
 



 

 
 

 



 

 

Опис навчальної дисципліни 

 
 

  

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-професійний ступінь  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів    

 

 

 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

 

 

 

Спеціальність 

223 Медсестринство 

(Сестринська справа, 

Лікувальна справа, Акушерська 

справа) 

221 Стоматологія 

(Стоматологія, Стоматологія 

ортопедична)  

226 Фармація, промислова 

фармація  

(Фармація) 

 

 

 

Освітньо-професійний 

ступінь 

Фаховий молодший 

бакалавр 

 

Денна 

 Рік підготовки: 

1-й  

Семестр 

Загальна 

кількість 

годин 140 

1-й 2-й 

Лекції 

 68 72 

Практичні, 

семінарські 

- - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

- - 

Індивідуальні 

завдання: 

- 

Вид контролю: 

диф.залік 



                                           Теми лекційних занять І семестр 

№ Назва теми К-

сть 

год 

Дата 

 Література 70-90-их років ХІХ ст.   

1. 

Вступ. Українська література в контексті складних 

умов суспільного розвитку 70-90-х років                   

ХІХ століття. 

2  

2. 
Іван Нечуй-Левицький. Загальний огляд життя і  

творчості письменника. 
2  

3. 
Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» – 

соціально-побутова повість-хроніка. 
2  

4. 
Панас Мирний. Загальний огляд життя і творчості 

письменника.  
2  

5. 
Панас Мирний.«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – 

перший український соціально-психологічний роман. 
2  

6. 
Іван Карпенко-Карий. Загальний огляд життя і  

творчості письменника. 
2  

7. 
Іван Карпенко-Карий. Комедія «Мартин Боруля», її 

життєва основа, жанрова специфіка. 
2  

8. 
Іван Франко. Письменник, учений, громадський діяч. 

Лірика збірки «З вершин і низин» („Гімн”,  

„Сікстинська мадонна”).   

 

2 

 

9. 
Іван Франко. Поетична збірка «Зів’яле листя» („Ой ти, 

дівчино, з горіха зерня”, „Чого являєшся мені у сні?”). 
2  

10 

Іван Франко. Філософська поезія.  

Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з 

поезією збірки «Зів’яле листя». 

2  

11. 
Філософська поема «Мойсей» – один із вершинних 

творів І.Франка. 
2  

12. Іван Франко.  Новела «Сойчине крило» – жіноча доля 

в новітній інтерпретації. 
2  

 Українська література кінця  ХІХ - початку ХХ ст.   

13. Літературний процес кінця ХІХ - початку                  

ХХ століття 
2  

14. 
Михайло Коцюбинський. Загальний огляд життя і  

творчості письменника.    
2  

15. 
Михайло Коцюбинський. Психологічна новела 

«Intermezzo». 
2  

16. М. Коцюбинський. Повість «Тіні забутих предків». 2  

17. 
Ольга Кобилянська. Загальний огляд життя і  

творчості письменниці. Новела «Іmpromtu phantasie». 
2  

18. 

Ольга Кобилянська. Повість «Земля»: психологічне 

трактування вічних загальнолюдських проблем на 

українському матеріалі. 

2  

19. 
Василь Стефаник. Загальний огляд життя і  творчості 

письменника. Новели «Камінний хрест», «Новина». 
 

2 
 



 

  

20. 
Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий 

шлях. Збірка поезій «На крилах пісень». 
2  

21. 

Леся Українка (Лариса Косач). Поезії «Contra spem 

spero», «І все-таки до тебе думка лине...», «Стояла я і 

слухала весну...»,  «Слово, чому ти не твердая 

криця...», «Мріє, не зрадь». 

2  

22. 
Леся Українка (Лариса Косач). Драма-феєрія «Лісова 

пісня». 
2  

23. 
Леся Українка (Лариса Косач). Драма-феєрія «Лісова 

пісня». 
2  

24. 

Микола Вороний. Загальний огляд творчості поета. 

 Поезії «Іванові Франкові», «Блакитна Панна», 

«Інфанта». 

2  

25. 

Олександр Олесь (О.Кандиба). Загальний огляд  

творчості письменника.  

Поезії «Чари ночі», «З журбою радість обнялась...»,  

«О слово рідне! Орле скутий !..». 

2  

26. 

Володимир Винниченко. Загальний огляд  творчості, 

громадської та політичної діяльності. Новела 

«Момент». 

2  

27. Теорія літератури. Аналіз літературного твору.  2  

28. Теорія літератури. Художні засоби. 2  

 Українська література 20-30-х років XX ст.   

29. Літературний процес 20-30-х років ХХ ст.  2  

30. 

П.Тичина. Поезії «Арфами, арфами...», «О панно 

Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пам’яті 

тридцяти». 

2  

31. 

«Київські неокласики». 

 М.Зеров. Поезії «Київ – традиція», «Класики 
2  

32. 

М.Рильський. Загальний огляд  життя і творчості. 

Поезії «Молюсь і вірю...», «У теплі дні збирання 

винограду», «Запахла осінь в’ялим тютюном...», 

«Слово про рідну матір» (уривки). 

2  

33. Література рідного краю. 2  

34. 
Узагальнення та систематизація вивченого. 

 
2  

 Всього за І семестр 68  



Теми лекційних занять ІІ семестр 

 

 

№ 

 

Назва теми 

К-

сть 

год 

 

               Дата 

 Українська література 20-30-х років XX ст.   

1. Микола Хвильовий (М.Фітільов). Загальний огляд  

життя і творчості письменника. Новела «Я 

(Романтика)». 

2  

2. 
В.Підмогильний. Загальний огляд  життя і творчості 

письменника. Роман «Місто» (скорочено). 
2  

3. 

 Богдан-Ігор Антонич. Загальний огляд  життя і 

творчості. Поезії «Зелена Євангелія», «Різдво», 

«Коляда». 

2  

4. 

Ю. Яновський. Загальний огляд життя і творчості. 

Роман «Майстер корабля» (або новели «Дитинство», 

«Шаланда в морі» (або «Подвійне коло») з роману 

«Вершники»). 

2  

 

5. 

М. Куліш. Загальний огляд  життя і творчості.  

Комедія «Мина Мазайло». 
2  

6. 

Остап Вишня (П. Губенко). Загальний огляд життя і 

творчості. Гумореска «Моя автобіографія». 

Усмішка «Сом» (та інші два твори за порадою 

викладача зі збірки «Мисливські усмішки»). 

2  

 Українська література за межами України   

7. Еміграційна література І половини ХХ ст. 

(літературний процес).  
2   

8. 
Є. Маланюк. Загальний огляд життя і творчості поета.  

Поезії  «Стилет чи стилос?..», «Під чужим небом», 

«Уривок з поеми». 

2  

9. 
Іван Багряний (Іван Лозов’яга). 

Загальний огляд життя і творчості письменника. 

2  

10. 
Іван Багряний. Роман «Тигролови»: романтичний твір з 

елементами пригодницького жанру. 
2  

11. 
У. Самчук «Загальний огляд життя і творчості.  

Роман-хроніка «Марія» (оглядово або скорочено). 
2  

 
Українська література 40-50-х років та   

ІІ половини XX ст. 
  



12. 
Літературний процес 40-50-х років. ХХ ст.. 

 
2  

13. 

В.Сосюра. Загальний огляд життя; ідейно-тематичні 

еволюції поетичної творчості Поезії  «Білі акації будуть 

цвісти», «Васильки», «Любіть Україну». 

2  

14. 
О. Довженко. Загальний огляд життя і творчості 

письменника. 
2  

 

15. 

О.Довженко. Кіноповісті «Зачарована Десна», «Україна 

в огні» (скорочено).  
2  

16. 
О.Довженко. «Щоденник»  – важливий документ 

сталінської доби;. 
2  

17. 

Шістдесятництво» як культурологічне й соціальне 

явище.  

Василь Симоненко. Життєвий і творчий шлях поета.  

Поезії  «Лебеді материнства», «Задивляюсь у твої 

зіниці…», «Є тисячі доріг…», «Я…», «Ну скажи, хіба 

не фантастично…». 

2  

18. 
Г. Тютюнник. Загальний огляд життя і творчості. 

Новели «Зав’язь», «Три зозулі з поклоном». 
2  

19. 

Д. Павличко. Загальний огляд життя і творчості.  

Поезії «Два кольори», «Я стужився, мила, за тобою…», 

«Був день, коли ніхто не плаче…», «Сріблиться 

дощ…». 

2  

20. 
Л. Костенко. Життєвий і творчий  шлях видатної 

поетеси.  
2  

21. 

Л. Костенко. Поезії «Страшні слова, коли вони 

мовчать», «Вже почалось, мабуть, майбутнє» (або 

«Життя іде і все без коректур»), «Хай буде легко. 

Дотиком пера…», «Недумано, негадано…». 

2  

22. 
Л. Костенко. Роман у віршах  «Маруся Чурай» 

(скорочено). 
2  

23 
Л. Костенко. Роман у віршах  «Маруся Чурай» 

(скорочено). 
2  

24. 

І.Драч. Загальний огляд життя і творчості.  

Поезії «Крила», «Балада про соняшник», «Балада про 

вузлики». 

2  

25. О. Гончар. Життєвий і творчий  шлях. 2  



26. 

О. Гончар.  

Роман «Собор» – епохальний роман-застереження про 

необхідність збереження історичної пам’яті та 

національної гідності. 

2  

27. 
О. Гончар.  

«Залізний острів»(новела-засторога з роману «Тронка».   
2  

28. 

В. Стус. Життєвий і творчий  шлях.  

Поезії «Мені зоря сіяла нині вранці…» (або «Господи, 

гніву пречистого…») , «Крізь сотні сумнівів я йду до 

тебе…», ( або «О земле втрачена, явися…»),  «Як добре 

те, що смерті не боюсь я…». 

2  

29. 
П.Загребельний. Загальний огляд життя і творчості. 

Майстер історичної прози. 
2  

30. 
П.Загребельний. Роман «Диво» (уривки з розділів). 

Історична основа й художній вимисел у творі. 
2  

 Сучасна «молода»  українська література 2  

31. Літературний процес кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст. 2  

32. 

Сучасна «молода» українська література: особливості 

літературного процесу кінця XX - початку XXI ст. 

Літературні угрупування. 

2  

33. 

Сучасна поезія.  

Ю. Андрухович: «Астролог», «Пісня мандрівного 

спудея», «Казкар», «Балада повернення». 

Ігор Римарук: «Різдво», «Зірка», «Обнови», «Дай, Боже, 

нам високої води».  

Віктор Неборак:«Сад»,«Генезис літаючої голови», 

«Гра». 

2  

34 
Сучасна проза. Новели Галини Пагутяк «Ранок без 

вечора», «Потрапити в сад», «Душа метелика»). 
2  

35. Література рідного краю. 2  

36. Узагальнення та систематизація вивченого. 2  

 Всього за ІІ семестр  72  

 Всього за курс  140  

 

  



6. Методи навчання 

 

 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

 практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

 творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна 

діяльність;  

  усна та письмова самостійна робота вдома.  

 

7. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються 

методи усного, письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю 

студентів.  

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний 

комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, візуальне 

забезпечення занять. 

 

8. Рекомендована література: 

 

Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. ( рівень 

стандарту, академічний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська, 

Р.Т.Гром’як, Л.П.Вашків, Н.С. Плетенчук; за заг. ред.Г. Ф. Семенюка. – К.: 

Освіта, 2010. – 352 с. 

Українська література : підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. ( рівень 

стандарту, академічний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська, 

М. М. Сулима, О. Г. Ковальчук, О. М. Ткачук, Н. М Тимків.; за заг. ред.Г. Ф. 

Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 416 с. 

Українська література / Авраменко О.М., Пахаренко В.І. – Грамота, 2010. 

Українська література / Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В. – Грамота, 

2011. 

Українська література: / Мовчан Р.В. та ін. – Перун, 2005. 

Срібний птах : Хрестоматія з української літератури для загальноосвіт. Навч. 

закл. – Част. І / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А. Б. Гуляк. – 3-тє вид. – К.: 

Освіта, 2006. – 512 с. 

Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для загальноосвіт. Навч. 

закл. – Част. ІІ / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А. Б. Гуляк. – 2-ге вид. – К.: 

Освіта, 2006. – 576 с. 

Література рідного краю. Хрестоматія. 5-11 клас. / Костів М. І., Микула Н. П., 

Скиба Я. В., Шумей В. М. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2005. – 548. 

Методичні зошити. Матеріали з навчальної дисципліни «Українська література» 

для студентів. Випуск І / Упоряд. Д.Д.Курчій. – Івано-Франківськ: Симфонія 

форте, 2012. – 396с. 

Додаткова: 

Українська література. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі 

базової загальної середньої освіти. К. – 2010. 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 

основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році. 

Слоньовська О. В. Конспекти уроків з української літератури. Нове прочитання 

творів. 10 клас. – Камянець –Подільський: Абетка, 2002.- 380 с. 



Куриліна О. В., Шевчук Н. і., Горячева О. М. , та інш. Українська література. 

Довідник+тести.(Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО). – 

Камянець-Подільський: ФОП Сисик О. В., 2009,                                                                                                                                   

 

                                          9. Інформаційні ресурси: 

 Бібліотека  ПВНЗ « Медичний коледж» 

 Тернопільська  міська бібліотека; 

Інтернет сайти: 

pysar.tripod.com — класична українська література; 

www.poetryclub.com.ua — сучасна поезія світу, критичні матеріали про 

літераторів; 

poetry.uazone.net — українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, 

переклади світової поетичної класики; 

books.ms.km.ua — твори репресованих українських письменників; 

www.lib.proza.com.ua — твори сучасних українських і зарубіжних авторів; 

litopys.narod.net — бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали 

творів, переклади, коментарі, історичні відомості; 

www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html — зібрання творів українського письменства 

від найдавніших часів до початку XX століття та ін. 

www.book-courier.com.ua — «Книжковий кур’єр»; 

www.elitprofi.com.ua/gazeta — «Книжник-ревю»; 

www.krvtyka.kiev.ua — «Критика» та ін. 

http://lucl.lucl.kiev.ua/start/lit_ukr.html 

Українська література. (Каталог сайтів з літературою на українській мові.) 

 

http://lucl.lucl.kiev.ua/start/lit_ukr.html

