
 
Дисципліна Вибіркова дисципліна 4 

 «Гастрономічний код в українській 

 літературі або “Смачна” література» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 
035 Філологія / Українська мова та 
література. 

програми  Світова література 

  

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 4 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 
5 кредитів – 150 годин (52 год. лекцій, 10 год. 
консультацій, 88 год. самостійної роботи) 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання української літератури 

Автор дисципліни канд. філол. наук, доц. Маланій О.О. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Основні знання з української літератури, 
 розуміння культурно-історичних процесів 

 епохи ХІХ-ХХ століть - рівня середньої 

 школи, історія української літератури, 

 історія культури, фольклор, етнографія, 

 етика та естетика. 

Що буде вивчатися Гастрономічний спадок української 
 літератури; поетика густативів та густативні 

 образи в українській літературі; 

 модифікація жанру “кулінарний рецепт” в 

 літературі; кулінарний роман-екфразис; 

 тематизація та естетизація їжі в українській 

 літературі (гастрономічна проза); концепт 

 їжі та мотив насолоди у модерністському 

 романі; кулінарні традиції та кулінарний 

 антураж в творах українських 

 письменників; їжа і психологія; літературні 

 меню, рецепти: що їли (їдять) герої 

 української літератури;  етикет застілля в 

 художній літературі; феномен глютенії, 

 глютонічний дискурс в літературі; улюблені 

 рецепти класиків - рецепти від родини 

 Франків, Косачів та багато-багато іншого! 

Чому це цікаво/треба вивчати Бо це насправді цікаво! Культура нації - в її 
 культурі їжі, в її рецептах. Етикет застілля - 

 подачі і споживання страв, рецепти 

 народної і сучасної кухні стали невід’ємним 

 атрибутом світової художньої літератури. 

 Ми ж зосередимо увагу на українській 

 літературі. Що ж їли класики та їх герої? 

 Які їхні улюблені рецепти? Усе це будемо 

 вивчати на спецкурсі! А ще - спробуємо 

 реконструювати та дегустувати (!) страви за 

 книжковими рецептами! 



Чому можна навчитися (результати Найперш - дізнатися про багату 

навчання) гастрономічну культуру українців. По- 

 друге, - культурі сервірування, подачі і 

 споживання їжі. По-третє, помічати деталі у 

 художньому тексті, уміти їх 

 використовувати у повсякденному житті. А 

 ще - навчитися готувати за цікавими 

 рецептами! 

Як можна користуватися набутими При читанні гуманітарних курсів, 
знаннями й уміннями (компетентності) інтегрованих уроків, проведенні семінарів, 

 майстер-класів, при підготовці гастро- 

 блогів, при огранізації івентів - презентацій, 

 зустрічей, вечірок, квестів, вікторин, 

 дозвілля молоді, прийомі дипломатичних 

 гостей, написанні (виданні) книг рецептів, 

 реконструкції (відтворенні) атмосфери 

 епохи та ін.... 

Інформаційне забезпечення Сучасні матеріали - аналіз, дослідження 
 художніх текстів, відеоматеріали, віде- 
 блоги, кіно, театральні постановки, заклади 

 харчування - дегустація блюд, зустрічі із 

 гастро-блогерами та ін. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web»  

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

