




              

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –3  

Галузь знань 

03 – гуманітарні науки 
(шифр і назва) за вибором 

 Напрям підготовки  

035 – філологія 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

035.03 – слов’янські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2  3-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

5-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

 

32 год. - 

Практичні, семінарські 

 - - 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

 58 год. - 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 2 : 3,6 

 

 

 

 

 

 



2 

 

  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Мета курсу –  допомогти студентові оволодіти знаннями про основні тенденції 

розвитку сучасних слов’янських літератур і запропонувати алгоритм для їх 

постійного оновлення. 

Курс має загальнотеоретичні і практичні цілі. 

Загальнотеоретичні цілі курсу «Актуальні тенденції розвитку слов’янських 

літератур» полягають в тому, щоб: 

• зрозуміти головні еволюційні процеси, які відбуваються в літературах 

постмодерної доби; 

• осмислити філософське й культурологічне підґрунтя сучасного письменства; 

• опанувати постмодерністську літературознавчу термінологію; 

• усвідомити зв'язок між окремими національними літературами однієї епохи, як 

і відмінності між ними. 

 

Завдання: Практичні завдання й цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе: 

• сформувати картину сучасного письменства і зорієнтуватися в його розмаїтій 

пропозиції; 

• навчитися відрізняти твори художньої літератури від творів тривіальної 

літератури; 

• розвинути навички креативного читання; 

• усвідомити характер зв’язку між постмодерною літературою та реальністю; 

• отримати багату й різнобічну інформацію про важливі твори сучасної 

літератури; 

•  майбутнім перекладачам допоможе зорієнтуватись у тому, які твори їм було б 

цікаво перекладати; 

спробувати свої сили в написанні літературознавчого есе.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: факти й тенденції історії розвитку сучасних слов’янських літератур; 

 найновіші поетикальні напрямки в літературах слов’янських народів та їх 

чільних представників; літературознавчі терміни, які з’явилися в 

постмодерний період; твори, які найповніше втілюють поетику кожного з 

етапів постмодерну 

Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

вміти: аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний 

контекст;  

оперувати термінами постмодерністської літературної теорії і в їхньому світлі 

аналізувати твори постмодерного письменства, а також характеризувати 

найсучасніші тенденції розвитку української та зарубіжних (передовсім 

слов’янських літератур); 

використовувати переваги «close reading»; 
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застосовувати набуті знання для здобуття нових; 

ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

 організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Нереалістичні тенденції у розвитку сучасних слов’янських 

літератур 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Актуальні тенденції розвитку слов’янських 

літератур», його пізнавальне і практичне значення. Постмодерна епоха. Її основні 

характеристики.   

Тема 2. Постмодернізм. Зміст поняття. Зародження постмодернізму у світовій 

культурі та у слов’янських літературах. Проблема постмодернізму як цілісного 

феномену сучасного мистецтва.  

Тема 3. Основні домінанти постмодерністських текстів. Постмодернізм в 

українському письменстві.  

Тема 4. Постмодернізм у інослов’янських літературах. 

Тема 5. Гіпертекст та гіпертекстуальність. Літературні гіпертексти. Тлумачення 

гіпертекстуальності у працях постмодерністів. Гіпертексти М.Павича. 

 

Змістовий модуль 2. Реалістичні тенденції у розвитку сучасних слов’янських 

літератур 

Тема 6. Міметичні тенденції розвитку сучасної літератури. Неореалізм  на 

сучасному етапі. Новий автобіографізм. 

Тема 7 . Жіноча проза. «Жіноче письмо» і «жіночий рукопис». 

Тема 8. Мультимедійний вимір поетики постмодерних реалістів. Література ХХІ 

століття і жанрова література. 

 

     

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Модуль 1 
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Змістовий модуль 1. Нереалістичні тенденції у розвитку сучасних 

слов’янських літератур 

Тема 1. 

Постмодерна 

епоха. 

Постмодернізм і 

постпостмодернізм. 

Міметичні й 

неміметичні течії у 

літературі к.ХХ-

поч. ХХІ ст. 

 4    8       

Тема 2. 

Постмодернізм. 

Зміст поняття. 

Зародження 

постмодернізму у 

світовій культурі та 

у слов’янських 

літературах. 

Проблема 

постмодернізму як 

цілісного феномену 

сучасного 

мистецтва. 

 4    8       

Тема 3. Основні 

домінанти 

постмодерністськи

х текстів. 

Постмодернізм в 

українському 

письменстві. 

 4    8       

Тема 4. 

Постмодернізм у 

інослов’янських 

літературах 

 4    8       

Тема 5. Гіпертекст 

та 

гіпертекстуальність

. Літературні 

гіпертексти. 

Тлумачення 

гіпертекстуальності 

у працях 

постмодерністів. 

 4    7       



5 

 

  

Гіпертексти 

М.Павича 

Разом за змістовим 

модулем 1 

 2

0 

   29       

Змістовий модуль 2. Реалістичні тенденції у розвитку сучасних слов’янських 

літератур 

Тема 1. Міметичні 

тенденції розвитку 

сучасної 

літератури. 

Неореалізм  на 

сучасному етапі. 

Новий 

автобіографізм 

 4    7       

Тема 2. Жіноча 

проза. «Жіноче 

письмо» і «жіночий 

рукопис» 

 4    7       

Тема 3. 

Мультимедійний 

вимір поетики 

постмодерних 

реалістів. 

Література ХХІ 

століття і жанрова 

література 

 4    5       

Разом за змістовим 

модулем 2 

 1

2 

   19       

Усього годин   3

2 

   58       

 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин  3

2 

   58       

 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1. Постмодернізм як етап розвитку західної цивілізації. 8 

2. Дискусії про постмодернізм в українському 

літературознавстві 

8 

3. Творчість М.Кундери 8 

4. Творчість Г. Петровича 8 
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5. Гіпертекстуальне оповідання М.Павича «Скляний 

слимак»  

7 

6. Неореалізм у сучасних слов’янських літературах 7 

7. Жіноче письмо у слов’янських літературах 7 

8. Жанрова література в болгарській (словацькій) 

літературі 

5 

 
Разом 

58 

 

 
10. Методи навчання 

 

       Під час викладання курсу «Актуальні тенденції розвитку слов’янських 

літератур» методи і техніки обираємо відповідно до специфіки цієї дисципліни, яка 

вимагає синтетичного підходу до висвітлення проблем. Для досягнення мети курсу і 

розв’язання поставлених завдань будуть використовуватися історико-літературний, 

типологічний, герменевтичний, порівняльно-історичний, текстологічний (включно з 

close reading), рецептивний та соціокультурний методи. З огляду на те, що програма 

курсу не передбачає практичних занять, а основною формою занять є лекційна, 

використовуємо можливості включення студентів у діалог. Студенти мають 

можливість виявити свою креативність і продемонструвати особливості бачення 

сучасного літературного процесу, написавши есе і взявши участь у заняттях.                    

 
11. Методи контролю 

Письмова робота.  

Студенти отримують оцінку за залік на основі сумарної оцінки за 2 есе. 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються так:  

- есе №1 (висвітлення відвіданої літературної події)– 50 балів 

- есе №2 (поетикальна характеристика твору сучасної слов’янської літератури) – 

50 балів 

Підсумкова максимальна кількість балів - 100. 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А 5 відмінно    

 

Зараховано 
81-89 В 

4 
дуже добре  

71-80 С Добре 

61-70 D 
3 

задовільно  

51-60 Е  Достатньо 
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21-50 FX 2 незадовільно  не зараховано  

0-20 F 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

не зараховано  

(без права 

перездачі) 

 

13. Методичне забезпечення 

1.Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер. з англ. 

В.Шовкун; Наук.ред.пер. О.Шевченко. – К.: Вид-во Соломії Павличко 

«Основи», 2003. – 503 с. 

2.Лексикон загального та порівняльного літературознавства / кер. проекту А. Волков. – 

Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с. 

3.Літературознавча енциклопедія : у 2 т. // авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : Академія, 2007. 

– (Серія «Енциклопедія ерудита»). Т. 1 : А (аба) - Л (лямент).– 608 с. 

4.Літературознавча енциклопедія : у 2 т. // авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : Академія, 2007. 

– (Серія «Енциклопедія ерудита»). Т. 2 : М (Маадай-Кара) - Я  

(я-форма). − 624 с. 

5.Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, 

В. І. Теремка. – К. : Академія, 2006. – 752 с. – (Nota bene). 

6.Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. 

Марії Зубрицької ; Центр гуманіт. досліджень ЛДУ ім. І. Франка,  

НТШ . – Львів : Літопис, 1996. – 633 с.  

7. Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук . 

– К. : Академія, 2008. – 248 с. – (Сер. «Альма-матер»). 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова  

1. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. літературний постмодерн / 

Тамара Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 263 с.  

2. Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири / Т. Денисова // 

Слово і час. – 1995. – № 2. – С. 18–27. 

3. Еко У. Поетика відкритого твору / Умберто Еко ; пер. Уляни Головацької // 

Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за 

ред. Марії Зубрицької ; Центр гуманіт. дослідж. ЛДУ ім. І. Франка, НТШ. – Львів : 

Літопис, 1996. – C. 406–419. 

4. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко ; пер. з 

англ. Мар’яна Гірняк ; наук. ред. Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 383 с. 

5. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; пер. з англ. 

В. Шовкун ; наук. ред. пер. О. Шевченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 

2003. – 503 с.  

6. Ковбасенко Ю. Література постмодернізму [Електронний ресурс]: По той бік 

різних боків / Юрій Іванович Ковбасенко // Режим доступу : http://ae-lib.org.ua/texts/ 
kovbasenko_postmodernizm_ua.htm. 

 

 

http://ae-lib.org.ua/texts/kovbasenko_postmodernizm_ua.htm
http://ae-lib.org.ua/texts/kovbasenko_postmodernizm_ua.htm
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Допоміжна 

1. Барт Р. Від твору до тексту / Ролан Барт ; пер. Юрія Гудзя // Слово. Знак. 

Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії 

Зубрицької ; Центр гуманіт. дослідж. ЛДУ ім. І. Франка, НТШ. – Львів : Літопис, 1996. – 

C. 378–384. 

2. Бербенець Л. С. Пастиш і особливості художньої репрезентації в літературі 

постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Л. С. Бербенець. – К., 2008. – 19 с. 

3. Борхес Х. Л. Алеф: Прозові твори / Хорхе Луїс Борхес ; пер. з ісп. – Х. : 

Фоліо, 2008. – 572 с. – (Бібліотека світової літератури).  

4. Будний В. Порівняльне літературознавство : [підручник] / Василь Будний, 

Микола Ільницький. – К. : Києво-Могилянська акад., 2008. – 430 с.  

5. Гіпертекст [Електронний ресурс]. – Режим доступу  : http://uk.wikipedia.org/ 
wiki/Гіпертекст. 

6. Гук З. Роман «Хозарський словник» у контексті жанрових пошуків М. Павича 

/ Зоряна Гук // Вісник Львів. ун-ту : зб. наук. пр. Сер. філол. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 

2009. – Вип. 48 : До 80-ліття проф. каф. слов’янської філології Львів. нац.  

ун-ту ім. І. Франка Володимира Моторного. – С. 162–168. 

7. Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії / Тамара Гундорова. – К. : Факт, 

2008. – 284 с. – (Сер. «Висока полиця»). 

8. Гундорова Т. Постмодернізм і постструктуралізм: питання текстуальності / 
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15. Інформаційні ресурси 

 
http://litakcent.com/ 
http://www.chytomo.com/ 
https://blog.yakaboo.ua/ 
 

Література слов’янських народів має велике пізнавальне, етико-виховне, 

естетичне значення. Її зразки побутують завдяки публікаціям у збірках, фіксації в 

аудіо-, відео- й електронних носіях, через літературні фестивалі, Інтернет. Як вид 

мистецтва, як своєрідна форма суспільної свідомості вона продовжує творитися. 

Відтак вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні 

інформаційні ресурси, у тому числі комунікацію з носіями мови, яку вони 

вивчають. 
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