
Анотація дисципліни 

Усна народна творчість 

Освітньо-професійна програма                             

першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) 

 

«Середня освіта (українська мова і  

література;  англійська мова і  

література)»  

Спеціальність     014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» предметної спеціальності 

014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література)», другої предметної спеціальності 

014.02 «Середня освіта (англійська мова і 

література)» 

                                                   

Обсяг дисципліни – 5 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.  

Форма контролю – диф. залік.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Усна народна творчість» є формування 

базових теоретичних знань фольклористики, усвідомлення ролі усної народної творчості у 

становленні вітчизняної літератури, формування її національної своєрідності.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Усна народна творчість» є ознайомити із 

системою жанрів усної народної творчості, особливостями їх функціонування, змісту і форми; 

навчити застосовувати отримані знання в процесі збирання, систематизації та аналізу творів усної 

народної творчості; сформувати у студентів цілісне уявлення про тексти усної народної творчості 

як колективної, заснованої на традиціях, усній творчості соціумних груп або індивідуумів, 

включеної в різноманітні сфери побутової та ритуальної практик, про етапи її історичного 

розвитку і сучасний стан; навчити застосовувати отримані знання для вирішення завдань 

професійної діяльності. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. ЗК4. Здатність виявляти повагу та 

цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві, 

здатність до вираження національно-культурної ідентичності, творчого самовираження. СК13. 

Здатність орієнтуватися в українському літературному процесі на тлі світового (від давнини до 

сучасності). 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПРН4 Інтегрувати та застосовувати знання з філософії, історії України та 

національної української культури у процес навчання мов і літератури. ПРН23 Використовувати 

здобутки українського письменства для формування національної свідомості, культурного 

світогляду учнів, їхньої моралі, ціннісних орієнтацій у сучасному суспільстві. 

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – українська. Лектор – д. філол. н., Сізова К.Л. 


