


 



 

Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Сучасний літературний процес» визначено 

загальнонаціональні тенденції розвитку літератури у зв’язках з іншими літературами, 

виявлено риси взаємовпливу та специфіки в українському й світовому літературно-

мистецькому процесі початку ХХІ ст.; окреслено історичну змінюваність напрямів, жанрів 

і стилів, сформовано знання студентів про основні етапи розвитку української та 

зарубіжної літератур початку ХХІ ст.; з’ясовано специфіку жанрово-стильових та ідейно-

художніх особливостей української й зарубіжної літератури означеного періоду; розкрито 

основні аспекти з проблем розвитку української та світової літературно-естетичної думки; 

закріплено знання літературознавчих понять; встановлено характерні особливості 

індивідуального стилю митців-постмодерністів; проаналізовано іманентні риси 

української прози, поезії та драматургії; досліджено 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, літературно-мистецька дискусія, жанрова специфіка, 

літературні організації, спілки та угрупування, постгуманізм, постколоніалізм. 

 

 
Summary 

In the process of studying the discipline «Modern literary process» national trends in the 

development of literature in relation to other literatures are identified, features of interaction and 

specificity in the Ukrainian and world literary and artistic process of the beginning of the 

XXI century are also identified;  the historical variability of directions, genres and styles is 

outlined, knowledge of students about the basic stages of development of the Ukrainian literature 

during the end of the beginning of the XXI century is formed; the specifics of genre-style and 

ideological-artistic features of the Ukrainian and foreign literature of the specified period are 

clarified; the main aspects of the problems of development of Ukrainian and the world literary 

and aesthetic thought are revealed; consolidated knowledge of literary concepts; the 

characteristic features of the individual style of the artists-postmodernists; the immanent features 

of Ukrainian prose, poetry and drama are analyzed;  works of art are studied, 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: sentimentalism, enlightenment, preromantism, romantism, realism, literary and 

artistic discussion, genre specificity, literary organizations, unions and groups, posthumanism, 

postcolonialism. 

 



 
1. Опис навчальної дисципліни  

Денна форма навчання 

 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка 
Вибіркова 

 

 

Спеціальність  

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

 

Рік підготовки: 

Загальна кількість годин: 

120 

6-й 

Семестр 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 2 Ступінь 

магістра 

14  

Практичні, семінарські 

24  

Самостійна робота 

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

ourse/view.php?id=4671 
82  

Вид контролю:  

залік 

 

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для 

денної форми навчання ІІІ семестр (38 год. – аудиторні заняття, 82 год. – самостійна 

робота (31,6% / 68,4%)); 



Заочна форма навчання 
 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка 
Вибіркова 

 

 

Спеціальність  

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

 

 

Рік підготовки: 

Загальна кількість годин: 

120 

6-й 

Семестр 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 2 

 
Ступінь 

магістра 

6  

Практичні, семінарські 

8  

Самостійна робота 

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

ourse/view.php?id=4671 
106  

Вид контролю:  

залік 

 

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для 

денної форми навчання ІІІ семестр (14 год. – аудиторні заняття, 106 год. – самостійна 

робота (11,6 % / 88,4 %)). 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікуванірезультати 

Мета курсу: ознайомити студентів з основними тенденціями українського 

літературного процесу перших десятиліть ХХІ століття, дати систематизовані знання з 

характерних рис і тенденцій розвитку сучасної літератури, специфіки діяльності чільних 

представників означеного періоду.  

Завдання курсу: навчити студентів володіти принципами ідейно-художнього аналізу 

літературних творів, методологією їх оцінювання; вивчити жанрово-стильові та ідейно-

художні особливості сучасної української літератури; пов’язати вивчення питань 

сучасного літературного процесу з практичною роботою майбутніх викладачів мови і 

літератури, критиків і літературознавців; сприяти 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 «Сучасний літературний процес» властиві зв’язки з теоретичними та 

спеціальними теоретичними курсами загального фундаментального та професійного 

циклів: «Теоретичні проблеми літературознавства», «Мовознавство», «Історія української 

та зарубіжної літератури (в т. ч. Фольклор)», «Філософія», «Історія». 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН1. 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. 

ПРН. Розуміння нових умов і завдань розвитку національної літератури як складника 

світової літературної системи на тлі видозмінюваних вимог до мистецтва й художності 

загалом. Володіння навичками прогностичного аналізу літературних жанрів з погляду 

логіки їх попереднього розвитку й сучасного інтермедіального оточення. 



 

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. 

ФК. Здатність виявляти характерні ознаки запозичення, наслідування і моделі власного 

шляху письменників, зокрема логіку їхньої творчої еволюції. 

ФК. Навички самостійного вдосконалення знань про оригінальну художню творчість та 

протилежні їй прояви в умовах філологічних криз. 

ФК. Здатність аналізувати конкретне художнє явище різної масштабності в координатах 

різнонаціональних концепцій і гуманітарних завдань. 



3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Український літературний процес перших десятиліть ХХІ ст.: 

тенденції й закономірності розвитку.  

Тема 1. Загальні особливості літературного процесу в Україні перших десятиліть 

ХХІ ст. Літературні конкурси та фестивалі як складова формування літературних смаків 

читачів. Молодіжні літоб’єднання, гурти, літературно-мистецькі проекти, гільдії. 

«Коронація слова». Риси літературно-мистецького процесу в умовах розмаїття стильових 

течій (неонародництво, неомодернізм, неоавангардизм, феміністична література, 

постмодернізм, підлітково-дитяча літературна альтератива). Місце і роль електронних 

видань у формуванні цілісності української літератури. Гіпертекстова, мультимедійна 

мережева література в Україні. Експерименти зі структурою твору на теренах української 

літератури. 

Тема 2. Українська молодіжна проза поч. ХХІ ст. Творчі досягнення Сергія Жадана: 

«Депеш мод», «Ворошиловград». Проза Ірени Карпи, Світлани Поваляєв, Любко Дереш, 

Таня Малярчук). Молодіжні бестселери С.Пиркало і Н.Сняданко. «Жіночий» детектив в 

українській літературі (Євгенія Кононенко, Ірен Роздобудько). 

Кредит 2. Українська проза початку ХХІ ст.: діалог класики і «канону» масової 

літератури. 

Тема 3. Масова література в Україні. Український бестселер. Китч у контексті 

споживацької культури. Розвиток жанру детективу та кримінального роману (Андрій 

Кокотюха, Леонід Кононович, Володимир Шкляр). Л.Кононович – «батько українського 

кримінального роману». Серія кримінальних романів «Тартар». Коміксоване відтворення 

української дійсності 1990-х рр. в романі «Я, зомбі». Романи «Елементал», «Кров 

кажана», «Ключ» В. Шкляра – детективи на межі масової та високої літератур. Романи 

«Нейтральна територія» і «Темна вода» А.Кокотюхи як типові зразки масової літератури.  

Мелодраматичні твори Люко Дашвар («Село не люди», «Молоко з кров’ю», «Мати все», 

«Рай.Центр»). 
Тема 4. Українська жіноча (в т. ч. любовна) проза. Проза Людмили Таран. Принципи 

міфопоетики роману «Дзеркало єдинорога». Еволюція стилю Вікторії Гранецької: 

«Мантра-омана», «ТілоТМ», «Щасливий». Специфіка роботи зі словом у 

мелодраматичному моделюванні Олени Печорної: романи «Грішниця», «Кола на воді», 

«Фортеця для серця». Продовження традицій національної класики і новаторство. 

Експериментальні техніки в прозі Ольги Слоньовської («Дівчинка на кулі) й Алли 

Рогашко («Осіннє Рондо місячної ночі»). 

Кредит 3. Містика і фентезі в сучасній українській літературі 
Тема 5. Українська містика та роман жахів. Творчість Д.Білого (роман «Басаврюк – 

ХХ»), подружжя Шевченків («Бранці мороку», «Аутсайдери»), братів Капранових 

(«Приворотне зілля», «Кобзар – 2000»). Концепція жанру фентезі, проблеми дефініції й 

класифікації. Жанр альтернативної історії. Творчість Василя Кожелянка і Дмитра Білого. 

Фентезі та його сучасний український варіант. Міське фентезі України: гуманізм 

психологічного фентезі Марини і Сергія Дяченків; технозастереження Генрі Лайона Олді. 

Марина Соколян. Українське слов’янське фентезі Володимира Аренєва. Синтезований 

варіант метажанру Дари Корній: проблеми міжкультурного діалогу. Міфопоетика романів 

«Гонихмарник», «Щоденник Мавки». Концепція тетралогії «Безсмертні» 

Кредит 4. Сучасна українська поезія і драматургія: своєрідність жанрового 

спектру і поетики. Явища синтезу 

Тема 6. Художні пошуки покоління дев’ятдесятників та двотисячників в царині 

поезії (Іван Андрусяк, Сергій Жадан, Ростислав Семків, Маріанна Кіяновська, Олег 

Коцарев, Дмитро Лазуткін, Мар’яна Савка). Відеопоезія як синтез мистецтв. 

Тема 7. «Нова хвиля» української драматургії. Новаторство української драматургії 

останньої третини ХХ ст. Жанрово-стилістичних модифікації драматичних текстів. 

Особливості образної системи (Ярослав Стельмах, Ярослав Верещак, Неда Неждана). 



Творення сценічного репертуару «традиційниками» (В. Шевчук, Б. Стельмах, Я. Верещак) 

та «експериментаторами» (О. Лишега, В. Діброва, О. Ірванець, Б. Жолдак). Новаторський 

характер драматичних постановок, націленість на пошук нових форм і засобів. 

Постмодерний вимір драматичних творів. Творчість Катерини Демчук, Олександри 

Погребінської, Сергія Щученка, Олега Миколайчука-Низовця, Неди Нежданої. 

4. Структура навчальної дисципліни  

Денна форма навчання 

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. Український літературний процес перших десятиліть ХХІ ст.: тенденції й 

закономірності розвитку. 

Тема 1. Загальні особливості літературного 

процесу в Україні перших десятиліть ХХІ ст. 

Літературні конкурси та фестивалі. Експерименти 

зі структурою твору на теренах української 

літератури. 

14 2 2   10 

Тема 2. Українська молодіжна проза поч. ХХІ ст. 

Творчі досягнення Сергія Жадана: «Депеш мод», 

«Ворошиловград». Проза Ірени Карпи, Світлани 

Поваляєв, Любко Дереш, Таня Малярчук). 

Молодіжні бестселери. 

16 2 2   12 

Усього: 30 4 4   22 
Кредит 2. Українська проза початку ХХІ ст.: діалог класики і «канону» масової 
літератури 

Тема 3. Масова література в Україні. Український 

бестселер. Розвиток жанру детективу та 

кримінального роману (Андрій Кокотюха, Леонід 

Кононович, Володимир Шкляр). Мелодраматичні 

твори Люко Дашвар. 

14 2 2   10 

Тема 4. Українська жіноча (зокрема, любовна) 

проза. Проза Людмили Таран. Еволюція стилю 

Вікторії Гранецької. Специфіка роботи зі словом у 

мелодраматичному моделюванні Олени Печорної. 

Експериментальні техніки в прозі Ольги 

Слоньовської й Алли Рогашко 

16 2 6   8 

Усього: 30 4 8   18 

Кредит 3. Містика і фентезі в сучасній українській літературі 

Тема 5. Українська містика та роман жахів. 

Творчість Д.Білого, подружжя Шевченків, братів 

Капранових.  Концепція жанру фентезі, проблеми 

дефініції й класифікації. Міське фентезі України: 

гуманізм психологічного фентезі Марини і Сергія 

Дяченків; технозастереження Генрі Лайона Олді. 

Українське слов’янське фентезі Володимира 

Аренєва. Синтезований варіант метажанру Дари 

Корній. 

30 2 6   22 

Усього: 30 2 6   22 

Кредит 4. Сучасна українська поезія і драматургія: своєрідність жанрового спектру 

і поетики. Явища синтезу 



Заочна форма навчання 

Тема 6. Художні пошуки покоління 

дев’ятдесятників та двотисячників в царині поезії. 

Відеопоезія як синтез мистецтв. 

12 2 2   8 

Тема 7. «Нова хвиля» української драматургії. 

Жанрово-стилістичних модифікації драматичних 

текстів. Особливості образної системи. Творення 

сценічного репертуару «традиційниками» та 

«експериментаторами». Постмодерний вимір 

драматичних творів.  

18 2 4   12 

Усього: 30 4 6   20 

І семестр 120 14 24   82 

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. Український літературний процес перших десятиліть ХХІ ст.: 

тенденції й закономірності розвитку. 

Тема 1. Загальні особливості літературного 

процесу в Україні перших десятиліть ХХІ ст. 

Літературні конкурси та фестивалі. Експерименти 

зі структурою твору на теренах української 

літератури. 

12 2    10 

Тема 2. Українська молодіжна проза поч. ХХІ ст. 

Творчі досягнення Сергія Жадана: «Депеш мод», 

«Ворошиловград». Проза Ірени Карпи, Світлани 

Поваляєв, Любко Дереш, Таня Малярчук). 

Молодіжні бестселери. 

18  2   16 

Усього: 30 2 2   26 
Кредит 2. Українська проза початку ХХІ ст.: діалог класики і «канону» масової 
літератури 

Тема 3. Масова література в Україні. Український 

бестселер. Розвиток жанру детективу та 

кримінального роману (Андрій Кокотюха, Леонід 

Кононович, Володимир Шкляр). Мелодраматичні 

твори Люко Дашвар. 

13 1    12 

Тема 4. Українська жіноча (зокрема, любовна) 

проза. Проза Людмили Таран. Еволюція стилю 

Вікторії Гранецької. Специфіка роботи зі словом у 

мелодраматичному моделюванні Олени Печорної. 

Експериментальні техніки в прозі Ольги 

Слоньовської й Алли Рогашко 

17 1 2   14 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Містика і фентезі в сучасній українській літературі 

Тема 5. Українська містика та роман жахів. 

Творчість Д.Білого, подружжя Шевченків, братів 

Капранових.  Концепція жанру фентезі, проблеми 

дефініції й класифікації. Міське фентезі України: 

гуманізм психологічного фентезі Марини і Сергія 

Дяченків; технозастереження Генрі Лайона Олді. 

Українське слов’янське фентезі Володимира 

30 2 2   26 



5. Теми лекційних занять  

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Український літературний процес перших десятиліть ХХІ ст.: тенденції й 

закономірності розвитку. 

1. Тема 1. Загальні особливості літературного процесу в Україні 

перших десятиліть ХХІ ст. Літературні конкурси та фестивалі. 

Експерименти зі структурою твору на теренах української 

літератури. 

2 

2. Тема 2. Українська молодіжна проза поч. ХХІ ст. Творчі 

досягнення Сергія Жадана: «Депеш мод», «Ворошиловград». 

Проза Ірени Карпи, Світлани Поваляєв, Любко Дереш, Таня 

Малярчук). Молодіжні бестселери. 

2 

Кредит 2. Українська проза початку ХХІ ст.: діалог класики і «канону» масової 

літератури 

3. Тема 3. Масова література в Україні. Український бестселер. 

Розвиток жанру детективу та кримінального роману (Андрій 

Кокотюха, Леонід Кононович, Володимир Шкляр). 

Мелодраматичні твори Люко Дашвар. 

2 

4. Тема 4. Українська жіноча (зокрема, любовна) проза. Проза 

Людмили Таран. Еволюція стилю Вікторії Гранецької. Специфіка 

роботи зі словом у мелодраматичному моделюванні Олени 

Печорної. Експериментальні техніки в прозі Ольги Слоньовської 

й Алли Рогашко 

2 

Кредит 3. Містика і фентезі в сучасній українській літературі 

5. Тема 5. Українська містика та роман жахів. Творчість Д.Білого, 

подружжя Шевченків, братів Капранових. Концепція жанру 

фентезі, проблеми дефініції й класифікації. Міське фентезі 

України: гуманізм психологічного фентезі Марини і Сергія 

Дяченків; технозастереження Генрі Лайона Олді. Українське 

слов’янське фентезі Володимира Аренєва. Синтезований варіант 

метажанру Дари Корній. 

2 

Кредит 4. Сучасна українська поезія і драматургія: своєрідність жанрового спектру 

Аренєва. Синтезований варіант метажанру Дари 

Корній. 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 4. Сучасна українська поезія і драматургія: своєрідність жанрового спектру 

і поетики. Явища синтезу 

Тема 6. Художні пошуки покоління 

дев’ятдесятників та двотисячників в царині поезії. 

Відеопоезія як синтез мистецтв. 

12     12 

Тема 7. «Нова хвиля» української драматургії. 

Жанрово-стилістичних модифікації драматичних 

текстів. Особливості образної системи. Творення 

сценічного репертуару «традиційниками» та 

«експериментаторами». Постмодерний вимір 

драматичних творів.  

18  2   16 

Усього: 30 0 2   28 

І семестр 120 6 8   106 



і поетики. Явища синтезу 

6. Тема 6. Художні пошуки покоління дев’ятдесятників та 

двотисячників в царині поезії. Відеопоезія як синтез мистецтв. 

2 

7. Тема 7. «Нова хвиля» української драматургії. Жанрово-

стилістичних модифікації драматичних текстів. Особливості 

образної системи. Творення сценічного репертуару 

«традиційниками» та «експериментаторами». Постмодерний 

вимір драматичних творів.  

2 

 Усього 14 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Український літературний процес перших десятиліть ХХІ ст.: тенденції й 

закономірності розвитку. 

1. Тема 1. Загальні особливості літературного процесу в Україні 

перших десятиліть ХХІ ст. Літературні конкурси та фестивалі. 

Експерименти зі структурою твору на теренах української 

літератури. 

2 

2. Тема 2. Українська молодіжна проза поч. ХХІ ст. Творчі 

досягнення Сергія Жадана: «Депеш мод», «Ворошиловград». 

Проза Ірени Карпи, Світлани Поваляєвої, Любка Дереша, Тані 

Малярчук). Молодіжні бестселери. 

 

Кредит 2. Українська проза початку ХХІ ст.: діалог класики і «канону» масової 

літератури 

3. Тема 3. Масова література в Україні. Український бестселер. 

Розвиток жанру детективу та кримінального роману (Андрій 

Кокотюха, Леонід Кононович, Володимир Шкляр). 

Мелодраматичні твори Люко Дашвар. 

1 

4. Тема 4. Українська жіноча (зокрема, любовна) проза. Проза 

Людмили Таран. Еволюція стилю Вікторії Гранецької. Специфіка 

роботи зі словом у мелодраматичному моделюванні Олени 

Печорної. Експериментальні техніки в прозі Ольги Слоньовської 

й Алли Рогашко 

1 

Кредит 3. Містика і фентезі в сучасній українській літературі 

5. Тема 5. Українська містика та роман жахів. Творчість Д.Білого, 

подружжя Шевченків, братів Капранових.  Концепція жанру 

фентезі, проблеми дефініції й класифікації. Міське фентезі 

України: гуманізм психологічного фентезі Марини і Сергія 

Дяченків; технозастереження Генрі Лайона Олді. Українське 

слов’янське фентезі Володимира Аренєва. Синтезований варіант 

метажанру Дари Корній. 

2 

Кредит 4. Сучасна українська поезія і драматургія: своєрідність жанрового спектру 

і поетики. Явища синтезу 

6. Тема 6. Художні пошуки покоління дев’ятдесятників та 

двотисячників в царині поезії. Відеопоезія як синтез мистецтв. 

 

7. Тема 7. «Нова хвиля» української драматургії. Жанрово-

стилістичних модифікації драматичних текстів. Особливості 

образної системи. Творення сценічного репертуару 

«традиційниками» та «експериментаторами». Постмодерний 

вимір драматичних творів.  

 

 Усього 6 



6. Теми практичних занять  

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Український літературний процес перших десятиліть ХХІ ст.: тенденції й 

закономірності розвитку. 

1. Тема 1. Загальні особливості літературного процесу в Україні 

перших десятиліть ХХІ ст. Літературні конкурси та фестивалі. 

Експерименти зі структурою твору на теренах української 

літератури. 

2 

2. Тема 2. Українська молодіжна проза поч. ХХІ ст. Творчі 

досягнення Сергія Жадана: «Депеш мод», «Ворошиловград». 

Проза Ірени Карпи, Світлани Поваляєв, Любко Дереш, Таня 

Малярчук). Молодіжні бестселери. 

2 

Кредит 2. Українська проза початку ХХІ ст.: діалог класики і «канону» масової 

літератури 

3. Тема 3. Масова література в Україні. Український бестселер. 

Розвиток жанру детективу та кримінального роману (Андрій 

Кокотюха, Леонід Кононович, Володимир 

Шкляр).Мелодраматичні твори Люко Дашвар. 

2 

4. Тема 4. Українська жіноча (зокрема, любовна) проза. Проза 

Людмили Таран. Еволюція стилю Вікторії Гранецької. Специфіка 

роботи зі словом у мелодраматичному моделюванні Олени 

Печорної. Експериментальні техніки в прозі Ольги Слоньовської 

й Алли Рогашко 

6 

Кредит 3. Містика і фентезі в сучасній українській літературі 

5. Тема 5. Українська містика та роман жахів. Творчість Д.Білого, 

подружжя Шевченків, братів Капранових.  Концепція жанру 

фентезі, проблеми дефініції й класифікації. Міське фентезі 

України: гуманізм психологічного фентезі Марини і Сергія 

Дяченків; технозастереження Генрі Лайона Олді. Українське 

слов’янське фентезі Володимира Аренєва. Синтезований варіант 

метажанру Дари Корній. 

6 

Кредит 4. Сучасна українська поезія і драматургія: своєрідність жанрового спектру 

і поетики. Явища синтезу 

6. Тема 6. Художні пошуки покоління дев’ятдесятників та 

двотисячників в царині поезії. Відеопоезія як синтез мистецтв. 

2 

7. Тема 7. «Нова хвиля» української драматургії. Жанрово-

стилістичних модифікації драматичних текстів. Особливості 

образної системи. Творення сценічного репертуару 

«традиційниками» та «експериментаторами». Постмодерний 

вимір драматичних творів.  

4 

 Усього 24 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Український літературний процес перших десятиліть ХХІ ст.: тенденції й 

закономірності розвитку. 

1. Тема 1. Загальні особливості літературного процесу в Україні 

перших десятиліть ХХІ ст. Літературні конкурси та фестивалі. 

Експерименти зі структурою твору на теренах української 

літератури. 

 



2. Тема 2. Українська молодіжна проза поч. ХХІ ст. Творчі 

досягнення Сергія Жадана: «Депеш мод», «Ворошиловград». 

Проза Ірени Карпи, Світлани Поваляєвої, Любка Дереша, Тані 

Малярчук). Молодіжні бестселери. 

2 

Кредит 2. Українська проза початку ХХІ ст.: діалог класики і «канону» масової 

літератури 

3. Тема 3. Масова література в Україні. Український бестселер. 

Розвиток жанру детективу та кримінального роману (Андрій 

Кокотюха, Леонід Кононович, Володимир 

Шкляр).Мелодраматичні твори Люко Дашвар. 

 

4. Тема 4. Українська жіноча (зокрема, любовна) проза. Проза 

Людмили Таран. Еволюція стилю Вікторії Гранецької. Специфіка 

роботи зі словом у мелодраматичному моделюванні Олени 

Печорної. Експериментальні техніки в прозі Ольги Слоньовської 

й Алли Рогашко 

2 

Кредит 3. Містика і фентезі в сучасній українській літературі 

5. Тема 5. Українська містика та роман жахів. Творчість Д.Білого, 

подружжя Шевченків, братів Капранових.  Концепція жанру 

фентезі, проблеми дефініції й класифікації. Міське фентезі 

України: гуманізм психологічного фентезі Марини і Сергія 

Дяченків; технозастереження Генрі Лайона Олді. Українське 

слов’янське фентезі Володимира Аренєва. Синтезований варіант 

метажанру Дари Корній. 

2 

Кредит 4. Сучасна українська поезія і драматургія: своєрідність жанрового спектру 

і поетики. Явища синтезу 

6. Тема 6. Художні пошуки покоління дев’ятдесятників та 

двотисячників в царині поезії. Відеопоезія як синтез мистецтв. 

 

7. Тема 7. «Нова хвиля» української драматургії. Жанрово-

стилістичних модифікації драматичних текстів. Особливості 

образної системи. Творення сценічного репертуару 

«традиційниками» та «експериментаторами». Постмодерний 

вимір драматичних творів.  

2 

 Усього 8 

7. Самостійна робота  

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Український літературний процес перших десятиліть ХХІ ст.: тенденції й 

закономірності розвитку. 

1. Тема 1. Укласти анотовану хронологічну таблицю появи в 

Україні літературних конкурсів, фестивалів, форумів, починаючи 

з 1995 р. 

10 

2. Тема 2. Укласти анотовану бібліографію публікацій із проблем 

творчості Сергія Жадана, Ірени Карпи, Світлани Поваляєвої, 

Любка Дереша, Тані Малярчук (2 автори на вибір). 

12 

Кредит 2. Українська проза початку ХХІ ст.: діалог класики і «канону» масової 

літератури 

3. Тема 3. Підготувати мультимедіапрезентацію з аналітичним 

елементом із теми «Масова література в Україні ХХІ ст. 

Український бестселлер». 

10 

4. Тема 4. Здійснити письмовий порівняльний аналіз образів героїнь 

романів Людмили Таран «Дзеркало єдинорога» і Вікторії 

8 



Гранецької «Мантра-омана». 

Кредит 3. Містика і фентезі в сучасній українській літературі 

5. Тема 5. Підготувати письмовий компаративний аналіз 

міфопоетики двох співвідносних творів – репрезентантів 

українського міського фентезі. 

22 

Кредит 4. Сучасна українська поезія і драматургія: своєрідність жанрового спектру 

і поетики. Явища синтезу 

6. Тема 6. Здійснити у вигляді медіапрезентації письмовий аналіз 

трьох поезій на вибір різних митців. 

8 

7. Тема 7. Виконайте письмовий аналіз двох п’єс українських 

драматургів ХХІ ст. (на вибір). 

12 

 Усього 82 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Український літературний процес перших десятиліть ХХІ ст.: тенденції й 

закономірності розвитку. 

1. Тема 1. Укласти анотовану хронологічну таблицю появи в 

Україні літературних конкурсів, фестивалів, форумів, починаючи 

з 1995 р. 

10 

2. Тема 2. Укласти анотовану бібліографію публікацій із проблем 

творчості Сергія Жадана, Ірени Карпи, Світлани Поваляєвої, 

Любка Дереша, Тані Малярчук (2 автори на вибір). 

16 

Кредит 2. Українська проза початку ХХІ ст.: діалог класики і «канону» масової 

літератури 

3. Тема 3. Підготувати мультимедіапрезентацію з аналітичним 

елементом із теми «Масова література в Україні ХХІ ст. 

Український бестселлер». 

12 

4. Тема 4. Здійснити письмовий порівняльний аналіз образів героїнь 

романів Людмили Таран «Дзеркало єдинорога» і Вікторії 

Гранецької «Мантра-омана». 

14 

Кредит 3. Містика і фентезі в сучасній українській літературі 

5. Тема 5. Підготувати письмовий компаративний аналіз 

міфопоетики двох співвідносних творів – репрезентантів 

українського міського фентезі. 

26 

Кредит 4. Сучасна українська поезія і драматургія: своєрідність жанрового спектру 

і поетики. Явища синтезу 

6. Тема 6. Здійснити у вигляді медіапрезентації письмовий аналіз 

трьох поезій на вибір різних митців. 

12 

7. Тема 7. Виконайте письмовий аналіз двох п’єс українських 

драматургів ХХІ ст. (на вибір). 

16 

 Усього 106 

  

8. 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 

йгрупове  опитування, самостійна робота). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних робіт, уміння 

самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, 

написання і захист реферату/статті, здатності публічно чи письмово представляти певний 

матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) 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 поставленізавдання; у розкритті питань немає логічної 

послідовності.  

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботивиставляється 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 200 до 400 балів (за 

4 кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 

9. 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. 

 

Поточне тестування та самостійна робота Контр. 

роб. 

Накоп. 

бали/  

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
30*2 

400/ 

100 50 50 50 50 70 35 35 



10. 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.). 

11. Рекомендована література 

Базова  

1. Підопригора С. В. Сучасний літературний процес: навчальний посібник Миколаїв: 

Іліон, 2013. 128 с. 

2. Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова» : монографія / за заг. 

ред. С.В.Підопригори. Миколаїв: Іліон, 2014. 282 с. 

3. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. Київ: Академія, 2008. 

248 с. 

4. Голобородько Я. Артеграунд. Український літературний істеблішмент. Київ : Факт, 

2006. 160 с.  

5. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми колоніальної травми. Київ: Грані-Т, 

2013. 548 с.  

6. Гундорова Т. Український літературний постмодерн: післячорнобильська бібліотека. 

Київ: Критика, 2005. 264 с. 

7. Даниленко В. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес. Київ: 

Академвидав, 2008. 352 с.  

8. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків. Львів: 

Літопис, 1999. 336 с.  

9. Поліщук Я. Література як геокультурний проект. Київ: Академвидав, 2008. 304 с.  

10. Якубовська М. С. У дзеркалі слова: Есеї про сучасну українську літературу.. Львів: 

Каменяр, 2005. 752 с. 

Допоміжна 

1. Битько В. Сергій Жадан як прозаїк. Українська мова та література. 2009. № 17–19 

(травень). С. 22–24. 

2. Бойчук Б. Троїсті музиканти (Жадан-Карпа-Андрухович). Кур’єр Кривбасу. 2005. 

Ч. 183. С. 124–130. 

3. Брайко О. Екзистенційні проблеми крізь призму детективного жанру (романи Євгенії 

Кононенко) / О. Брайко.. Слово і час. 2003. № 2. С. 48–57.  

4. Веретільник О. Леонід Кононович: творчість у національно-екзистенційному форматі. 

Українська мова та література. 2006. № 41–43 (листопад). С. 24–30. 

5. Герасименко Н. Особливості творчої манери Ірен Роздобудько. Слово і час. 2005. 

№ 11. С. 36–40. 

6. Голобородько Я. Тембри ліричного вокалу: Про Маріанну Кіяновську та Мар’яну 

Савку. Кур’єр Кривбасу. 2008. № 9–10. С. 247–256.  

7. Гундорова Т. Кітч і література. К.: Факт, 2008. 284 с. 

8. Гурдуз А., Косенчук О. Український Дон Кіхот: «передмова» до «продовження». 

Українська література в загальноосвітній школі. 2006. № 2. С. 5–7. 

9. Гурдуз А. І. Мешап-проза: історія гри з історією. Науковий вісник Миколаївського 

державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Серія: 

Філологічні науки / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. Миколаїв : МНУ 

ім. В. О. Сухомлинського, 2013. Вип. 4.11 (90). С. 44–48. 

10. Гурдуз А.І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини ХХ – першого 

десятиліття ХХІ століть: інтрига переосмислення. Науковий вісник Миколаївського 

http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.
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