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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Франкознавство в системі шкільної освіти 

Рівень вищої освіти  Перший 

Викладач (-і) Голод Роман Богданович 

Контактний телефон 

викладача 

(0342)596074 

 

E-mail викладача roman.golod@pnu.edu.ua  

Формат дисципліни Лекції, практичні, самостійна робота 

Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС – 3 (90 годин) 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

 

Консультації Очні консультації: 30 год. Понеділок 09.00-11.00. Кафедра 

української літератури, 303 ауд.  

Онлайн-консультації: 30 год. Розклад присутності викладача: 

субота з 11.00-13.00 viber (+3800679603680). 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Франкознавство в системі шкільної освіти» вивчається студентами-

бакалаврами четвертого курсу навчання у другому семестрі й має на меті вивчення 

основних етапів біографії та значущості творчих здобутків Івана Франка в українському та 

світовому літературному процесі з урахуванням методики викладання франкознавчої 

тематики у школі. 

3. Мета та цілі курсу  

Сформувати систему знань про життя і творчість Івана Франка в українському та світовому 

літературному процесі. Виявити світоглядно-філософську основу літературної творчості 

Івана Франка. Дати уявлення студентам про особливості розвитку літературного процессу 

кінця ХІХ – початку ХХ століть в Україні й у світі, представити типологію художніх 

напрямів і течій в літературному процесі зазначеного періоду, розкрити значущість 

Франкового внеску в розвиток української літератури. Навчити здобувачів освіти 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані із вибором 

оптимальних методологічних концепцій літературознавчих і франкознавчих досліджень. 

Поглибити й розширити когнітивну базу здобувачів освіти в галузі франкознавства. 

Запропонувати методику викладання франкознавства у школі. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення курсу «Франкознавство в системі шкільної освіти» студенти зможуть 

набути: 

file:///D:/РОБОТА/Робота1/АкредитаціяЛіцензування/Силабуси/СилабусиЛіт-вчаКонцІФр/roman.golod@pnu.edu.ua
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 знання та розуміння предметної області й професійної діяльності вчителя; 

 здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології в практичній діяльності; 

 здатність вільно і грамотно, усно та письмово спілкуватися державною мовою, утверджувати 

національні гуманістичні ідеали, мовне й культурне багатство України;  

 здатність активно застосовувати професійно-профільні знання, уміння й навички з мовознавчих, 

літературознавчих, психолого-педагогічних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах 

різних типів із використанням передових освітніх технологій; 

 здатність вільно оперувати фаховими термінами для виконання професійних завдань; 

 здатність трансферу сучасних наукових досягнень у загальноосвітні навчальні заклади, у практику 

викладання української мови та літератури; обміну досвідом професійної діяльності та  критичного 

аналізу власних  педагогічних напрацювань; 

 здатність до реалізації виховної функції під час  навчання; 

 володіння основними мовознавчими і літературознавчими поняттями, здатність застосовувати їх у 

процесі аналізу та інтерпретації текстів різних стилів; 

 здатність розглядати літературні тексти, явища і факти в контексті української та світової культури, 

виявляти специфіку літературних напрямів, течій, шкіл; уміти аналізувати індивідуально-авторський 

стиль окремих письменників; 

 здатність зберігати і примножувати мистецько-культурні цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної сфери; 

 здатність використовувати сучасні методологічні  засади предметної спеціалізації, теорії й історії 

української мови та  літератури, дисциплін за вибором мовознавчого та літературознавчого 

спрямування, орієнтуватися в сучасному українському літературному процесі з настановою на 

практичне втілення в освітньо-професійній діяльності; 

 уміння застосовувати сучасні методики й освітні технології викладання української мови та 

літератури (зокрема інформаційні) для забезпечення якості навчально-виховного процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

 вільно спілкуватися з професійних питань державною мовою усно і письмово, використовувати її 

для організації ефективної комунікації та навчання; 

 осмислювати літературознавчі концепції, володіти методами літературознавчих досліджень, 

компаративного аналізу, інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури, 

усної народної творчості; 

 уміти аналізувати й застосовувати у практичній діяльності набуті знання про закономірності 

літературного процесу на діахронному і синхронному зрізах і творчість знакових письменників у 

національному і світовому контексті; 

 уміти аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати наукових досліджень у сферах 

літературознавства, мовознавства, методики навчання фахових дисциплін; оцінювати результати 

власних наукових досліджень з використанням сучасних методів науки, інформаційних та 

інноваційних технологій; 

 оцінювати розвиток мовознавчої, літературознавчої думки від давнини до сучасності, знати відомі 

праці українських і зарубіжних філософів, лінгвістів, культурологів, літературознавців. 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 12 

Практичні заняття 18 

Самостійна робота 60 



Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

Перший 014 Середня освіта 

014.01 Українська 

мова і література 

Четвертий Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літерату

ра 

(базова) 

Завдання, год Ва

га 

оц

ін

ки 

Термін 

виконання 

Модуль 1. 

Значущість 

біографізму для 

методології 

франкознавчих 

досліджень. 

Тема 1. 

Біографізм як метод 

франкознавчих 

досліджень. 

Проблемно-

хронологічний 

принцип вивчення 

біографії Івана 

Франка. 

План. 

1.Біографізм як 

літературознавчий 

метод. 

2.Переваги проблемно-

хронологічного 

принципу вивчення 

біографії Івана Франка. 

3.Основні етапи життя і 

творчості Івана Франка. 

4. Дитинство і юність 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступна 

лекція 

Практичне 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 8, 11, 

12, 13, 

17, 18, 

20, 25, 

30, 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчити: 

Поняття про 

франкознавство як про 

галузь сучасної 

української науки про 

літературу. Арсенал 

сучасних методів 

франкознавчих 

досліджень. Вивчення 

актуальних проблем 

франкознавства у 

школі. Біографізм як 

допоміжна галузь і як 

один із методів 

літературознавства. 

Особливості й 

переваги проблемно-

хронологічного 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з 

розкладом 



письменника. 

5. Франкова шкільна 

наука. 

вивчення життя і 

творчості Івана 

Франка. 

Характеристика 

основних етапів життя 

і творчості Івана 

Франка. Біографічні 

дані про дитинство і 

юність письменника. 

Навчання Франка у 

початковій школі, у 

школі отців Василіян і 

в Дрогобицькій 

гімназії. 

2 год – лекція; 

2 год – практичне 

Тема 2. 

Період зрілості та 

«смеркальний» період 

у житті Івана Франка. 

План 

1.Франкове навчання в 

університеті. 

2.Політична діяльність 

Івана Франка. 

3.Міжособистісні 

взаємини Івана Франка 

з визначними 

сучасниками. 

4.Франкова праця «в 

наймах у сусідів». 

5.Франкові взаємини із 

жіноцтвом. 

6.«Смеркальний» 

період у житті Івана 

Франка. 

Проблемна 

лекція 

Практичне 

заняття 

2, 14, , 

22, 23, 

24, 27, 

31, 33, 

34 

Вивчити: 

Навчання Франка в 

університеті. 

Знайомство з 

Огоновським, 

Драгомановим, 

Павликом, 

Терлецьким. Праця в 

журналі «Друг». 

Політичні погляди 

І. Франка. Чотири 

арешти Франка. 

Франкова участь у 

виборах до 

австрійського 

парламенту. Франко і 

Огоновський, 

Драгоманов, 

Грушевський, 

Павлики, Терлецький, 

Леся Українка, 

Стефаник, Ягич, 

Герцель, та інші 

видатні сучасники. 

Франкова праця в 

редакції «Кур'єра 

Львівського». Франко 

і Ольга Хоружинська. 

10 Згідно з 

розкладом 



Тема кохання в житті і 

творчості Івана 

Франка. Внесок 

Франка в 

емансипаційний рух в 

Галичині. Містика 

«сакрального» періоду 

в житті Івана Франка. 

4 год – лекції; 

4 год – практичні 

Модуль 2. 

Внесок Івана Франка у 

розвиток українського 

та світового 

літературнихпроцесів. 

Тема 1. 

Проблема 

світоглядно-

філософського 

підґрунтя творчого 

методу Івана Франка. 

План. 

1.Проблеми 

методології, методики 

та методу вивчення 

творчості Івана Франка 

у школах. 

2.Вплив філософії 

ідеалізму на 

формування естетичної 

свідомості Івана 

Франка. 

3.Позитивізм як 

світоглядно-

філософське підґрунтя 

літературної творчості 

І. Франка. 

4.Іван Франко та 

інтелектуальні 

здобутки «філософії 

 

 

 

 

 

 

Лекція 

Практичні 

заняття 

 

 

 

 

 

 

1, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 15, 

18, 29, 

33 

 

 

 

 

 

 

Вивчити: 

Методологія вивчення 

актуальних проблем 

сучасного 

франкознавства у 

школі. Детермінанти 

синтезійної здатності 

творчого методу Івана 

Франка і проблеми 

методології, 

франкознавчих 

досліджень. Ідеалізм, 

позитивізм, 

«філософія життя» як 

складники 

світоглядно-

філософського 

підґрунтя літературної 

творчості Івана 

Франка. Ідеологеми 

«націоналізм» та 

«інтернаціоналізм», 

«Схід» і «Захід» у 

системі 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Згідно з 

розкладом 



життя». 

5. Ідеологеми 

«націоналізм» та 

«інтернаціоналізм» у 

системі 

історіософських 

цінностей Івана 

Франка. 

6.Росія та Європа в 

системі геополітичних 

орієнтирів Івана 

Франка. 

історіософських 

цінностей та 

геополітичних 

орієнтирів Івана 

Франка. 

 

 

 

 

2 год – лекція; 

4 год – практичні 

Тема 2. 

Між романтизмом і 

натуралізмом: до 

проблеми творчого 

методу Івана Франка. 

План. 

1.Елементи романтизму 

у творчості Івана 

Франка. 

2.Франко і натуралізм. 

3.Еволюція творчого 

методу Івана Франка 

від «наукового» до 

«ідеального» реалізмів. 

4.Франко як теоретик і 

практик «реалізму без 

берегів». 

Лекція 

Практичне 

заняття 

1, 3, 4, 5, 

16, 23, 

29, 33 

Вивчити: 

Методика вивчення 

ідейно-естетичних 

засад теоретико-

літературознавчої та 

художньої спадщини 

Івана Франка у школі. 

Співвідношення 

понять «тип 

творчості», 

«літературний 

напрям», «літературна 

течія», «стиль», 

«творчий метод». 

Поетика романтизму 

та її вплив на 

творчість Івана 

Франка. Концепція 

«наукового реалізму» 

як індивідуально-

авторський і 

національний варіант 

натуралістичної 

доктрини в літературі. 

Еволюція естетичної 

свідомості Івана 

Франка: від 

«наукового» до 

«ідеального» 

реалізмів. Франкова 

10 Згідно з 

розкладом 



реалізація принципів 

реалістичного типу 

творчості на 

літературному та 

літературознавчому 

рівнях. Ідейно-

естетична значущість 

теоретико-

літературознавчих 

праць Івана Франка 

«Література, її 

завдання і найважніші 

ціхи», «Із секретів 

поетичної творчості», 

«Старе й нове в 

сучасній українській 

літературі». 

2 год – лекція; 

4 год – практичні 

Тема 3. 

Франко і модернізм. 

План. 

1. Діалектика традіції 

та новаторства у 

творчості Івана Франка. 

2.Франко і символізм. 

3. Імпресіонізм у 

творчості Івана Франка. 

4.Елементи 

експресіонізму у 

творчості Івана Франка. 

5.Сюрреалістичні та 

футуристичні 

вкраплення у творчості 

Івана Франка. 

6.Франко як майстер 

«майстерверків». 

Лекція-

діалог 

(лекція з 

включення

м бесіди) 

Практичні 

заняття 

1, 3, 4, 5, 

11, 16, 

23, 26, 

29, 33 

Вивчити: 

Франкове бачення 

«старого й нового» в 

тогочасній українській 

літературі. 

Особливості творчого 

методу Івана Франка 

(між доктриною і 

літературною 

практикою). Поетика 

символізму у 

творчості Івана 

Франка. Імпресіонізм 

у творчості Івана 

Франка. Елементи 

експресіонізму у 

творчості Івана 

Франка. 

Сюрреалістичні та 

футуристичні 

вкраплення у 

творчості Івана 

Франка (на прикладі 

творів «Син Остапа», 

«Неначе сон», «Поки 

10 Згідно з 

розкладом 



рушить поїзд»). 

Вивчення у школі 

значущості внеску 

Івана Франка як 

новатора й 

експериментатора у 

галузі літературної 

творчості. 

2 год – лекція; 

4 год – практичні 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Вид підсумкового контролю – залік. Максимальна оцінка за курс 

– 100 балів. Максимальна оцінка за поточні заняття – 50 балів 

(максимальна оцінка за практичні заняття – 40 балів, за 

контрольну роботу – 5 балів, за самостійну роботу – 5 балів). 

Допуск до заліку – 27 балів за поточні заняття. Залік важається 

складеним за умови набору на ньому не менше 23 балів. 

Максимальна оцінка за екзамен – 50 балів. 

При засвоєнні кожної теми курсу (модуля) за поточну 

навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 

п’ятибальною шкалою з розрахунку по 5 максимальних балів за 

кожне практичне заняття. Мінімально позитивною оцінкою 

вважаються 3 бали за практичне заняття. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент 

при вивченні модуля, вираховується шляхом множення 

максимальної кількості балів за одне практичне заняття на 

кількість практичних занять з додаванням балів за перевірку 

індивідуальної самостійної роботи студента (максимум – 5 балів) 

і оцінки за виконання контрольної роботи (максимум – 5 балів) і 

дорівнює 50 балам. 

Оцінювання здійснюється за національною ECTS шкалою 

оцінювання на основі 100-бальної системи. (Див.: пункт „9.3. 

Види контролю” Положення про організацію освітнього процесу 

та розробку основних документів з організації освітнього 

процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»).  

Вимоги до письмової 

роботи 

Студенти повинні виконати контрольну роботу, що складається 

з двох питань із планів лекційних і практичних занять на 

повторення вивченого матеріалу. 

Практичні заняття Максимальна оцінка за кожне практичне заняття – 5 балів. 

Наприкінці курсу додаємо отримані на кожному занятті оцінки і 

отримуємо відповідну суму балів. 



Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Мінімальна кількість балів, яку необхідно набрати студентові 

при вивченні курсу для отримання допуску до складання 

підсумкового контролю (до заліку), вираховується шляхом 

множення мінімально позитивного бала за практичне заняття на 

кількість практичних занять (включно з контрольною роботою і 

перевіркою самостійної роботи) і становить 27 балів. 

7. Політика курсу 

 Взаємодія всіх учасників під час вивчення курсу ґрунтується на принципах гуманізму, 

толерантності, плюралізму думок, взаємоповаги та самоповаги. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Взаємодія у групі передбачає гендерно чутливу атмосферу, а саме – є неприпустимою 

дискримінація за ознакою статі, прояви сексизму, гендерної нерівності. 

 Курс передбачає роботу у команді та індивідуальну роботу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  

 Якщо слухач відсутній з поважної причини, він/вона надають виконані завдання під 

час консультації викладача. 

 Під час роботи над індивідуальним завданням не допустимо порушення академічної 

доброчесності: неприпустимим є плагіат та інші форми нечесної роботи. 

 Презентації та виступи мають бути авторськими, оригінальними. 
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