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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. 1.1 Програма учбової дисципліни ОДПОУ.02 «Українська 

література» є  частиною  основної  професіональної освітньої програми 

відповідно до з ДОС за спеціальностями 13.02.10 Електричні машини і апарати; 

09.02.03 Програмування в комп'ютерних системах; 22.02.06 Зварювальне 

виробництво; 38.02.01 Економіка і бухгалтерський облік (за фахом); 15.02.08 

Технологія машинобудування. 

Програма навчальної дисципліни може бути використана іншими 

освітніми закладами професійної та додаткової освіти, що реалізують освітню 

програму середньої (повної) загальної освіти.  

 

1.2. Місце  навчальної  дисципліни в структурі навчального  плану: 

Дисципліна входить у  частину циклу загальноосвітньої    дисципліни.  

 

1.3. Мета  та задачі   предмета  – вимоги до досягнень  засвоєння 

дисципліни: 

Зміст програми «Українська література» направлено на досягнення 

наступних цілей: 

 формування духовно розвиненої особистості, яка володіє гуманістичним 

світоглядом, національною самосвідомістю і громадянською свідомістю, 

почуттям патріотизму; 

 розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, необхідних для  

успішної соціалізації та самореалізації особистості; 

 осягнення учнями вершинних творів української літератури, їх читання 

і аналіз, заснований на розумінні образної природи мистецтва слова, яке  

спирається на принципи  єдності художньої форми і змісту, зв'язку 

мистецтва з життям, історизму; 

 поетапне, послідовне формування умінь читати, коментувати, 

аналізувати та інтерпретувати художній текст; 



 оволодіння можливими алгоритмами осмислення смислів, закладених 

у художньому тексті (або будь-якому іншому мовному висловлюванні) і 

створення власного тексту, презентація своїх оцінок і суджень; 

 використання досвіду спілкування із творами художньої літератури в 

повсякденному житті і навчальній діяльності, мовному самовдосконаленні. 

Особистісні результати засвоєння основної освітньої програми з 

української літератури відбивають: 

 виховання громадянської ідентичності: патріотизму, любові й поваги 

до Батьківщини; усвідомлення своєї етнічної приналежності, знания історії, 

мови, культури свого народу,  краю, засад культурної спадщини; 

засвоєння гуманістичних, демократичних і традиційних цінностей; 

 здатності учнів до саморозвитку й самоосвіти на основі мотивації до 

на пізнання; 

 формування  свідомого, шанобливого й доброзичливого ставлення до 

людини, її думки, світогляду, культури, мови, віри, громадянської позиції, 

до історії, культури, релігії, традицій; готовності й здатності вести діалог і 

досягати взаєморозуміння; 

 формування  комунікативної компетентності в спілкуванні; розвиток 

естетичної свідомості через засвоєння художньої спадщини  народів світу, 

творчої діяльності естетичного характеру. 

Метапредметні результати засвоєння базової освітньої программ з 

предмета «Українська література» відбивають: 

 уміння самостійно визначати цілі свого навчання, ставити й 

формулювати для себе нові завдання в навчанні й пізнавальній діяльності, 

розвивати мотиви й інтереси своєї пізнавальної діяльності; 

 уміння визначати поняття, узагальнювати, проводити аналогії, 

класифікувати, самостійно обирати підстави й критерії для класифікації, 

установлювати причино-наслідкові зв'язки, будувати логічний роздум, 

умовивід (індуктивний, дедуктивний і за аналогією) та робити висновки; 



 уміння організовувати навчальну співпрацю й спільну діяльність з  

учителем і однолітками; працювати індивідуально в групі; 

формулювати, аргументувати й доводити свою думку; 

 уміння свідомо використовувати мовленнєві засоби відповідно до задач  

комунікації для висловлення почуттів, думок і потреб, планування й 

регуляції своєї діяльності; вільно володіти усним та письмовим мовленням, 

монологічним контекстним мовленням; 

 формування і розвиток компетентностей в галузі використання 

інформаційно – комунікаційних технологій. 

 

1.4. Кількість годин на засвоєння програми дисципліни: 

Максимальної навчального навантаження студента 84 години, в тому числі: 

обов'язкового аудиторного навчального навантаження студента 56 годин; 

самостійної навчальної роботи студента 28 години. 

  



2. 2 СТРУКТУРА ТА ПРИБЛИЗНИЙ ЗМІСТ  УЧБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

2.1. Об’єм учбової дисципліни  та  види учбової  роботи 

 

Види учбової  роботи Кількість  

годин 

Максимальне  учбове навантаження  (всього) 84 

Обов’язкове  навантаження (всього) 56 

у тому  числі:  

     лекції 42 

     Практичні  заняття 14 

     Контрольні  роботи - 

     Лабораторні  роботи - 

     курсові роботи (проект)  - 

Самостійна  робота  (всього) 28 

в тому числі:  

- пошук і вивчення матеріалу з використанням професійної 

літератури і ресурсів мережі;  

- робота зі спеціальною літературою за фахом; 

- складання опорного конспекту; 

- підготовка повідомлень, творів;  

- складання термінологічного словника; 

- опрацювання теоретичного матеріалу. 

 

 

Проміжна атестація у формі : диференційований залік ( 2 семестр) 



2.2. Приблизний тематичний план та зміст навчальної  дисципліни українська література.  

Назви змістових  

розділів и тем 

Зміст навчального матеріалу, лабораторні роботи та практичні заняття, самостійна робота 

студентів 

Кількіс. 

годин 

Рівень 

засвоєнн

я 

1 2 3 4 

  
  

ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА  

70-90-х років ХІХ ст.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська література другої половини XIX ст. у контексті розвитку 

суспільства певного часу. Зв'язок художнього мислення митця з провідними 

тенденциями доби. Українська література у світовому контексті, її особливість на 

загальноєвропейському тлі. 

Теорія літератури. Поняття національного і вселюдського, літературний 

пронес. 

2  

Іван Семенович Нечуй-Левицький 

Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури 

(«Колосальне всеобіймаюче око України» (I. Франко). 

«Кайдашееа сім'я» - соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, 

сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей.  

2  

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 : твір за темою: «Колоритні людські характери в повісті.»  
2  

САМОСТІЙНА РОБОТА: 

Вивчити тему: . Широта представления народного життя в творчості П. 

Мирного. Еволюція Ничипора Варениченка. 

6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська драматургія і театр 70 - 90-х рр. XIX ст. 

Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став 

«школою життя» (I.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та 

М.Старицького (1882 - 1883), їхні провідні актори. Родина Тобілевичів та 

український театр. Тісний зв'язок театру з музикою. 

2  

Іван Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілевич) 

Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності. Жанрова 

різноманітність творів: трагікомедії («Сто тисяч», «Мартин Боруля»), сатирична 

комедія («Хазяїн»), соціально-психологічна драма («Безталанна»), історична 

трагедія («Сава Чалий»). I. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне 

новаторство письменника. 

2  

Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в 

українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. 

Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значения творчості для розвитку 

української літератури. Творчість I.Франка в музиці. Франко і світова література. 

Лірика збірки «3 вершин і низин».   

2  

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2:Виразне читання та аналіз віршованих текстів 

творчості І.Франка.  

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА: 

підготувати виступ за темою: Посилення зв'язку з культурою Європи. 

Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. 

Стефаник, Леся Українка, М. Вороний, В. Винниченко). Альманах «3-над хмар і з 

долин», угрупування «Молода муза» - зв'язок зі світовою літературою, «нова 

школа» у прозі, «нова» драма на рубежі століть. 

4  

Михайло Михайлович Коцюбинський 

Життя і творчість, гуманізм світогляду. 

Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Повість «Тіні забупгих предкіе». 

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. 

Світ людини у зв'язку зі світом природи. 

2  

Ольга Юліанівна Кобилянська 

Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської 

культури, українського феміністичного руху). її проза - модель раннього 

українського модернізму. Жанрові особливості.  

Василь Семенович Стефаник 

Життя і творчість. Творча співдружність Василя Стефаника з Лесем 

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартовичем і Марком Черемшиною («покутська трійця»). Новаторство 

письменника. «Камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції 

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) 

Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні 

світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», 

2  

Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету. 

Символічність образів Мавки і дядька Лева - уособлення духовності і краси. Мати 

Лукаша й Килина - антиподи головній героїні Мавці. 

2  

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3.. Інценіровка драми – феєрії «Лісова пісня» 

2  

САМОСТІЙНА РОБОТА: 

Написати реферат за темами:» Зміст і художні особливості поезії М. Вороного» 

 «Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські 

тенденції у творчості Олександра Олеся» 

«Прозові і драматичні твори. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки 

«Краса і сила». Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна     

машина» Володимира Виниченка».                                                                                                               

6  

Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX 
2  



 

 

 

 

Розділ 2 Українська 

література 1920-1930 

роки. 

століття, основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм, постмодернізм). 

Українська література XX століття як новий етап в історії національної культури. 

Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття 

мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування 

соцреалістичної естетики в 1930-ті роки. 

Теорія літератури. «Розстріляне відродження». 

Провідна роль поезії в 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне 

переживания пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. 

Павло Григорович Тичина 

Основні відомості про поета. Найбільший модерніст 20-х років. 

«Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаете, як липа шелестишь...» 

(оглядово). Звернення до «вічних» тем, культура віршування, 

2  

Літературний авангард 

Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років. 

Михайль Семенко (Михайло Васильевич Семенко) 

Короткі відомості про поета. Футурист, сміливий експериментатор, 

упроваджувач. 

2  



Київські «неокласики» 

Група київських «неокласиків». їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, 

класичну форму вірша. Приналежність до групи М. Зерова, М. Рильського. 

Різногранний творчий шлях митців. 

2  

ПРОЗА 

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна 

заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки. Зв'язок із 

поезією. Теорія літератури. Поглиблення поняття про імпресіонізм. 

2  

Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко) 

Біографія письменника. Трагічна творча доля українського гумориста, велика 

популярність і значения його усмішок у 1920-ті роки. 

«Моя аетобіографія», «Сом», «Як еарити і їсти суп із дикої качки». 

Оптимізм, любов до природи, людини, м'який гумор як риси індивідуального 

почерку Остапа Вишні. 

Теорія літератури. Усмішка. 

2  

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 4:Твір за темою: » Велика популярність і значения  

усмішок Остапа Вишні у 1920-ті роки.» 

2  

 
САМОСТІЙНА РОБОТА: проаналізувати тему та зробити конспект: 

8  



 Валер'ян Петрович Пiдмогильний 

Огляд життя та творчості. 

«Місто». Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив 

підкорення людиною міста, самоутвердження. Зображення «цілісної» людини: в 

єдності біологічного, духовного, соціального 

Розділ 3. Драматургія. 

ДРАМАТУРГІЯ 

Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр 

ім. I.Франка), драматургії 1920 - 1930 років (від ідеологічних агіток до 

психологічної драми). П'єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, 

І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і 

модерної драматургії. 

Іван Антонович Кочерга 

Життєвий і творчий шлях митця. 

«Сеіччине еесілля». Історична основа п'єси. Символічні образи світла і 

свічки. 

2  

Розділ4. 5Українська 

література за межами 

України Еміграційна 

література 

Автономність, відкритість заАвтономність, відкритість  традиціям і 

новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. 

Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, С.Гординський, Ю.Липа. Проза 

В. Стефаника, О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична проза 

2  



Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі Гриневичевої«Празька поетична школа» 

української поезії та її представники. 
Розділ 6.Українська 

література 1940-1950 

років. 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940-1950 років 

.  

  

 

Олександр Петрович Довженко 

Життя та творчість письменника. Відомий у світі кінорежисер, засновник 

поетичного кіно. 

«Україна е огні», «Зачарована Десна». Романтичне світобачення. 

Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та 

загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального 

начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки в 

кіноповісті «Україна в огні». Історія написания «Зачарованої Десни». 

2  

Розділ 7.Українська 

література другої 

половини ХХ, початку 

ХХІ ст..  

Українська література в другій половині XX ст. «Закулісний» розвиток 

модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій. Явище 

«шістдесятництва», нью-йоркська група, постшістдесятники, українська «химерна 

проза». Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму. 

Теорія літератури. Соцреалізм, модернізм (повторения), постмодернізм. 

2  

 
ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ 

Нова хвиля відродження української літератури на початку 60-х років. 

«Шістдесятництво» як явище культурологічне та соціальне. Його зв'язок із 

2  



дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична й формотворча 

новизна. 

 ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 Інтимна лірика Ліни Костенко   як  спонука  до 

роздумів про суть кохання. її сповідальність. Пейзажна та філософська лірика. 

2  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА: Василь Стус 

Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної 

долі. Основні тематично-проблемні лінії: душа людини «перед вічністю високого 

неба» (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної 

4  

 

ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. 

Інтенсивний розвиток української прози (твори В.Дрозда, Є.Гуцала, 

В.Шевчука, Гр.Тютюнника, А. Дімарова, О.Гончара, П.Загребельного та ін.). ЇЇ 

новаторські особливості. Національна специфіка. Розмаїття тематики й жанрове 

розмаїття. Історико-культурна картина літератури кінця XX - початку XXI ст. 

Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, «Нова дегенерація», «Пропала грамота», 

«ЛуГоСад» та інші). Утворення АУП (Асоціації українських письменників). 

Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів 

мистецтва 90-х років, його риси. Сучасні часописи та альманахи. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 Диференційний залік                                                
2 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 Диференційний залік 

2  
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3 УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1 Вимоги до мінімального матеріально-технічного забезпечення 

 Реалізація учбової дисципліни вимагає наявність кабінету 

«УКРАЇНСЬКА МОВА» 

Обладнання  навчального кабінету: 

 місця за  кількістю студентів; 

 робочє  місце  викладача; 

 наглядні посібники (підручники, картки, роздавальний  матеріал, 

комплекти  практичних  рабіт). 

 

3.2 Інформаційне  забеспечення .  

 

Перелік рекомендованих навчальних видань, Інтернет-ресурсів, 

додаткової літератури 

Основна література  

1. Борзенко О.І. Українська література. 10 клас. Академічний рівень: 

Хрестоматія - довідник для шкіл з українською мовою навчання/ О. І. 

Борзенко. - Х.: Ранок, 2010 624: с.. - (Джерела) 

2. Куриліна О.В. Українська література: Довідник для абітурієнтів та 

школярів/ О. В. Куриліна, Г. І. Земляна. - вид. 2-ге. - Кам'янець-

Подільський: Абетка, 2008. - 380 с. 

3. Мовчан Р.В. Українська література: підручник для 11 класу 

загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень)/ наук. 

ред. Р.В. Мовчан. - К.: Грамота, 2011. - 352 с. 

4. Солод Ю. Українська класична література. Конспект.: Підручник за 

програмою 9-10 класів./ Ю. Солод. - 2-ге вид., виправлене, поповнене. 

- К.: Світло знань, 2008. - 448 с 

5. Українська література: Підручник для 10 класу загальноосвітніх 

 

 



Додаткова література 

1. Данькевич Ю.В., Курило Л.М. Давня українська література, нова 

українська література, новітня українська література: Навчальний 

посібник. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2010. - 224с. 

2. Колощук Н. Іван Багряний: домінанти творчості та проблеми вивчення: 

Навчальний посібник для студентів. - Луцьк: Твердиня, 2010. - 234с. 

3. Коргодський Р. Довженко в полоні. Розвідки та есе про майстра. – К., 

2000. 

Інтернет ресурси 

http://proresheno.ru/uchebniki/russkiy/10klass. 

 

http://proresheno.ru/uchebniki/russkiy/10klass


4. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСВОЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ. 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

1.Початковий 

«2» 

Студент відтворює матеріал, називаючи окремий факт. 

Студент розуміє навчальний матеріал і може відтворити 

фрагмент із нього окремим реченням. Студент розуміє 

навчальний матеріал, за допомогою викладача дає відповідь 

у вигляді висловлювання. 

2.Середній 

«3» 

Студент має уявлення про зміст твору, здатний переказати 

незначну його частину та допомогою визначати основні 

сюжетні елементи. Студент знає зміст твору, переказує 

окрему його частину, за допомогою викладача знаходить 

приклади у тексті. Студент знає зміст твору, здатний 

переказати його частину, за допомогою викладача виділяє 

головні епізоди. 

3. Достатній 

«4» 

Студент володіє матеріалом і навичками аналізу 

літературного твору за поданим зразком, виводить окремі 

приклади з тексту. Студент володіє матеріалом , під 

керівництвом викладача аналізує текст, виправляє допущені 

помилки й добирає докази на підтвердження висловленої 

думки. Студент володіє матеріалом та навичками аналізу 

літературного твору, оцінює окремі літературні явища , 

добирає докази на підтвердження власних міркувань. 

4.Високий 

«5» 

Студент володіє матеріалом та навичками аналізу 

літературного твору, систематизує набуті знання , знаходить  

і виправляє допущені помилки. Студент володіє матеріалом 

та навичками аналізу художнього твору, висловлює власні 

думки, самостійно оцінює літературні явища. Студент 

вільно володіє матеріалом та навичками аналізу 

літературного твору, здатний до оригінальних рішень 

різноманітних завдань. 

 


