




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку та 

чинники формування національної ідентичності, роль літератури в формуванні та 

утвердженні національної ідентичності, що дозволить студентам зрозуміти та самостійно 

аналізувати мету та завдання національних та міжнародних стратегій формування 

групової ідентичності.  

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу в Україні та світі; історію української 

літератури, історію української та зарубіжної філософії.  

Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо культурних процесів та подій; 

аналізувати соціокультурні процеси, виявляти основні тенденції міжкультурної взаємодії 

в умовах глобалізації та міжкультурного діалогу, розкривати соціальний вплив 

літературних образів; визначати закономірності та основні тенденції розвитку соціальних 

процесів на основі засадничих для певного суспільства в конкретно-історичному вимірі 

цінностей, ідей та прагнень; 

Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, соціальних та 

культурних подій та явищ; використання та інтерпретації культурологічних, 

соціологічних, філософських джерел та літературних образів.  

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Проблема національної 

ідентичності в українській літературі» знайомить студентів зі специфікою та чинниками 

формування національної ідентичності, місцем літератури в процесі формування та 

утвердження національної ідентичності, викликами, що постали перед національними 

спільнотами у глобальному світі. Розкривається поняття «нація», висвітлюються панівні в 

сучасному інтелектуальному теорій націєтворення. З’ясовуються сутність та основні 

виміри національної ідентичності, висвітлюються основні стратегії її формування та 

причини її розвивання у глобалізованому світі сьогодення. Розглядається феномен 

української національної ідентичності, визначаються основні чинники її становлення, 

висвітлюється роль літератури у процесі конструювання української національної 

ідентичності. Розглядаються сформовані українською та зарубіжною літературою різних 

періодів образи України, висвітлюється семантика котляревщини у процесі тематизації 

українського культурного простору, особливості формування української національної 

літератури та розкривається її роль у процесі формування національної ідентичності 

українців. Пояснюється вплив літературного постмодернізму на процес збереження 

національної ідентичності українців та утвердженні відповідного сучасним 

соціокультурним вимогам образу України. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про про 

специфіку та чинники формування національної ідентичності, роль літератури в 

формуванні та утвердженні національної ідентичності. В результаті навчання студенти 

мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й використовувати їх для 

самостійного аналізу мети та завдань національних та міжнародних стратегій формування 

групової ідентичності, розробки авторських стратегій формування національної 

ідентичності в глобальному світі. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 

компетентностей: 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 



предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ФК 2. Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів культури у 

українському та міжнародному контекстах. 

ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 

загальнонаукових та спеціальних наукових методів; 

ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, 

візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, 

політичного, релігійного, екологічного тощо). 

5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 

Методи 

викладання і 
навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсот

ок у 

підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 основні поняття націології, історію та 

основні теорії націєтворення 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

авторська 

стратегія, 

письмова 

контрольна 
робота 

10 

1.2 визначальні критерії, виміри та 

стратегії формування національної 

ідентичності 

Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

авторська 

стратегія, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1.3 роль та значення української й 

зарубіжної літератури в процесі 
тематизації українського культурного 

простору та формуванні  національної 

ідентичності 

Лекція, 

семінари, самостійна 
робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 
авторське есе, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1.4 силові точки й панівні в українській 

національній літературі образи 

України та їхній вплив на 

формування національної 

ідентичності українців у різні 

історичні періоди 

Лекція, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

авторське есе, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    

2.1 розривати роль літератури у процесі 

збереження та трансляції історичної 

та культурної пам’яті та актуалізації 

засадничих для утвердження 

національної ідентичності образів, 
ідей та цінностей 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

авторське есе, 

письмова 

контрольна 
робота 

10 

2.2 здійснювати критичний аналіз 

сформованих українською (та 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

10 



зарубіжною) літературою образів 

України та визначати їхню роль у 
процесі формування/збереження 

національної ідентичності  

авторське есе, 

письмова 
контрольна 

робота 

2.3 розробляти авторські стратегії 

формування національної 

ідентичності, враховуючи ризики 

зумовлені глобалізацією та 

викликами, що постали перед 

однорідною національною 

ідентичністю 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

авторська 

стратегія  

10 

2.4 аналізувати мету та завдання 
національних та міжнародних 

стратегій формування групової 

ідентичності, визначати вплив 

сформованих в літературі образів та 

ідей на формування/розмивання 

національної ідентичності. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 

авторська 

стратегія 

10 

 комунікація:    

3.1 презентувати результати проведених 

наукових досліджень та здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 
доповідей, презентацій, конспектів, 

стратегій 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

авторська 
стратегія 

5 

3.2 вести аргументовану полеміку 

стосовно ролі літератури у процесі 

конструювання української 

ідентичності на основі глибокого і 

всебічного знання сформованих в 

різні історичні періоди образів 

України. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

авторське есе 

5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4.1 вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язані з верифікацією 

результатів існуючих оприлюднених 

наукових досліджень, що присвячені 

висвітленню ролі та значення 

української літератури у процесі 

конструювання національної 

ідентичності 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

авторська 

стратегія 

5 

4.2 нести відповідальність за 

достовірність та політико-ідеологічну 

незаангажованість проведених 

досліджень чи авторських стратегій 

формування національної 

ідентичності.  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

авторська 

стратегія 

5 

 

  



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 2. Аналізувати, коментувати, 

узагальнювати, наукові та аналітичні тексти 

культурологічного характеру. 

+ + + + + + + +     

ПРН 5. Збирати, упорядковувати та 

аналізувати інформацію щодо культурних 

явищ, подій та історико-культурних процесів. 

      + +     

ПРН 8. Інтерпретувати культурні джерела 

(речові, друковані, візуальні, художні) з 

використанням спеціальної літератури та 

визначених методик, аргументовано викладати 

умовиводи щодо їх змісту. 

      + + + + + + 

ПРН 13. Презентувати знання про культуру 

відповідно до спеціалізації представників 

різних професійних груп та здобувачів освіти. 

        + +   

ПРН 14. Вести публічну дискусію та 

підтримувати діалог з питань української 

культури з фахівцями та нефахівцями. 

         +   

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 

(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 

загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –21 / 35 балів 

2. Самостійна робота №1 (розробка авторської стратегії формування 

національної ідентичності): РН 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2. – 9 / 15 балів 

3. Самостійна робота №2 (авторське есе): РН 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 –9 / 15 балів 

4. Самостійна робота №3 (авторське есе): РН – 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2 – 9 / 15 балів. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із 

балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи. Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів; 

- в мінімальному вимірі  48 балів. 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 



семінар в письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 – 

12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума 

балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної 

роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і 

не передбачає додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 

60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в 

письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить 

семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) 

та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

Підсумкова контрольна 

робота 

Підсумков

а оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 2, 4, 6, 8, 10, 12,14 

протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. 

У разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 7 = 21 «5» х 7 = 35 

Самостійна робота До теми 1, 2, 3, 4, 5, 6: 

Самостійна робота №1 

Розробка авторської стратегії 

формування національної 

ідентичності в умовах 

глобалізації (Додаток 

самостійної роботи студента) 

до кінця жовтня 

«9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 

До теми 7-8: Самостійна 

робота №2 написання есе на 

тему «Роль та значення 

української літератури ХVІІ – 

ХVIII cт. у процесі 

формування модерної 

ідентичності українців» 

(Додаток самостійної роботи 

студента) початок листопаду 

«9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 

До теми 9, 10, 11, 12, 13, 14: «9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 



Самостійна робота №3 

окреслення у формі есе 

панівних в українській 

національній літературі 

образів України. (Додаток 

самостійної роботи студента) 

кінець листопаду 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-14 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент добре володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом та розкриває 

зміст поставленого завдання, проте допускає несуттєві неточності у викладі матеріалу, в 

поясненнях використовує тільки обов’язкову літературу або ж демонструє окремі 

прогалини в аргументації;  

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, проте має у відповіді істотні 

неточності, погано орієнтується в пропонованій для опрацювання навчальній літературі.  

2 бали – під час відповіді допущені істотні помилки, під час відповіді апелює до 

власних переконань, а не навчальної літератури.  

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, істотно доповнює обговорення теми; 

2 бали – доповнення змістовне; 

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію чи зміст 

теми. 

Самостійна робота №1, 2, 3 (написання есе та авторської стратегії): 

15-13 балів- студент показав свою спроможність формулювати власні та 

аргументовані гіпотези та обґрунтовані висновки, оскільки у повному обсязі володіє 

матеріалом, вільно та аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження, основні положення роботи не повторюються 

і не суперечать одне одному.   всі твердження підкріплені фактичним матеріалом. показав 

свою спроможність формулювати власні та аргументовані гіпотези, визначати 

перспективність проблеми та робити обґрунтовані висновки. Заявлені у доповіді 

положення не повторюються і не суперечать. 

12-10 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження, проте в 

роботі зустрічаються окремі неточності, недостатньо аргументовані положення та 

висновки, огріхи в логіці викладу, повторюваність окремих положень. може не вистачати 

аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, 

використовує обов’язкову літературу, існують несуттєві неточності; 

9-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 



самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів – студент фрагментарно та поверхово його викладає матеріал, 

використовує дискусійні аргументи, виклад проблеми безсистемний, наявні неодноразові 

повтори, стилістичні огріхи, суперечливі положення. Робота характеризується 

реферативністю та описовістю. 

Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи 

15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№

 

п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Історія й теорія націєтворення 

1 
Тема 1.  Поняття «нація» як визначальна 

характеристика ідентифікаційного дискурсу. 
2  2 

2 Тема 2. Основні теорії націй.  2 2 2 

3 
Тема 3.  Культурний та політичний виміри 

національної ідентичності. 
2  2 

4 
Тема 4. Стратегії формування національної 

ідентичності. 
2 2 2 

5 
Тема 5. Феномен української національної 

ідентичності. 
2  2 

6 

Тема 6. Національна ідентичність у 

глобальному світі. Самостійна робота №1 

(авторська стратегія) 

2 2 10 

Частина 2. Українська література як засадничий чинник формування національної 

ідентичності 

7 
Тема 7. Польсько-українські літературні 

взаємини у ХVІ–ХVІІ ст.  
2  2 

8 

Тема 8. Ідейне спрямування українського 

літературного процесу у ХVІІІ ст. 

Самостійна робота №2 (авторське есе) 

2 2 10 

9 

Тема 9.  Роль І. Котляревського та 

котляревщини у процесі тематизації 

української національної ідентичності 

2  2 

10 

Тема 10. Образ України в українському та 

польському романтизмі. Феномен 

Т. Шевченка. 

2 2 2 

11 

Тема 11. Особливості розвитку та ідейна 

спрямованість української літератури другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. Феномен 

національної літератури. 

2  2 

12 

Тема 12. Ідейні інтенції національного 

самовизначення в українській літературі 20-

х рр. ХХ ст.  

2 2 2 

13 

Тема 13. Роль літературного 

шістдесятництва у відродженні української 

національної ідентичності. 

2  2 

14 

Тема 14. Проблема національної 

ідентичності в сучасній українській 

літературі. Самостійна робота №3 

(авторське есе) 

2 2 4 

15 Підсумкова  контрольна  робота  2   

  ВСЬОГО 30 14 46 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій   – 30 год. 

Семінари   – 14 год. 
Самостійна робота  – 46 год. 
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711 c. 



14. Історія української літератури ХІХ століття : у 3 кн. / за ред. М. Т. Яценка. Кн. 1 
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творчість. К.: Наукова думка, 1980. 343 с. 

23. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш і «Руська трійця»: До проблеми ідеологічних 
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26. ХІХ ст. / М. Т. Яценко [та ін.]: [б.в.]. Київ : Либідь, 1997. 432 с. 
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