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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Сучасний український роман» розглянуто проблеми 

специфіки українського літературного дискурсу кінця ХХ – початку ХХІ століття й 

визначено основні тенденції сучасної української літератури згідно з теоретичними засадами 

закономірностей розвитку світового літературного процесу означеного періоду; з’ясовано 

специфіку розвитку сучасної української прози, її основних етапів розвитку загалом та 

історичного роману зокрема; встановлено особливості розвитку жанрів масової літератури в 

Україні; окреслено співвідношення гіпертекстової та мультимедійної літератури; 

виокремлено жанрово-стильові домінанти української молодіжної прози; 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.  

 

 

Summary 

 In the process of studying the discipline "Modern Ukrainian novel" the problems of the 

specifics of Ukrainian literary discourse of the beginning of the ХХ – 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. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасний український 

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

мова і література)» підготовки бакалаврів спеціальності «014 Середня освіта (Українська 

мова і література)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: жанрова специфіка роману сучасного 

літературного процесу.  

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, теоретичні проблеми літературознавства, 

мовознавство,  історія  української літератури, історія  світової літератури, історія.   

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета: вивчення стильової та родо-жанрової динаміки сучасної української 

літератури; розкрити характерні особливості індивідуального стилю представників 

означеного періоду; дати систематизовані знання з історії українського історичного роману 

постмодерного періоду.  

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити з умовами розвитку 

сучасного українського роману, беручи до уваги закономірності поступування світового 

літературного процесу; оволодіти принципами ідейно-художнього аналізу літературних 

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

особливості сучасного українського роману; пов’язати вивчення питань історії літератури з 

практичною роботою майбутніх викладачів мови і літератури, критиків і літературознавців; 

сприяти всебічному розвитку, активному становленню й самореалізації особистості 

майбутнього фахівця. 

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:  
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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. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Традиція історичного роману в українській літературі.  Відродження історичного 

віршованого роману (Ліна Костенко, Леонід Горлач). 

Тема 2. Стратегія «історичної справедливості» В. Шевчука. Р. Іваничука, П. Загребельного, 

Ю. Мушкетика та ін. 

Тема 3. Тенденції розвитку історичного роману у 1990-ті рр.  Новаторство молодшого 

покоління.   

Тема 4. Відображення революційних /буремних перших 10-літь ХХ ст.: А. Кокотюха 

«Справа отамана Зеленого».  Максим Буткевич «1918. Місто надій». 

Тема 5. Панорама суспільного життя ХХ століття   в романістиці В. Шкляра «Залишенець. 

Чорний ворон»,  В. Лиса «Століття Якова». 

Тема 6. Тематичний діапазон і стильове розмаїття українського роману в сучасній масовій 

літературі. Є. Кононенко «Зрада».  Н. Гуменюк «Енна». 

Тема 7. Фентезійні експерименти А. Рогашко «Осіннє рондо місячної ночі», Дари Корній 

«Гонихмарник». 

Тема 8. Правда й вимисел у романі М. Вінграновського «Северин Наливайко». 

Тема 9. Поповнення у світовій мазепіані: В. Рогожа «Мазепа». А. Пестова «Діамантова 

згуба» та ін. 
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Тема 10. А. Кокотюха серія ретророманів про Львів.  Владислав Івченко «Битва за Одесу».    

Тема 11. Богдан Коломійчук «Готель «Велика Пруссія»». Валерій і Наталя Лапікури «Поїзд, 

що зник». 

Тема 12. Історія з жіночого погляду: романістика І. Роздобудько  «Подвійна гра  в чотири 

руки»  та  Н. Гурницької «Багряний колір вічності». 

Тема 13. Мистецтво відображення правди життя М. Гримич «Клавка». Д. Гнатко 

«Мазуревичі».  

Тема 14. Феномен «паралельної історії».  Василь Кожелянко («Дефіляда у Москві», 

«Конотоп», «Ефіопська січ»).   

Тема 15. Жанрово-стильові особливості сучасної української фантастики (постапокаліптика, 

кіберпанк, космоопера, наукова фантастика).   Творчість М. і С. Дяченків.  Генрі Лайон Олді. 

Травелоги у творчості Макса Кідрука. Художнє осмислення подій Євромайдану та 

російсько-української війни в текстах українських прозаїків. Брати Капранови «Майдан. 

Таємні файли».  

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

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

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

монографія. Полтава : ПолтНТУ, 2014. 656 с. 

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

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

Хмельницького, 2016. 145 с.  

5. 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. 

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

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

7. Саєнко В. Сучасна українська література : компедіум. Одеса : Астропринт, 2014. 348 с.  

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

Додаткова  

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

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

2. 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. 

3. Голобородько Я. Саундтреки свідомості. Стиль Сергія Жадана. Українська мова й 

література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2007.  № 3. С. 83–95. 

4. Грабовський В. Таємна місія таланту: поетичний профіль Павла Мовчана.  

Літературна Україна. 2004. 15 лип. С. 4.  

5. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. 

Київ  : Критика, 2005. 264 с.  

6. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї. 

Київ : Грані-Т, 2013. 548 с.  

7. Зборовська  Н.  Код української літератури: Проект новітньої української літератури.  

Київ : Академвидав, 2006. 498 с. 

8. Зборовська Н. Сучасна масова література в Україні як загальнокультурна проблема. 

СіЧ. 2007. № 6. С. 3–8.  

9. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці : Золоті литаври, 

2001. 636 с. 
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10. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів].  Т.1. Київ : 

Академія, 2007.  608 с.  

11. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів].  Т. 2. Київ : 

Академія, 2007.  624 с. 

12. Філософський енциклопедичний словник / [голова редкол. В. І. Шинкарук].  Київ : 

Абрис, 2002.  742 с.  

13. Хороб М. Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття [Текст] 

: (дослідження, статті, критичні етюти). Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. 428 с.  

14. Підопригора С. Сучасний літературний процес : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. 

Миколаїв : Іліон, 2013. 128 с. 

15. Поліщук О. Еволюція альтернативної історії в художній літературі. / Літературний 

процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. Київ : Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 
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