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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. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасний літературний 

процес» складена відповідно до освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська 

мова і література) підготовки магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і 

література.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасний літературний процес, 

жанрово-стильові домінанти української поезії, прози, драматургії перших десятиліть 

ХХІ ст. 

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, історія української літератури, мовознавство, 

історія  світової літератури, історія, фольклористика, психологія, логіка, естетика.   

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Системно 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. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: навчити студентів аналізувати 

розвиток української літератури перших десятиліть ХХІ ст. у цілому і його конкретні твори, 

беручи до уваги закономірності поступування світового літературного процесу; допомогти 

розібратися в основних закономірностях літературного процесу; формувати зацікавленість 

до науково-дослідної праці та практичного використання здобутих знань. 

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, специфіки 

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. 
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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 і моделі власного шляху 

письменників. 

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. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

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: 



6 

 

«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). 

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»). 

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» 

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. 

 

3. 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.  
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