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ПЕРЕДМОВА

Методичні поради покликані допомогти студенту під час 
підготовки до практичних занять з курсу історії україн-

ської літератури, що має на меті вивчення основних етапів ста-
новлення та еволюції художньої словесності впродовж XІX ст. і 
вироблення навичок практичного використання засвоєного мате-
ріалу. Поставлена мета реалізується у ході вирішення конкретних 
завдань, які, конкретизують вивчення курсу через: подання лек-
ційного матеріалу, що окреслює основні тенденції та найбільш 
суттєві аспекти розвитку нової української літератури, і прове-
дення практичних занять, на яких студент демонструє результа-
ти самостійної підготовки теоретичного матеріалу й осмислення 
прочитаних художніх творів. Вивчення курсу історії української 
літератури ХІХ століття передбачає аналіз художніх творів знач-
ного за часовими рамками періоду. У курсі розглядаються твори 
майстрів художнього слова, що є класикою української та світо-
вої культури.

Практичні завдання сприяють набуттю, систематизації та 
практичному використанню знань. Робота на практичних занят-
тях спрямована на розвиток й інтенсифікацію мислення, форму-
вання і становлення власної думки. Велика увага під час добору 
тем і питань практичних занять приділена аналітичному і творчо-
му елементові (наводяться проблемні питання, порушені диску-
сійні аспекти, залучаються думки різних дослідників тощо).

Під час проведення практичних занять студент повинен ви-
явити здатність на науковому рівні осмислювати головні аспек-
ти літературного процесу цього періоду, самостійно оцінювати 
методичні посібники й фахову літературу, творчо підходити до 
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використання поданих матеріалів. Складовою курсу також є вив-
чення поетичних текстів напам’ять.

Методичні поради містять плани практичних занять, список 
рекомендованої літератури (підручники, наукові статті й моно-
графічні дослідження), тексти для вивчення напам’ять, питан-
ня на іспит, а також визначення літературознавчих термінів, 
поданих за виданням: Літературознавчий словник-довідник /  
Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2007. –  
752 с. 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1 
 

«Енеїда» Івана Котляревського 
як перший твір нової української літератури

1. Традиції й новаторство Івана Котляревського у травесті-
юванні поеми Вергілія. «Енциклопедія української етнографії» 
(імена, побут, страви, одяг, топоніміка та ін.).

2. Жанрова специфіка твору, його бурлескно-травестійна при-
рода.

3. Стильовий синкретизм поеми (бароко, просвітницький реа-
лізм, преромантизм та ін.)

4. Характеристика образів і засоби їх творення. «Подвійний» 
зміст твору.

5. Образ вола – втілення національного характеру українців.

Бурлеск (італ. burlesco, від burla – жарт) – вид комічної, 
 пародійної поезії та драматургії, генетично пов’язаний із народ-
ною сміховою культурою з акцентом на свідомій невідповідності 
між змістом і формою. Найраннішим прикладом бурлеску вважа-
ється «Батрахоміомахія» – сутичка жаб і мишей, пойменованих 
за аналогією до персонажів «Іліади» Гомера.

Травестія (італ. travestire – перевдягати) – різновид жартівли-
вої, бурлескної поезії, коли твір із серйозним чи героїчним зміс-
том та відповідною формою переробляється, «перелицьовується» 
у твір комічного характеру з використанням панібратських, жар-
гонних зворотів.
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