
 





Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Історія української літератури» розглянуто 

проблеми специфіки українського літературного дискурсу початку ХХІ ст. й визначено 

основні тенденції сучасної української літератури згідно з теоретичними засадами 

закономірностей розвитку світового літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст.; 

з’ясовано специфіку розвитку сучасної української прози, поезії, драматургії; встановлено 

особливості розвитку жанрів масової літератури в Україні; окреслено співвідношення 

гіпертекстової та мультимедійної літератури; виокремлено жанрово-стильові домінанти 

української молодіжної прози; встановлено художню специфіку поезії дев’ятдесятників та 

двотисячників; проаналізовано постмодерні координати сучасних українських 

драматичних творів; проаналізовано художні твори, зважаючи на динаміку літературно-

художніх стилів, змінність естетичних концепцій в історії української та світової 

літератури, використовуючи відповідні праці з літературознавства, літературно-критичні 

розвідки та художні тексти. 

Ключові слова: постмодернізм, масова література, феміністична критика, 

неомодернізм, неонародництво, неоавангардизм, жіноча проза, жанрова специфіка, 

літературний експеримент, текст, гіпертекст, відеопоезія. 

 

Summary 

 In the process of studying the discipline "History of Ukrainian Literature" the problems of 

the specifics of Ukrainian literary discourse of the beginning of the XXI century are considered 

and the main tendencies of modern Ukrainian literature are determined according to the 

theoretical principles of world literary process of the end of the XX century - beginning of the 

XXI century;  the specifics of the development of modern Ukrainian prose, poetry, drama are 

clarified;  features of development of genres of mass literature in Ukraine are established;  the 

ratio of hypertext and multimedia literature is outlined;  genre-style dominants of Ukrainian 

youth prose are singled out;  the artistic specifics of the poetry of the nineties and two-

thousandths have been established;  postmodern coordinates of modern Ukrainian dramatic 

works are analyzed;  works of art are analyzed, taking into account the dynamics of literary and 

artistic styles, the variability of aesthetic concepts in the history of Ukrainian and world 

literature, using relevant works on literary studies, literary-critical explorations and artistic texts. 

 Key words: postmodernism, mass literature, feminist criticism, neomodernism, 

neopopulism, neoavantgarde, women's prose, genre specificity, literary experiment, text, 

hypertext, video poetry. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –  

6 

Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

 

 

Спеціальність  

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

 

 

Рік підготовки: 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(реферат, презентація, 

буктрейлер) 

                                           

4-й 

Семестр 

Загальна кількість годин: 

180 год.  

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 год.; 

самостійної роботи 

студента – 8 год. Ступінь 

бакалавра 

20 год.  

Практичні, семінарські 

40 год.  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

  

Самостійна робота 

120 год.  

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. Мова навчання – українська. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 180 год.: 60 год. – аудиторні заняття, 120 

год. – самостійна робота (30% ~ 70%). 



 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати навчання 

 

Мета курсу:   вивчення актуальних проблем української поезії, прози, драматургії 

поч. ХХІ ст., специфіки українського постмодерного періоду, стильової та родо-жанрової 

динаміки сучасної української літератури.  

Завдання курсу:  ознайомлення з умовами розвитку української літератури поч. ХХІ 

ст., зважаючи на тенденції світового літературного процесу; формування у студентів 

здатності орієнтуватися в багатожанровому масиві творів сучасної української літератури; 

удосконалення вмінь аналізувати художні тексти;  вивчення питань історії літератури у 

зв’язку з практичною роботою майбутніх викладачів мови і літератури, критиків і 

літературознавців; сприяння всебічному розвитку, активному становленню й 

самореалізації особистості майбутнього фахівця.  

Передумови для вивчення дисципліни: обізнаність із нормами й канонами 

сучасного літературознавчого дискурсу та вміння представити свої наукові здобутки, що є 

одним із найважливіших і найвагоміших аспектів підготовки фахівця з університетською 

освітою. Курсу «Історія української літератури» властиві зв’язки з теоретичними та 

спеціальними теоретичними курсами загального фундаментального та професійного 

циклу:  «Теоретичні проблеми літературознавства», «Мовознавство»,  «Історія  світової 

літератури», «Філософія», «Історія».  

Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 1. Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності.  

ПРН 2. Знання історії та культури України, основ філософії, що сприяють формуванню 

світогляду й соціалізації особистості в суспільстві. 

ПРН 3. Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом 

мовознавства й літературознавства; знання найважливіших методичних та філологічних 

вітчизняних/зарубіжних наукових шкіл. 

ПРН 5. Знання підґрунтя й історичних віх фундаментальних дисциплін (теоретичні 

проблеми мовознавства та літературознавства, історії української мови, української 

літератури) як теоретичного базису дослідницької й прикладної діяльності в галузі  

мовознавства і літературознавства. 

ПРН 7. Розуміння місця літературознавства в системі сучасного гуманітарного знання, 

знання основ літературознавства для аналізу літературних явищ і процесів в українській та 

світовій літературі. Володіння навичками самостійного аналізу специфіки художніх епох, 

напрямів, течій, видів і жанрів літератури, індивідуальних художніх мов у теоретичному й 

практичному, синхронічному й діахронічному аспектах, основних видів естетичної 

комунікації з формулюванням аргументованих висновків. Володіння навичками 

самостійно обґрунтовувати й здійснювати різнорівневе дослідження літературних творів 

певної доби.  

ПРН 8. Уміння використовувати філологічні знання в процесі викладання української 

мови та літератури у відповідних типах середніх навчальних закладів. 

ПРН 10. Володіння англійською мовою, зокрема мовленнєвою діяльністю в основних її 

видах – говорінні, аудіюванні, читанні і письмі; використовування різних форм й видів 

комунікації в освітній діяльності. 

ПРН 11. Знання провідних тенденцій розвитку літературного процесу в Україні, 

специфіку його перебігу в культурному контексті, зміст методів, напрямів, течій, стилів, 

жанрів.  

ПРН 12. Сформованість комунікативної компетентності з української мови, здатність 

вдосконалювати та підвищувати її рівень. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 



компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 6. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 2. Знання структури філологічної науки, поділу знань на мовознавчу та 

літературознавчу складову, усвідомлення специфіки кожної. 

ФК 4. Знання комплексу лінгвістичних знань про мову як систему, що охоплює фонетику, 

лексику, морфологію, синтаксис, стилістику тексту і культуру мовлення та постійно 

розвивається, уміння оперувати лінгвістичними знаннями у професійній та науково-

дослідницькій діяльності. 

ФК 7. Розуміння місця літературознавства в системі сучасної гуманітарної освіти, знання 

основ літературознавства для аналізу літературних явищ і процесів в українській та 

світовій літературах, а також володіння навичками самостійного аналізу своєрідностей 

художніх епох, напрямів, течій, видів і жанрів літератури, індивідуальних стилів 

письменників у теоретичному й практичному, синхронічному й діахронічному аспектах, 

основних видів естетичної комунікації з формулюванням аргументованих висновків.  

ФК 11. Здатність орієнтуватися в українському літературному процесі на тлі світового (від 

давнини до сучасності), уміння використовувати здобутки українського письменства для 

формування національної свідомості, культурного світогляду учнів та студентів, їхньої 

моралі, ціннісних орієнтацій у сучасному суспільстві.  

ФК 18. Здатність реалізувати проєкти, включаючи власні дослідження, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання, пов’язане з 

розв’язанням значущих наукових, культурних, етичних та інших проблем сучасного 

літературознавства. 

ФК 19. Здатність розуміти процеси розвитку мовних і літературних процесів, їх зв’язку з 

суспільством, уміти використовувати ці знання в професійній діяльності.  

ФК 20. Навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Специфіка літературного процесу від кін. ХХ ст. до сьогодні. 

Тема 1. Сучасний літературний процес: загальні тенденції. Світоглядні орієнтири 

покоління кін. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

Тема 2. Сучасне українське оповідання. Прозові школи: київсько-житомирська, галицько-

станіславська.  

Тема 3. Постмодернізм як культурософське явище в українській літературі. Творчість 

О. Забужко Ю. Андруховича.  

Кредит 2.   Соціокультурний феномен українського масліту.  

Тема 4. Специфіка жіночого детективу (Є. Кононенко, І. Роздобудько, А. Сєрова).   

Тема 5. Екзистенційна проблематика сучасної масової літератури (осмислення подій 

Другої Світової війни Євромайдану та російсько-українського конфлікту в текстах 

українських прозаїків).  

Кредит 3. Українське фентезі у контексті масової літератури.  

Тема 6. Жанр альтернативної історії та ретророман. 



Тема 7. Жанрово-стильові особливості сучасної української фантастики 

(постапокаліптика, кіберпанк, космоопера, наукова фантастика).  

Кредит 4. Сучасна література для підлітків. 

Тема 8.  Світоглядні орієнтири української молодіжної прози поч. ХХІ ст.  

Кредит 5. Сучасна українська поезія. 

Тема 9. Поетичне покоління двотисячників як самобутнє мистецьке явище. Відеопозія як 

сучасна модифікація «іграшок поетичних».  

Кредит 6. «Нова хвиля» української драми.  

Тема 10. Нові виміри драматургії поч. ХХІ ст. Новаторський характер драматичних 

постановок. Збірка сучасної драми «13 сучасних українських п’єс». Антологія української 

драми «Майдан. До і після».  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових кредитів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб кон с./р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.    Специфіка літературного процесу від кін. ХХ ст. до сьогодні: 

літературні класифікації, імена, тенденції 

Тема 1. Сучасний літературний процес: загальні 

тенденції. Світоглядні орієнтири покоління кін. 

ХХ ст. – поч. ХХІ ст.  

6 2    4 

Тема 2.  Сучасне українське оповідання. Прозові 

школи: київсько-житомирська, галицько-

станіславська. 

8  4   4 

Тема 3.  Постмодернізм як культурософське 

явище в українській літературі. Творчість 

О. Забужко,  Ю. Андруховича,  Н. Гербіш та ін.). 

16 2 4   10 

Усього: 30 4 8   18 

Кредит 2.    Соціокультурний феномен українського масліту  

Тема 4. Специфіка жіночого детективу (Є. Кононенко, 

І. Роздобудько, А. Сєрова).   

14 2 2   10 

Тема 5. Екзистенційна проблематика сучасної 

масової літератури. 

16 2 6  8 

Усього: 30 4 8   18 

Кредит 3. Українське фентезі у контексті масової літератури 

Тема 6. Жанр альтернативної історії та 

ретророман. 

14 2 2   10 

Тема 7. Жанрово-стильові особливості сучасної 

української фантастики.  

16 2 4   10 

Усього: 30 4 6   20 

Кредит 4. Сучасна література для підлітків 

Тема 8.   Світоглядні орієнтири української 

молодіжної прози поч. ХХІ ст.  

30 2 8   20 

Усього: 30 2 8   20 

Кредит 5.  Сучасна українська поезія 

Тема 9.  Поезія поетичного покоління 

двотисячників. 

30 2 6   22 

Усього: 30 2 6   22 



 

 5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1.    Специфіка літературного процесу від кін. ХХ ст. до сьогодні: літературні 

класифікації, імена, тенденції 

1. Тема 1. Сучасний літературний процес: загальні тенденції. 

Світоглядні орієнтири покоління кін. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.  

1 

2. Тема 2. Сучасне українське оповідання. Прозові школи: київсько-

житомирська, галицько-станіславська.  

1 

3. Тема 3. Постмодернізм як культурософське явище в українській 

літературі. Творчість Ю. Андруховича та О. Забужко. 

2 

Кредит 2.   Соціокультурний феномен українського масліту .   

4. Тема 4. Специфіка жіночого детективу. 2 

5. Тема 5. Екзистенційна проблематика сучасної масової літератури. 2 

Кредит 3. Українське фентезі у контексті масової літератури 

6. Тема 6. Жанр альтернативної історії та ретророман. 2 

7. Тема 7. Жанрово-стильові особливості сучасної української 

фантастики. 

2 

Кредит 4.  Сучасна література для підлітків    

8.  Тема 8. Світоглядні орієнтири української молодіжної прози поч. 

ХХІ ст. С. Процюк «Варвари». О. Слоньовська «Дівчинка на 

кулі».  Травелоги М. Кідрука.   

2 

Кредит 5. Сучасна українська поезія. 

9. Тема 9. Поезія поетичного покоління двотисячників. 2 

Кредит 6.   «Нова хвиля» української драми  

10. Тема 10. Новаторський характер драматичних постановок  поч. 

ХХІ ст. 

4 

 Усього 20 

 

6. Теми практичних  занять  

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1.    Специфіка літературного процесу від кін. ХХ ст. до сьогодні: літературні 

класифікації, імена, тенденції 

1. Тема 1. Сучасний літературний процес: загальні тенденції. 

Альтернатива як спосіб самовираження молодих українських 

письменників. Творчість Л. Дереша, Н. Сняданко, С. Пиркало, 

С. Ушкалова.  

 

2 

2. Тема 2. Сучасне українське оповідання. Мала проза В. Даниленка 

та О. Жовни. 

2 

3. Тема 3. Постмодернізм як культурософське явище в українській 4 

Кредит 6.  «Нова хвиля» української драми  

Тема 10. Новаторський характер драматичних 

постановок  поч. ХХІ ст. 

30 4 4   22 

Усього: 30 4 4   22 

                                 Усього годин  180 20 40   120 



літературі. Творчість Ю. Андруховича. «Жіноча» проза як 

специфічний літературний феномен. О. Забужко «Інопланетянка», 

твори Н. Гербіш та ін.  

Кредит 2.     Соціокультурний феномен українського масліту.   

4. Тема 4. Специфіка жіночого детективу. І. Роздобудько «Перейти 

темряву» 

2 

5. Тема 5. Екзистенційна проблематика сучасної масової літератури: 

Т. Пахомова «Ти, я і наш мальований і немальований Бог», Ю. 

Ілюха «Східний синдром», С. Талан «Ракурс» 

6 

Кредит 3. Українське фентезі у контексті масової  літературі 

6. Тема 6. Жанр альтернативної історії та ретророман. В. Кожелянко 

«Срібний павук» 

2 

7. Тема 7.  Жанрово-стильові особливості сучасної української 

фантастики. Дара Корній «Зірка для тебе», Ю. Винничук «Ласкаво 

просимо у Щуроград», Т. Антипович «Хронос». 

4 

Кредит 4.  Сучасна література для підлітків 

8. Тема 8.  Світоглядні орієнтири української молодіжної прози поч. 

ХХІ ст. С. Процюк «Варвари». О. Слоньовська «Дівчинка на 

кулі».  Романи Люко Дашвар. Травелоги М. Кідрука.   

8 

Кредит 5. Сучасна українська поезія. 

9. Тема 9.  Поезія поетичного покоління двотисячників. Мирослав 

Лаюк «Осоти». Остап Сливинський, Мар’яна Савка, Анна 

Багряна. 

6 

Кредит 6.   «Нова хвиля» української драми  

10. Тема 10.  Новаторський характер драматичних постановок  поч. 

ХХІ ст. Збірка сучасної драми «13 сучасних українських п’єс». 

Антологія української драми «Майдан. До і після». 

4 

 Усього 40 

 

7. Самостійна робота  

 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1.    Специфіка літературного процесу від кін. ХХ ст. до сьогодні: літературні 

класифікації, імена, тенденції 

1-2. Тема 1-2.  Сучасний літературний процес: загальні тенденції.  

Прочитайте і проаналізуйте 2 оповідання із збірки «Декамерон. 10 

укр. прозаїків останніх десяти років». Підготуйте 

повідомлення/презентацію (1 тема на вибір): Альтернатива як 

спосіб самовираження молодих українських письменників; 

«Стьоб» у текстах Ірени Карпи; Синтез романтичного фентезі, 

сюрреалізму, пародії в творчості Тані Малярчук;  Молодіжний 

текст Н.Сняданко та С. Пиркало. Випишіть визначення: 

молодіжний роман, мізантропія, субкультура, альтернативна 

література, стьоб, щоденник, сленг, обсценна лексика. 

8 

3. Тема 3.  Постмодернізм як культурософське явище в українській 

літературі. Випишіть визначення літературознавчих термінів: 

«жіноча література», «сучасний фемінізм», «ґендерний аналіз».  

Розкрийте семантику художнього образу гарячих напоїв у серії 

10 



книг Надійки Гербіш. Підготуйте презентацію на тему: «Місце 

Оксани Забужко в «новій хвилі» жіночої прози  української 

літератури кін. ХХ – поч. ХХІ ст.»; «Життєва та художня 

біографія О. Забужко», або Проза Ю. Андруховича у контексті 

постмодернізму. 

Кредит 2.  Соціокультурний феномен українського масліту    

4. Тема 4. Специфіка жіночого детективу. Укладіть бібліографію 

публікацій у періодичних виданнях (за останні 5 років за темою 

практичного заняття). Вибудуйте систему запитань для 

обговорення проблематики роману «Перейти темряву». Розробіть 

тестові завдання за романом І. Роздобудько.   

10 

5. Тема 5. Екзистенційна проблематика сучасної масової літератури. 

Підберіть список творів художньої літератури (аналогічних до 

теми роману Т. Пахомової) та коротко прокоментуйте їх. 

Підготуйте тестові завдання за текстом роману Т. Пахомової.  

8 

Кредит 3. Українське фентезі у контексті масової літератури 

6.-7 Тема 6-7. Жанр альтернативної історії та ретророман. В. 

Кожелянко «Срібний павук». «Львівський текст» в українській 

літературі початку ХХІ ст. (реферат, творча робота). Фентезійні 

експерименти Дари Корній. На прикладах творів 

продемонструвати ознаки жанру. Містика і фентезі в сучасній 

українській літературі. Мешап-проза (підготовка рефератів; 

характеристика піджанрів фантастики: (визначення: 

постапокаліптика, кіберпанк, космоопера, наукова фантастика).  

20 

           Кредит 4.  Сучасна література для підлітків 

8.  Тема 8. Світоглядні орієнтири української молодіжної прози поч. 

ХХІ ст. Підготуйте презентацію на тему «Літературний портрет 

Макса Кідрука». Розробіть тестові завдання за творами С. 

Процюка, О. Слоньовської. Вибудуйте систему запитань для 

обговорення проблематики романів.  

20 

Кредит 5. Сучасна українська поезія  

9. Тема 9. Поетичне покоління двотисячників (О. Сливинський, 

М. Лаюк, А. Багряна, М. Савка та ін.). Підібрати зразки 

відеопоезії.  

 22 

Кредит 6.   «Нова хвиля» української драми  

10. Тема 10. Нові виміри драматургії поч. ХХІ ст. Новаторський 

характер драматичних постановок. Збірка сучасної драми «13 

сучасних українських п’єс». Антологія української драми 

«Майдан. До і після».  

22 

 Усього 120  

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання – підготовка доповіді з висвітленням 

проблем літературознавчого характеру. Основне завдання цього виду діяльності – навчити 

студентів використовувати професійно профільовані знання для аналізу й інтерпретації 

художнього та наукового тексту.  

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності 

публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється «відмінно» тоді, коли у відповіді містяться визначення всіх 

понять, про які йдеться в питанні, проаналізовано об’єкт, охарактеризовано його 

семантичні та структурні ознаки; студент виявляє особливі творчі здібності й здатність до 

оригінальних рішень, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації; 

ґрунтовно і повно дає відповіді на всі запропоновані питання.  

Студенту виставляється «дуже добре», коли він володіє фактичним матеріалом та 

навичками текстуального аналізу літературного твору; наводить переконливі аргументи на 

підтвердження власних суджень.  

Студенту виставляється добре тоді, коли він демонструє належні знання, самостійний 

підхід до інтерпретації літературно-мистецьких текстів; чітко й лаконічно висловлює 

думки, але припускається певних неточностей у відповідях, не наводить приклади; 

виконує переважну більшість поставлених завдань (не менш як дві третини). 

Студенту виставляється «достатньо», якщо він володіє навчальним матеріалом 

поверхово і фрагментарно; має бідну теоретико-літературну базу, використовує окремі 

приклади на підтвердження висловленого судження.  

Студенту виставляється мінімальний «задовільно», коли студент володіє 

теоретичними знаннями і практичними вміннями аналізу історико-літературних явищ, 

проте не може виконати поставлені завдання; у розкритті питань немає логічної 

послідовності.  

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: вироблення навиків 

самостійного мислення, вміння знаходити понятійно-логічну, оцінну, емоційну 

аргументацію, володіти культурою слова.   

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 180 до 600 балів (за 6 

кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд.  

Поточне тестування та самостійна робота Контр. 

роб. 

Іс. Накопич.  

бали/  



*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

11. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-

пошукові та дослідницькі. Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на 

аналіз фактичного матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою 

якого розкривається сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, 

робота з підручником та додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, 

спостереження над мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; 

ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх 

символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 

 

12. Рекомендована література 

Базова  

1. Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.: у 3-х т. /За ред. В.І. Кузьменка.  Київ : 

Академвидав, 2014. Т.1. 536 с.  

2. Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. У 3 т. / за ред. 

В. І. Кузьменко. Київ : Академвидав, 2013–2017.  

3. Історія української літератури. Кінець XIX – поч. XXI ст. : підруч. : у 10 т. Т.4 : У 

сподіваннях і трагічних зламах. Київ : ВЦ «Академія», 2015. 576 с. 

4. Ленська С. Українська мала проза 1920–1960-х років: на перетині жанру і стилю: 

монографія. Полтава : ПолтНТУ, 2014. 656 с. 

5. Вертипорох О. Історія української літератури останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст.: 

навчально-методичний посібник. Черкаси : Черкаський національний унверситет ім. 

Б. Хмельницького, 2016. 145 с.  

6. Історія української літератури. Кінець XIX – поч. XXI ст. : підруч. : у 10 т. Т.4 : У 

сподіваннях і трагічних зламах. Київ : ВЦ «Академія», 2015. 576 с. 

7. Насмінчук Г. Сучасна українська література: навчально-методичний посібник. 

Кам’янець-Подільський : Рута, 2019. 159 с. 

8. Саєнко В. Сучасна українська література : компедіум. Одеса : Астропринт, 2014. 

348 с.  

9. Сучасна українська проза. Постмодерний період. Київ : Академія, 2011. 248 с.  

10. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період : Навч. посіб. Київ : 

ВЦ «Академія», 2008. 248 с. 

Додаткова  

1. Андрусяк І. Літпроцесія: Рецензії, есеї, статті. Донецьк : Видавнича аґенція «OST», 

2002. 112 с.  

сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 40 40  

600/  

100 

 
30 30 40 50 50 50 50 100 100 60 



2. Агєєва В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму. К.: 

Факт, 2003. 320 с. 

3. Дві тонни : Антологія поезії двотисячників / упор. Б.-О. Горобчук, О. Романенко. К. : 

Вид-во Романенка «Маузер», 2007.  304 с. 

4. Бійчук Г. Література постмодернізму: реальність чи віртуальність? Українська мова 

й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2006. № 2. С. 56–62. 

5. Вельш В. Наш постмодерний модерн [пер. з нім. А. Л. Богочова, М. Д. Култаєвої, 

Л.А. Ситніченко]. Київ : Альтерпрес, 2004. 328 с.  

6. Вірченко Т. Українська драматургія у 1990-2010 років у літературному процесі. / 

Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, 

типологія. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. 336 с. 

7. Гендерні студії в літературознавстві: Навчальний посібник / За ред. В.Л. Погребної.  

Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008.  222 с. 
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