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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  
 
Галузь знань  01 Освіта. 

Педагогіка 

Спеціальність 013 

Початкова освіта 

Освітньо-професійна 

програма Початкова 

освіта 

Перший 

(бакалаврський) 

Нормативна  

Рік навчання – 1 -ий 

Кількість годин / кредитів 

60/2 

Семестр  - 1-  ий 

Лекції  - 18  год. 

Практичні (семінарські)  немає 

ІНДЗ: немає  

Самостійна робота  38  год. 

Консультації  4 год. 

Форма контролю: залік 

Мова навчання: українська  

 
2. Інформація про викладача  

Сур’як Микола Володимирович 

Кандидат філологічних наук 

Доцент кафедри української літератури  

Електронна адреса: suriakmukola@gmail.com 

 

 

3. Опис дисципліни 

1. Анотація курсу. 

Предметом вивчення курсу є життєвий і творчий шлях лесі Українки, відомої української 

поетеси, прозаїка, драматурга, критика, перекладача, чиє ім’я носить Волинський 

національний університет. 

Програма навчальної дисципліни складається із таких змістових модулів: 

1. Життєпис Лесі Українки (дитинство, сім’я, виховання, Волинь в житті і творчості 

Лесі Українки, формування світогляду, впливи і взаємовпливи, оточення та ін..) 

2. Творчість Лесі Українки (модерне спрямування творчості, місце Лесі Українки у 

світовій культурній спадщині, багатожанровість творчості – поезія, проза, 

драматургія, літературна критика, публіцистика, переклади епістолярій). 

 

4. Мета і завдання навчальної дисципліни.  

 

Основною метою навчання курсу «Творчий феномен Лесі Українки» є популяризація 

життя та творчості видатної української письменниці, чиє ім’я носить Волинський 

національний університет. Через ознайомлення студентів із важливими моментами життя 

та творчості сім’ї Косачів-Драгоманових та Лесі Українки дати студентам об’єктивні 

знання про особливості стильової манери письма та еволюцію поглядів і прагнень Лесі 

Українки, про її місце в культурному середовищі не лише української, а й світової 

літератури. 

Завдання курсу - розкрити сутність духовної атмосфери зламу ХІХ-ХХ століть, 

зорієнтувати студентів у її найприкметніших виявах, у пошуках суспільного та естетичного 



ідеалу, у прагненні українського письменства, окрема членів родини Косачів і самої Лесі 

Українки вивести українську літературу на світові обрії; а також ознайомити студентів із 

особливостями виховання в сім’ї Косачів, провести зримі паралелі з сучасністю, з тими 

подіями, які суголосні рухам початку минулого століття, з’ясувати актуальність і 

потрібність творчості Лесі Українки на нинішньому етапі розбудови української нації і 

держави. 

 

5. Результати навчання (компетентності). 

 

Загальні компетентності: ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. ЗК-4. Здатність працювати в команді.  ЗК-5. Здатність 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК-7. Здатність діяти соціально відповідально і 

свідомо. 

Спеціальні (фахові) компетентності: СК-1. Здатність спілкуватися державною та 

іноземною мовами як усно, так і письмово. СК-2. Здатність орієнтуватися в інформаційному 

просторі, використовувати відкриті ресурси, інформаційнокомунікаційні та цифрові 

технології, оперувати ними в професійній діяльності.СК-4. Здатність управляти власними 

емоційними станами, налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з 

учасниками освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до 

навчання та організовувати їхню пізнавальну діяльність.СК-10. Здатність до професійно-

педагогічної діяльності в інклюзивному середовищі з різними категоріями дітей з 

особливими освітніми потребами. СК-12. Здатність доносити до фахівців і нефахівців 

інформацію, ідеї, проблеми, рішення, власний досвід та аргументувати їх на засадах 

партнерської взаємодії в умовах початкової школи. 

Програмні результати навчання: ПР-01 Організовувати монологічну, діалогічну та 

полілогічну форми спілкування з молодшими школярами, іншими учасниками освітнього 

процесу, представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; 

формувати судження, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. ПР-02 

Управляти складною професійною діяльністю та проєктами в умовах початкової школи, 

виробляти та ухвалювати рішення в непередбачуваних робочих та навчальних контекстах. 

ПР-03 Критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, 

дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційно -

комунікаційних та цифрових технологій у перебігу педагогічної діяльності в початковій 

школі.ПР-04 Спілкуватися із професійних питань засобами державної та іноземної мов в 

усній та письмовій формах, застосовувати в освітньому процесі прийоми збагачення усного 

й писемного мовлення молодших школярів. ПР-05 Організовувати освітній процес із 

використанням цифрових технологій та технологій дистанційного навчання молодших 

школярів, розвивати в учнів навички безпечного використання цифрових технологій та 

сервісів.ПР-06 Інтегрувати та використовувати академічні предметні знання як основу 

змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти (мовно -літературної, 

математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і 

здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної) та 

трансформувати їх у різні форми.ПР-07 Планувати й здійснювати освітній процес з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, забезпечувати 

розвиток пізнавальної діяльності учнів, формувати в них мотивацію до навчання. ПР-08 

Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу 

початкової школи, використовувати практики самозбереження психічного здоров’я, 

усвідомленого емоційного реагування.ПР-09 Планувати та організовувати освітній процес 



у початковій школі, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні 

організаційні форми навчання та типи занять, із дотриманням принципу науковості та 

вимог нормативних документів початкової школи.ПР-10 Використовувати в освітній 

практиці різні прийоми формувального, поточного і підсумкового оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів початкової освіти, прийоми диференційованого оцінювання дітей з 

особливими освітніми потребами.ПР-11 Збирати, інтерпретувати та застосовувати дані у 

сфері початкової освіти із використанням методів наукової діяльності.ПР-12 Застосовувати 

методи та прийоми навчання, інновації, міжпредметні зв’язки та інтегрувати зміст різних 

освітніх галузей в стандартних і нестандартних ситуаціях професійної діяльності в 

початковій школі, оцінювати результативність їх застосування.ПР-13 Організовувати 

освітній простір з дотриманням принципів універсального дизайну, безпечно, проєктувати 

навчальні осередки у класі спільно з молодшими школярами з урахуванням їхніх вікових 

особливостей, інтересів і потреб, забезпечувати дотримання вимог безпеки 

життєдіяльності, санітарії та гігієни, створювати психологічно комфортні умови освітнього 

процесу.ПР-14 Забезпечувати індивідуальний і диференційований розвиток здобувачів 

початкової освіти з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей.    

ПР-15 Здійснювати профілактичні заходи щодо збереження життя та фізичного й 

психічного здоров’я здобувачів початкової освіти, надавати їм домедичну допомогу (за 

потреби), планувати та реалізовувати заходи щодо попередження і протидії булінгу та 

різних проявів насильства чи будь-якої з форм дискримінації серед учнів початкової школи 

й інших учасників освітнього процесу.ПР-16 Використовувати основні техніки спілкування 

з дорослими людьми, різні форми та засоби комунікації з батьками, колегами, іншими 

фахівцями з метою підтримки здобувачів у освітньому процесі початкової школи, керувати 

педагогічним і професійним розвитком осіб та груп. 

6. Структура навчальної дисципліни. 

Назви змістових модулів і тем 

 
Усього Лек. Практ. Сам. роб. 

 

Конс. 

*Фор

ма 

контр

олю/ 

Бали 

Змістовий модуль 1. Етапи життєвого та творчого шляху Лесі Українки – 

Лариси Петрівни Косач-Квітки 

 

Тема 1. Леся Українка: віхи життя і 

творчості 

8 2  6   

Тема 2. Леся Українка у колі 

своєї родини 
10 2  8   

Тема 3. Волинь у життєвій і 

творчій долі родини Косачів 
10 2  6 2  

Разом за модулем  1 28 6  20 2  

Змістовий модуль 2.  Жанрове та тематичне багатство творчості Лесі Українки  
Тема 4. Тематичне та жанрове 

розмаїття творчості Лесі 

Українки 

8 4  4   



  

7. Завдання для самостійного опрацювання 

 

No 

з/п 

Теми, зміст роботи К-сть год 

1 Леся Українка: віхи життя і творчості 

Міні-есе «Моя Леся Українка». Літературний портрет Лесі Українки. 

Творчість Лесі Українки – унікальне явище в українській і світовій 

культурі. 

6 

2 Леся Українка у колі своєї родини 

Олена Пчілка як дитяча письменниця. Леся Українка та Олена Пчілка: 

історія взаємин. Іван Драч «Іду до тебе». Екранне втілення життя Лесі 

Українки. Леся Українка в художній літературі. 

8 

3 Волинь у життєвій і творчій долі родини Косачів 

Леся Українка і Волинь. Дворянське гніздо Косачів: особливості 

виховання. Фольклор як основа творчості. 

6 

4 Тематичне та жанрове розмаїття творчості Лесі Українки 

Джерела та фольклорна основа «Лісової пісні» Лесі Українки. 

Художня проза Лесі Українки. Художні особливості ліричних циклів 

Лесі Українки. 

4 

5 Лірика Лесі Українки  – унікальне явище світової літератури 

Образи-символи в поезії Лесі Українки. Твори Лесі Українки 

мовами народів світу. Синтез мистецтв в поезії Лесі Українки. Інтимна 

лірика Лесі Українки. 

4 

6 Новаторство драматургії Лесі Українки  

Неоромантична концепція героя в драматургії Лесі Українки. 

«Кассандра» Лесі Українки: особливості індивідуального стилю. Ліро-

епічні поеми Лесі Українки: проблема героя. Образ пророка в 

драматургії Лесі Українки. 

6 

7 Прозова спадщина Лесі Українки. Перекладацька діяльність 

Епістолярна спадщина Лесі Українки: адреси та адресати. 

Переклади Лесі Українки. Географія подорожей Лесі Українки. Леся 

Українка та Грузія. Леся Українка та Михайло Драгоманов. 

4 

 

 

8. Підсумковий контроль 

Перелік питань до заліку 

http://cit.eenu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/TEST18-006.pdf 

Тема 5. Лірика Лесі Українки  –

унікальне явище світової 

літератури 

8 2  4 2  

Тема 6. Новаторство драматургії 

Лесі Українки 
8 2  6   

Тема 7. Прозова спадщина Лесі 

Українки. Перекладацька 

діяльність 

8 4  4   

Разом за модулем 2 32 12  18 2  

Всього годин / Балів 60 18  38 4 100 

балів 

http://cit.eenu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/TEST18-006.pdf


 
9. Шкала оцінювання 

 
Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 

75 - 81 Добре 

67 -74 Задовільно 

60 - 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 

 
10. Рекомендована література  

 

Уся література, необхідна для засвоєння курсу є в бібліотеці університету. 

 

1. Дніпрова хвиля. - К., 1998. Українка Леся. Зібр. творів: У 12 томах. – Київ, 1975-1979. 

2. Українка Леся. Твори: У 2-х т. – Київ: Наук. думка, 1986. 

3. Українка Леся. Драматичні твори. – Київ, 1991. 

4. Українське слово : Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ 

ст. : У З-кн. – К., 1994. – Кн.1. 

 

2) Навчальні підручники, посібники 

1. Жулинський М. Слово і доля. Навч. посібник. Київ: А.С.К., 2002. – 640 с. 

2. Історія української літератури к. ХІХ - поч. ХХ ст. / За ред. Жук Н.Й., Лесина В.М. – 
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