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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 - 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 24 - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 3-4 
Семінарські заняття: 

  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72                 - 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: специфіка давньоруської      

літератури як  літератури середньовічного типу. 

 

Метою вивчення дисципліни «Давньоруська література» є: розглядання 

процесу становлення и розвитку середньовічної літературі   XI-XVII ст. з  

урахуванням художньої специфіки. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: зарубіжна література  в 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами вступ до літературознавства, фольклор, історія світової 

літератури, старослов'янський язик, історія та культура України. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Знання: знати основні поняття і підходи у вивченні давньоруської 

літератури;  провідні жанри давньоруської  літератури, їх характеристики; 

специфіку ментальності письменника і читача, їх ціннісні і естетичні 

орієнтири; особливості стилістики;  зміст творів давньоруської літератури і 

наукових праць провідних фахівців з літератури XI - XVII ст. 

2. Уміння: аналізувати пам'ятник Древньої Русі з точки зору його ідейних, 

жанрових і стилістичних особливостей; володіти навичкою читання і 

перекладу оригінального тексту; узагальнювати літературні явища, що 

належать до конкретного хронологічного періоду;  користуватися науковою 

і довідковою літературою, бібліографічними джерелами і сучасними 

пошуковими системами. 



3. Комунікація: володіти жанрами усного, публічного, монологічного 

мовлення      та культурою діалогічного професійного спілкування. Уміти 

вести дискусію.  

4. Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науково-

дослідні завдання з відповідної проблематики, виявляти самостійність і 

соціальну відповідальність при виконанні функціональних обов’язків. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Виникнення 

давньоруської 

літератури 6 4 2 - - - 6 - - - - - - - 

2. Література Київської 

Русі (сер. ХI-перша 

третина ХII ст.). 

 

10 4 6 - - - 15 - - - - - - - 

3. Література періоду 

феодальної 

роздробленості 

(друга третина ХII-

перша половина ХIII 

ст.). 

 

8 4 4 - - - 12 - - - - - - - 

4. Література 

давньоруського 

Передвідродження 

(кін. XIV - XV ст.) 

 

 

8 4 4 - - - 10 - - - - - - - 

5. Література 

централізованої 

давньоруської 

держави (кінець ХV-

ХVI cт.). 

 

. 

8 4 4 - - - 10 - - - - - - - 

6. Література XVII ст. 

 
8 4 4 - - - 15 - -  - - - - - 

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - -  

Разом: 48 24 24 - - - 72 - - - - - - - 

 

 

 

 



 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Виникнення давньоруської літератури 

Історичні передумови і хронологічні межі літератури Древньої Русі. Роль 

фольклору і візантійської книжності у формуванні давньоруської літератури. 

Виникнення слов'янської писемності. Моравська місія Кирила і Мефодія. 

Переклад книг Священного Писання слов'янською мовою. Хрещення Русі і 

поява на Русі перших книг. Літописна стаття 1037 р. про переклади книг в 

Києві при Ярославі Мудрому. Прадавні рукописи: Новгородська псалтир поч. 

XI ст., Остромирове Євангеліє і інші. Палеографія як наука, що вивчає 

рукописні джерела. Своєрідність давньоруської літератури. Поняття 

літературного етикету. Жанрова система літератури Древньої Русі. 

Тема 2. Література Київської Русі (сер. ХI-перша третина ХII ст.) 

Давньоруське літописання, його реконструкція  (теорія О.О. Шахматова, Д. 

С. Лихачова). Повість минулих літ: історія виникнення, основний зміст, 

жанрово-стилістичні особливості. Роль Києво-Печерського монастиря в 

розвитку давньоруської книжності. Агіографія домонгольського періоду. Лики 

святих. Історія канонізації святих. Основні різновиди агіографічного жанру 

(житія-мартирії, житії-біографії, патерикові оповідання). Житійні збірки. Житіє 

Бориса і Гліба. Ораторське красномовство домонгольського періоду. Учительне 

і урочисте красномовство. Основні ораторські прийоми. Слово про Закон і 

Благодать митрополита Іларіона. Творчість Кирила Туровського. Повчання 

Володимира Мономаха. 

Тема 3. Література періоду феодальної роздробленості (друга третина 

ХII-перша половина ХIII ст.) 

Слово о полку Ігоревім. Історична основа Слова. Історія знахідки і втрати 

єдиного списку Слова. Спори про справжність Слова. Слово і Задонщина. 

Композиція Слова. Питання інтерпретації Слова. Проблеми жанру, стилю і 

авторства Слова. Перекладна література домонгольського періоду (Сказання 

про Індію багату, Сказання про дванадцять снах царя Шахаіші). Література про 

татаро-монгольську навалу (XIII в.). Історія татаро-монгольського завоювання 

Древньої Русі. Основні теми літератури цього періоду: плач по розореній 

давньоруської землі, ностальгія за епохою незалежності, есхатологічні 

очікування. Слово про погибель Руської Землі. Повість про розорення Рязані 

Батиєм. Повість про Меркурії Смоленськом. Легенда про град Кітеж. 

Тема 4. Література давньоруського Передвідродження (кін. XIV - XV ст.)  

Пам'ятники Куликовського циклу (Задонщина. Оповідь про Мамаєвому 

побоїще). «Некорисні» повісті (Повість про Дракулу). Тема Індії в літературі 

Древньої Русі (Слово про рахманах. Оповідь про Індійське царство. Хожение 

Опанаса Нікітіна за три моря). «Золотий вік російської святості» (Г.П. 

Федотов). Релігійне відродження на Русі в XIV-XV ст. Вплив ідей ісихазму. 

Російське пустинножітельство. Творчість Єпіфанія Премудрого і Пахомія 

Серба. Другий південнослов'янський вплив і стиль «плетіння словес». 

Експресивно-емоційний стиль (Д.С. Лихачов). Житіє Сергія Радонезького. 

Значення Троїце-Сергієва монастиря в історії російської культури. 



 

 

 

 

Тема 5. Література централізованої давньоруської держави (кін. ХV-ХVI 

cт.) 

Література періоду реформ Івана Грозного. Публіцистика XVI ст. Роль 

Волоколамського і Кирило-Білозерського монастирів. Листування Івана 

Грозного з Андрієм Курбським. Іван Пересвіту. Максим Грек. Узагальнюючі 

твори церковної і світської літератури. «Великі Четьї-Минеї». Стиль «другого 

монументализма» (Д. С.Лихачов). Домострой. Виникнення російського 

друкарства. Основні видання Івана Федорова. Повість про Петра і Февронії, її 

зв'язок з усною народною творчістю і традиціями агіографії. 

Тема 6. Література XVII ст.  

Історичні твори про Смутного часу. Повість XVII ст., її основні різновиди. 

Тема блудного сина в повісті XVII ст.: Повість про Горе-Злочастии, Повість 

про Саву Грудцине. Демократична сатира XVII в. Ставлення до сміхової 

культури в Стародавній Русі. «Світ навиворіт» в сміхової літератури XVII в. 

Пародіювання жанрів церковної і ділової писемності. «Служба» шинку. Азбука 

про голом і небагатому людину. Сказання про розкішний житії і радості. 

Повість про Фому і Яремі. Церковний розкол XVII в. Причини і суть церковних 

реформ патріарха Никона. Старообрядницьке опір. Біографія протопопа 

Авакума. Житіє протопопа Авакума і інші його твори. Бароко XVII ст. Початок 

польсько-українського впливу на Русі. Поява віршування і театру. Фонетична 

поезія. Доля і творчість Симеона Полоцького. Російська новела XVII ст.: 

Повість про Фрол Скобєєва. 

 

5.2. Тематика семінарських занять 

ТЕМА 1. Специфіка давньоруської літератури. 

ТЕМА 2. Давньоруське літописання: Повість минулих літ. 

ТЕМА 3. Основні різновиди агіографічного жанру. Житіє Феодосія 

Печерського. 

ТЕМА 4. Києво-Печерський патерик. 

ТЕМА 5-6. Слово о полку Ігоревім. 

ТЕМА 7. Пам'ятники Куликовського циклу. 

ТЕМА 8. Агіографічна творчість Єпіфанія Мудрого. Житіє Сергія 

Радонезького. 

ТЕМА 9. Великі Четьї-Минеї. 

ТЕМА 10. Повість про Петра і Февронії. 

ТЕМА 11. Житіє протопопа Авакума. 

ТЕМА 12. Російська повість XVII століття: Повість про Саву Грудцине і 

Повість про Фрол Скобєєва. 

 

 

 

 

 



5.3. Організація самостійної роботи студентів 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 
20 Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 
4 

Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- ведення словника термінів; 

- ведення читацького щоденника;  

- конспект першоджерел; 

- підготовка реферату; 

- підготовка до презентації результатів 

дослідження.  

 

10 

10 

10 

      10 

8 

 

Рукопис словника термінів 

Рукопис щоденника 

Конспект 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 72  

 

Тематика індивідуальних завдань 

Перелік першоджерел для конспектування 
1. Борис и Глеб – святые страснотерпцы. 

2. Преподобный Феодосий Печерский. 

3. Святые Киево-Печерского патерика. 

4. Святые князья. 

5. Святители. 

6. Преподобный Сергий Радонежский. 

7. Преподобный Нил Сорский. 

8. Трагедия древнерусской святости. 

9.  Юродивые. 

10. Святые миряне и их жены. 

Джерело: Федотов Г.П. Святые Древней Руси. – М.: Московский рабочий, 1991.  – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.vehi.net/fedotov/svyatye/index.html 

Тематика рефератів 
 1.  Давньоруська література в контексті світової літератури Середньовіччя. 

 2.  Еволюція зображення героя в літературі XI - XVII ст 

 3.  Характер співвідношення літератури і образотворчого мистецтва в Древньої Русі. 

 4.  Етикет поведінки позитивних і негативних героїв в давньоруській літературі. 

 5.  Давньоруська література і російська іконопис Середньовіччя. 

 6.  Взаємовідносини давньослов'янських літератур і характер їх зв'язків з літературою 

Візантії. 

 7. Теорія стилів давньоруського мистецтва в працях академіка Д. С. Лихачова. 

 8.  Поетика художнього часу в літописах. 

 9.  Християнські та язичницькі елементи в «Слові о полку Ігоревім». 

 10. Житія Єпіфанія Премудрого і іконописні твори Феофана Грека. 

 

Результати власного індивідуального дослідження студенти презентують на 

семінарському занятті (обсяг презентації – не менше 20 слайдів).  

    

 

 

 

 

 



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою 

та першоджерелами, а також якість виконання студентом індивідуального 

завдання у вигляді реферату та його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

два питання (теоретичний та історико-літературний), відповіді на які дають 

можливість оцінити рівень оволодіння студентами теоретичного матеріалу, а 

також вміння застосовувати ці знання при аналізі  давньоруських  творів. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Що таке апокрифи, яка їхня класифікація? 

2. Розкрийте основні ідеї «Повчання» Володимира Мономаха  

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 



розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
Вид Максимальна кількість балів 

Ведення словника термінів 10 

Ведення читацького щоденника 10 

Конспект першоджерел                 10 
Реферат 10 

Презентація 8 

Критеріями оцінювання ведення словника є вміння студента доцільно 

відібрати теоретично значущі терміни для осмислення специфіки давньоруської 

літератури. Критерії оцінювання ведення читацького щоденника - це 

відповідність вимогам його оформлення. Критеріями оцінювання роботи з 

першоджерелами є здатність студента тезово розкрити зміст запропонованого 

матеріалу. Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором 

завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й 

посилань на джерела. Критеріями оцінювання презентації є її відповідність 

змісту доповіді студента за матеріалами дослідження та оригінальність 

візуального представлення.  

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 



8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор) 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Гудзий Н.К. История древней русской литературы . – М.: Аспект Пресс, 1999. 

– 453с. 

2. Библейская энциклопедия: — М., 1990 (репринт. изд.).  

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-entsiklopedija/ 

3. Еремин И.П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. – Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1987. – 326с. 

4. Кусков В.В. Истрия древнерусской литературы. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 

336с. 

5. Литература и культура Древней Руси: Словарь–сборник. – М.: Высшая 

школа,  1994. – 336с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://history.org.ua/LiberUA/5-06-002874-7/5-06-002874-7.pdf 

6. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. –  М.,: Наука, 1979. – 

360с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1626/1/philolog-ahp-14.pdf 

7. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л.: Худож. 

лит., 1978. – 383с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/4400/ 

8. Русские писатели: Библиографический словарь. –  М.: Просвещение, 1971. – 

728с. 

9. Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л.:  АН СССР. ИРЛИ, 

1987. – Вып 1; Л., 1988. – Вып 2. – Ч. 1; Л., 1989. – Вып 2. – Ч. 2. 

   [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 

10.  «Слово о полку Игореве»: Библиографический указатель. 1968 – 1987 годы. 

– Л.: Наука, 1991. – 205с. 

 

10.2. Допоміжні джерела 

1. Адрианова-Перетц В.П. Древнерусская литература и фольклор. – Л.: Наука, 

1974. – 172с. 

2. Демкова Н.С. Средневековая русская литература: поэтика, интерпретации, 

источники. –  СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997 – 219с. 

3. Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. – М.: 

Языки славянской культуры, 1994. – 113с. 

http://history.org.ua/LiberUA/5-06-002874-7/5-06-002874-7.pdf


[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://azbyka.ru/svyatost-kratkij-slovar-agiograficheskix-terminov 

4. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. – Л., 

1984. – 295с. 

     [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

     http://philologos.narod.ru/smeh/smeh_main.htm 

5. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л.: Наука, 

1984. – 205с. 

     [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

     https://religion.wikireading.ru/2668  

6. Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII в. – Л.: Наука, 1973. – 

281с. 

      [Електронний ресурс] – Режим доступу:       

http://xviii.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=qHN_8KG0wDg%3D&tabi

d=11311 

7. Панченко А.М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. 

– СПб.: Звезда, 2005. –544с. 

8.  Пигин А.В. Из истории русской демонологии XVII века. Повесть о 

бесноватой жене Соломонии: исследование и тексты. – СПб.: Дмитрий 

Буланин, 1998. – 266с. 

9. Робинсон А.Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. – М.: Наука, 

1974.  – 407с. 

10. Творогов О.В. О «Своде древнерусских житий» // Русская агиография: 

Исследования. Публикации. Полемика. – СПб, 2005. – С.3-58. 

       [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

       http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1977 

 

 

10.3. Інтернет-ресурси 
http://odrl.pushkinskijdom.ru – Інститут російської літератури (Пушкінський Дім) РАН. Відділ 

давньоруської літератури 

 


