр на 2017 – 2018 н.р., 4 кредити, в тому числі 120
годин, з них 20 годин лекцій, 20 годин семінарських занять і 80 години
самостійної роботи. Форма підсумкового контролю – залік.
Термін вивчення: III-IV семестр (денна форма).
Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма
навчання – 40 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 20 год. практичних занять.
Мета вивчення навчальної дисципліни: ознайомити студентів із кращими
зразками української історичної літератури; на матеріалі художніх текстів
систематизувати і доповнити набуті знання під час вивчення нормативного
курсу «Історія України».
Основні завдання дисципліни:
ознайомити студентів з поняттям української історичної літератури, навчити
свідомо сприймати літературні твори на історичну тематику, дати поняття про
історичні жанри української літератури, розвивати інтерес до історичної
спадщини вітчизняних письменників.
Курс пов’язаний: фольклор, історія української літератури, історія України,
всесвітня історія, філософія.
Результати навчання:
студенти мають знати:
 основні тенденції розвитку української історичної у літератури;
 ключові історичні події у спадщині національного письменства;
 значення найвизначніших творів у доробку письменника та
літературному процесі відповідного періоду;
 місце творів українського письменства на історичну тематику в
загальнонаціональному літературному процесі;
 основні етапів життєвого та творчого шляху письменників.
 уміти: працювати з науковою літературою з курсу «Українська історична
література»;
 робити аналітичний огляд літературно-критичних статей та досліджень
щодо творчості окремих персоналій та літературного процесу взагалі;
 з’ясовувати взаємозв’язок між подіями певної епохи, світоглядом і
творчістю письменника;
 зіставляти різні погляди в ході полеміки, виявляти здатність доводити
свої твердження, власну думку, вміти дискутувати;

 аргументувати теоретичні міркування переконливими прикладами з
творів, які вивчаються, проводити компаративний аналіз на різних рівнях
текстів;
самостійно здобувати і систематизувати знання з різних тем,
користуватися
довідковими
джерелами,
зокрема,
Інтернетом,
літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих
термінів.
Методи викладання дисципліни: Словесний, наочний, практичний,
метод проблемного викладання, частково-пошуковий, метод індукції, метод
стимулювання інтересу до навчання.
Методи оцінювання: поточне усне опитування, написання самостійних
робіт, перевірка читацьких щоденників, письмове тестування, контрольні
роботи та зрізи, написання рефератів.
Зміст навчальної дисципліни:
Заліковий кредит 1.
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Вступ. Українська історична література як навчальна дисципліна.
Тема 2. Осмислення історії України у творчості письменників давньої
доби.
Тема 3. Особливості козацького літописання.
Тема 4. Історична тема у творчості Тараса Шевченка.
Тема 5. Історичне осмислення минулого України у творчості П. Куліша
Тема 6. Історичні події середини XVII ст. у художній інтерпретації
І. Нечуя-Левицького
Тема 7. Історія України у літературній творчості Б. Лепкого
Тема 8. Історична проза Павла Загребельного
Тема 9. Історична віршова романістика.
Тема 10. Осмислення історії України у творчості сучасних письменників.
Викладацький склад: Рарицький О.А. – кандидат філологічних наук,
доцент кафедри історії української літератури та компаративістики.
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