
СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА ЕВРОПИ 
 
Мета курсу – художньо-філософські складники сучасної європейської 

літератури, особливості сучасного літературного процесу; жанрове 
різноманіття сучасної зарубіжної літератури Європи 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Сучасна зарубіжна література Європи» 
має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Історія зарубіжної 
літератури», «Філософія», «Антропологія», «Сучасна українська література» 
тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність засвоїти особливості філософсько-естетичної 
свідомості, що відобразилась в літературі ХХІ століття; здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність до креативного та 
критичного мислення; здатність застосовувати знання з сучасної зарубіжної 
літератури у своїй професійній діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: як виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 

джерел щодо особливостей сучасного художньо-філософського мислення; 
особливості і складники сучасного літературного процесу; жанрове 
різноманіття сучасної зарубіжної літератури Європи;  

вміти: виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 
джерел щодо особливостей сучасного художньо-філософського процесу; 
читати художній текст, спираючись на наукові коментарі й дослідження; 
відрізняти класичний і некласичний художні тексти; створювати грамотний 
медіа-продукт на задану тему визначеного жанру з урахуванням особливостей 
сучасного художньо-філософського мислення; 

володіти: системним та порівняльним аналізом сучасного художнього 
тексту; міждисциплінарним підходом до вирішення художньо-філософських 
проблем сучасної зарубіжної літератури; використовувати отримані знання з 
сучасної зарубіжної літератури для виходу з кризових комунікаційних ситуацій 
на засадах толерантності, діалогу й співробітництва. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Література другої половини ХХ – початку ХХІ століття і 

постмодернізм Світова література кінця XХ століття: традиції і новаторство. 
Філософські та літературознавчі явища кінця XX ст. (постструктуралізм, 
деконструкція, герменевтика) та їхній вплив на літературний процес. 
Взаємовпливи елітарної та масової літератури на культури наприкінці XX – 
початку XXІ століть. Естетика та функції інтертекстуальності в художній 
літературі кінця XX – початку XXІ століть. Постмодернізм як типовий прояв 
еклектичного духу часу. Інтертекстуальність як одна з конститутивних ознак 
постмодернізму. Нове розуміння людини. Постгуманізм. Жорстокість як 
філософсько-естетичний феномен постмодерну. «Шокова терапія». Новий 
катарсис. Проза російського постмодерну. В. Пєлєвін, В. Сорокін. Найвідоміші 
представники літератури постмодернізму в Європі: У. Еко (Італія), М. Павич 
(Сербія), П. Зюскінд (Німеччина), К. Рансмайр, Е. Єлінек (Австрія), Дж. Фаулз, 
П. Акройд, Г. Свіфт, Т. Стоппард (Велика Британія), М. Кундера (Чехія) та ін. 



Література і реальність: неореалізм в сучасній зарубіжній літературі 
Європи та метамодернізм. «Повернення» традиції реалізму в сучасній 
літературі. Реалізм і постмодернізм: проблема співвідношення методів. 
Реальність і гіперреальність. Реальність як сюжет: образ сучасного світу в 
сучасному романі. Критичний пафос сучасної літератури. М. Вельбек, Ф. 
Бегбедер (Франція). Метамодернізм (постпостмодернізм). Харукі Муракамі як 
японський письменник, найбільш впливовий для Заходу. Віртуальна реальність 
та гіперреальність.   

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 34 години аудиторних занять і 56 години – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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