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Мета курсу – вивчення iсторiї української літератури другої половини 

ХХ століття на тлi та у зв’язках iз процесами європейської естетичної 
свiдомостi, розкрити іманентні ознаки модерністської художньої словесності, 
що передбачає використання методів суміжних наук: психології, етнографії, 
культурології, соціології, медицини. Програма мiстить тематику лекцiйних 
занять, розділів, теми орієнтовних семінарських занять, що підлягають 
варіюванню, списку необхідної навчальної, критичної літератури та 
мінімального списку рекомендованих текстів 

Основними завданнями вивчення дисципліни є опанування студентами 
дати студентам систематизоване знання  української лiтератури другої 
половини ХХ століття на тлi та у зв’язках iз процесами європейської естетичної 
свiдомостi, розкрити іманентні ознаки гіпотетичного періоду письменства, що 
передбачає використання методів суміжних наук: психології, етнографії, 
культурології, соціології, медицини. Програма мiстить тематику лекцiйних 
занять, розділів, теми орієнтовних семінарських занять, що підлягають 
варіюванню, списку необхідної навчальної, критичної літератури та 
мінімального списку рекомендованих текстів..  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Сучасна українська література» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як: «Історія України», «Історія 
української культури», «Філософія», «Українська мова (за проф.спрям.)», 
«Історія української музики», «Історія мистецтв», «Аналіз музичних творів» 
тощо та інтегрується з такою дисципліною, як «Сучасна зарубіжна література». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, 
перекладу) у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає 
застосування теорій і методів філологічної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

Програмні результати навчання: 
знати:  

- знати специфічні риси літературного процесу ХХ-ХХІ ст.; 
- обґрунтувати еволюцію жанровостильової системи письменства; 
- знати історичні умови розвитку української культури; 
- знати основні літературознавчі терміни періоду модернізму й 

постмодернізму; 
- знати тематично-стильові течії в українському модернізмі. 

уміти: 
- аналізувати особливості творчості письменників; 
- визначати стильові та жанрові тенденції розвитку українського 

письменства означеної доби; 
- розуміти сперечливість світоглядних переконань та особливості їх 

реалізації у творчості письменників. 



 
Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. 
Проблеми сучасного українського літературознавства. Становлення новітньої 
української літератури. Синкретизм стильових течій новітньої української 
літератури.  Літературна дійсність 20- 30-х років ХХ ст. у контексті 
національного та соціального життя. Модерністський дискурс української 
прози 20-30-х років ХХ ст. Постать Миколи Хвильового. Аналіз його прози. 
Інтелектуально-психологічна проза в українській та світовій літературі. В. 
Підмогильний. Психологічна проза О. Турянського «Поза межами болю», У. 
Самчука «Марія» й Василя Барки «Жовтий князь». 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  ІI. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ДУРГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. 
Шістдесятництво як мистецьке явище. Поезія письменників-шістдесятників. 
Проза шістдесятників. Відродження української драматургії і театру в 20-30-х 
рр. ХХ ст. Творчість М. Куліша. Проблематика та актуальність його п’єс «Мина 
Мазайло», «97», «патетична соната» та інших. Картина літературного життя 60-
80-х років ХХ ст. Екзистенціалістична творчість В. Стуса. «Палімпсести». 
Виникнення, представники й основні естетичні засади Київської школи. 
Філософська лірика М. Воробйова. Феномен українського поетичного 
андеґраунду. Виникнення, представники й основні естетичні засади Нью-
Йоркської групи. Постмодернізм у сучасній українській літературі. Основні 
поняття постмодернізму: «ризома» (Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі), «симулякри» 
(Ж. Бодріяр), «смерть автора», «текст задоволення» і «текст насолода» 
(Р. Барт). Неоавангардизм. Українські неоавангардні угрупування. Творчість С. 
Жадана. Українська «химерна проза». Феміністичний дискурс в українській 
літературі. Проза Марії Матіос: традиція і новаторство у прозі М. Матіос. 

 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредитів ЄКТС, загальний 

обсяг – 105 годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і  55 годин – самостійна 
робота. 

 
 
 


