Назва дисципліни

Національний код української літератури 19 століття

Загальна кількість
кредитів (годин)
Курс та семестр, де
починається
дисципліна
Кількість семестрів,
протягом яких
вивчається дисципліна
Форма навчання, для
якої дисципліна
пропонується
Попередні умови

4 кредити

Назви спеціальностей,
для яких пропонується
вивчення дисципліни
Короткий опис
дисципліни

2 курс, 3 семестр
1 семестр (3)
Денна, заочна
Вивчення дисциплін:
Історія української літератури, Вступ до літературознавства
014 Середня освіта (Українська мова і література)
Мета навчальної дисципліни «Національний код української
літератури 19 століття» – систематизувати та узагальнити знання
студентів про національний розвій української літератури,
духовності в 19 столітті, про специфічні національні
особливості, що вирізняли українську літературу з-поміж інших
літератур світу, розглянути на тлі загального поступу
української художньої культури розвиток української прози,
поезії та драматургії; сприяти формуванню особистості
студента, його національної свідомості, його духовно-ціннісних
орієнтирів, читацьких інтересів, естетичного смаку засобами
художнього слова, формувати почуття національної гідності у
студентів – майбутніх учителів української мови і літератури.
Навчальна дисципліна передбачає формування здатності
орієнтуватися в сучасному літературознавчому дискурсі,
українському літературному процесі, уміння використовувати
здобутки
українського
письменства
для
формування
національної свідомості, світогляду учнів, їхньої моралі,
ціннісних орієнтацій у сучасному суспільстві.
Навчальна дисципліна передбачає формування здатності
власною державницькою позицією, особистою мовною
культурою, ерудицією, повагою й любов’ю до української мови,
літератури, історії виховувати національно свідомих громадян
України.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
повинен знати:
 визначення понять «національна гордість», «національна
свідомість» «національні інтереси», «ментальність»;
 художні тексти українських письменників 19 століття, у
яких яскраво відобразилися національні прагнення
українського народу;


національну своєрідність та загальнолюдську цінність
української літератури 19 століття;



роль Тараса Шевченка в літературі 19 століття – знакової
постаті в історії української культури та літератури;



специфічні національні особливості, що вирізняли
українську літературу з-поміж інших літератур світу,

особливості розвитку української прози, поезії та
драматургії 19 століття на тлі загального поступу
української художньої культури;
вміти:
 здійснювати інтерпретацію визначних художніх творів
письменників 19 століття;
 дбати про збереження національних традицій;
 дбати про розвиток української мови, культури,
духовності;
 зміцнювати власну національну свідомість;




дбати про моральне оздоровлення учнівської молоді та
суспільства в цілому.

