




                

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  
 

 

Вибіркова 

 
Напрям підготовки  

_______________ 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 Спеціальність 
 035 Філологія 

спеціалізація: 
035.03 слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання                     (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента - 6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 30 год. 

Практичні, семінарські 

- 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

60 год. 

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30:60 (1:2) 

для заочної форми навчання -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета - ознайомити студентів з особливостями формування та розвитку 

постпостмодернізму у літературах слов’янських народів; акцентувати увагу на 

способах жанрової реалізації літератури доби постпостмодерну; поглибити та 

розширити знання, здобуті при вивченні нормативних курсів з історії 

слов’янських літератур  та  окреслити перспективи розвитку 

постпостмодерністської літератури.  

 

Завдання . Спецкурс «Постпостмодернізм у слов’янських літературах» має 

загальнотеоретичні і практичні цілі. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

       знати:  

 

      об’єкт, предмет та завдання курсу; 

• базові поняття, що використовуються при вивченні постпостмодернізму; 

• головні процеси виникнення, формування і розвитку певних літературних 

напрямів і течій у сучасній літературі; 

• явища сучасного літературного процесу; 

• дію законів жанротворення у новітній літературі; 

• чинники впливу новітньої літератури на формування особистості. 

 

 

    вміти:  

• усвідомлювати  факти сучасного літературного процесу у слов’янському світі 

як елемент цілісної картини розвитку світової  літератури;  

• глибше засвоїти курси з історії розвитку національних літератур; 

• осмислено сприймати історико-літературний процес; 

• фахово аналізувати новітні  явища у літературному процесі; 

• виявляти кращі зразки красного письменства у сучасних слов’янських 

літературах. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1.  Вступ. Предмет і завдання курсу «Постпостмодернізм у 

слов’янських літературах» як спеціальної наукової 

дисципліни, його загальнотеоретичне, пізнавальне і практичне значення. 
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  Тема 2. «Пізній» етап розвитку літературного постмодернізму, узагальнення 

його властивостей та специфічних рис у проекції на постпостмодерністську 

творчість. 

 

         Тема 3.  Постпостмодернізм: тенденції і основні етапи його розвитку. 

Висвітлення специфіки постпостмодернізму у дослідницьких  працях провідних 

учених. 

            

         Тема 4.  Характерні особливості  постпостмодерністської літератури у її 

взаємозв’язках з постмодернізмом (іронія, «цитатне мислення», 

інтертекстуальність,  колаж, принцип гри).  

 

         Тема 5. Статус постпостмодернізму в літературі, його досягнення, 

специфіка. Модифікації постпостмодернізму.   

 

         Тема 6. Постмодерністи про посткультуру та літературу.  

          Новий автобіографізм як своєрідний тип літературної автопроекції 

(фрагментарність, калейдоскопічність картин).  

 

         Тема 7. Жанрова та тематична своєрідність творчості чеських 

постпостмодерністів. 

 

          Тема 8.  Естетика постмодернізму у польській літературі з проекцію на 

постпостмодерніський дискурс.  

 
Модуль 2. 

 
Змістовий модуль 2. 

 
Тема 9. Постпостмодернізм в українській літературі:  специфіка 

трансформації постмодернізму та формування нового характеру письма (від 

Ю.Андруховича до А.Любки) 

 
       Тема 10. Постпостмодернізм у російській літературі. Віктор Пелєвін. 
Специфіка жіночого письма. Людмила Уліцкая. 
 
       Тема 11. Білоруська література: від постмодернізму до постпостмодернізму.   
 
       Тема 12. Сербський постпостмодернізм. Творча саморефлексія як складова 
частина писання самого себе у творчості Мілорада Павича. Творчість Мілети 
Продановича. 
 
      Тема 13. Наближення до постпостмодерністської поетики у творчості 
болгарських  постмодерністів. 
 
      Тема 14. Постпостмодернізм у словацькій літературі. 
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       Тема 15. Хорватська література у проекції на специфіку 

постпостмодерністських шукань. Основні теми та жанрові вирішення. 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.

р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Постпостмодернізм: специфічні риси та тенденції розвитку  

 

Тема 1. Вступ. Предмет і 

завдання курсу 

«Постпостмодернізм у 

слов’янських 

літературах» як 

спеціальної наукової 

дисципліни, його 

загальнотеоретичне, 

пізнавальне і практичне 

значення. 

 

 5 2    3       

Тема 2. «Пізній» етап 

розвитку літературного 

постмодернізму, 

узагальнення його 

властивостей та 

специфічних рис у 

проекції на 

постпостмодерністську 

творчість. 

 

5 2    3       

Тема3. 

Постпостмодернізм: 

тенденції і основні етапи 

його розвитку. 

8 2    6       
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Висвітлення специфіки 

постпостмодернізму у 

дослідницьких  працях 

провідних учених. 

 

Тема 4. Характерні 

особливості  

постпостмодерністської 

літератури у її 

взаємозв’язках з 

постмодернізмом (іронія, 

«цитатне мислення», 

інтертекстуальність,  

колаж, принцип гри).  

 

5 2    3       

Тема 5. Статус 

постпостмодернізму в 

літературі, його 

досягнення, специфіка. 

Модифікації 

постпостмодернізму.   

 

5 2    3       

Тема6. Постмодерністи 

про посткультуру та 

літературу. Новий 

автобіографізм як 

своєрідний тип 

літературної автопроекції 

(фрагментарність, 

калейдоскопічність 

картин).  

 

8 2    6       

Тема 7. Жанрова та 

тематична своєрідність 

творчості чеських 

постпостмодерністів. 

 

 

5 2    3       

Тема 8. Естетика 

постмодернізму у 

польській літературі з 

проекцію на 

постпостмодерніський 

5 2    3       
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дискурс.  

 

Разом за змістовим 

модулем 1 

 

46 16    30       

                                                                Модуль 2 

Змістовий модуль 2.  

Постпостмодернізм  та його прояви у творчій практиці  

представників слов’янських літератур 

Тема9.Постпостмодернізм 

в українській літературі:  

специфіка трансформації 

постмодернізму та 

формування нового 

характеру письма (від 

Ю.Андруховича до 

А.Любки) 

 

8 2    6       

Тема10. 
Постпостмодернізм у 
російській літературі. 
Віктор Пелєвін. 
Специфіка жіночого 
письма. Людмила Уліцкая. 
 

5 2    3       

Тема 11. Білоруська 
література: від 
постмодернізму до 
постпостмодернізму.   
 

5 2    3       

Тема 12. Сербський 
постпостмодернізм. 
Творча саморефлексія як 
складова частина писання 
самого себе у творчості 
Мілорада Павича. 
Творчість Мілети 
Продановича. 
 

 

8 2    6       

Тема 13. Наближення до 
постпостмодерністської 
поетики у творчості 
болгарських  
постмодерністів. 
 

5 2    3       

Тема 
14.Постпостмодернізм у 
словацькій літературі. 

5 2    3       
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Тема 15. Хорватська 

літераура у проекції на 

специфіку 

постпостмодерністських 

шукань. Основні теми та 

жанрові вирішення. 

8 2    6       

Разом за змістовим 

модулем 2 

44 14    30       

Усього годин  90 30    60       

 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 90 30    60       

 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Специфічні особливості постмодернізму у проекції на 

постпостмодернізм. 

 

6 

2 Постпостмодернізм з огляду на специфіку його 

формування у дослідницьких працях провідних 

літературознавців. 

 

6 

3 Творча саморефлексія як складова частина писання 

самого себе у творчості Мілорада Павича.  

 

6 

4 Новітні принципи творення автобіографії у добу пост 

постмодерну (Ю.Андрухович, «Центрально-східна 

ревізія» та ін.).  

 

6 

5 Специфіка постпостмодерністського дискурсу у чеській 

та польській літературах. 

 

6 

6 Характер постпостмодерної ситуації в українській 

літературі. Ознаки нового письма.  

 

6 

7 Постпостмодернізм у російській літературі. Жіноча 

проза крізь призму постпостмодернізму. 

Білоруська література у пошуках нових шляхів розвитку. 

Творчість Альгерда Бахаревіча. 
 

6 
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8 Творчі пошуки у сербській постпостмодерній літературі: 

від Мілорада Павича до Мілети Продановича. 

 

6 

9 Авторська присутність та форми її прояву у літературі 

доби постпостмодерну (на матеріалі болгарської та 

словацької літератур). 

6 

10 Світ постпостмодерністської прози у хорватській 

літературі  

(Ренато Баретич «Розкажи мені про неї», Іво Брешан 

«Азартні ігри з долею») 

 

6 

  

Разом 

 

 

60 

 

 
9. Індивідуальні завдання 

 

      Написання есеїв з метою висвітлення творчості представників двох 

слов’янських літератур чи осмислення окремо взятих художніх творів (за вибором 

студента ).  

  

10. Методи навчання 

 

Вивчення курсу «Постпостмодернізм у слов’янських літературах» 

передбачає застосування історико-типологічного, історико-генетичного та 

рецептивно-естетичного методів.                                              

 
11. Методи контролю 

 

      Поточний контроль здійснюється у формі проведення тестування (модуль 1, 

модуль 2), оцінюванням відповідей на колоквіумі та  оцінюванням двох есеїв.  

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Кол

о- 

квіу

м 

Есеї Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2  1 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

 

30  

 

10 

 

10 

 

100 

4 2 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 

https://www.yakaboo.ua/ua/pricaj-mi-o-njoj.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=serbiya-i-horvatiya&utm_campaign=29082018
https://www.yakaboo.ua/ua/azartni-igri-z-doleju.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=serbiya-i-horvatiya&utm_campaign=29082018
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Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 

 

 
 

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 

21-50 FX 2 незадовільно  не зараховано  

0-20 F 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

не зараховано  

(без права 

перездачі) 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Робоча навчальна програма. 

2. Матеріали для самостійної роботи студентів. 

 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Андрухович Ю. Повернення літератури [Електронний ресурс] // Ї. – 2002. 

Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/andr-pl.htm 

Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Загальне літературознавство. Рівне, 

1997; 

2.Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний 

постмодерн. - Київ, Критика. -  2005. 

3.Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири // Слово і час, - 

1995. - № 2;  

4.Денисова Т.Н., Сиваченко Г.М. Наприкінці XX ст.: постмодернізм, 

мультикультуралізм. //Всесвітня література. - 1999. - №1;  

5.Затонский Д. Постмодернизм: гипотезы возникновения   //Иностранная 

литература. -  1996 - № 2;  

6.Затонский Д. Постмодернизм в историческом интерьере //Вопросы литературы. 

- 1996. - №3;  

7.Зарубіжна література ХХ ст. (епоха постмодернізму) : навчальний посібник /  В. 

В. Черевченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 104 с. 

8.Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. - Львів: Літопис, 2004. - 

652 с. (переклад Мар'яни Гірняк) 
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9.Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора ; пер. з англ. В. 

10.Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко 

«Основи», 2003. – 503 с.  

11.Ігнатенко М. Ігрова культура постмодерну (або: вже не-культура) // Вікно в 

світ. - 1998. - № 2. 

12. Ігнатів Н. Особливості сприйняття часу автором-оповідачем в 

автобіографічній прозі Ю. Андруховича //Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. – № 631. Серія Філологія. Вип. 41. – Харків. – 

2004. – С. 280-284. 

13.Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. – М., 2001; 

14.Курицын В. Время множить приставки. К понятию постпостмодернизма  

// Октябрь, 1997, №7; 

15.Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. – 

Екатеринбург, 1997.  

16.Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ століття. Луцьк, 1999; 

17.Маньковская Н.Б. От модернизма к постпостмодернизму via постмодернизм 

// Коллаж. М., 1998 

18.Мережинская А.Ю. Русская постмодернистская литература. – К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2007. – 335 с. 
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