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Інформа

ція про 

курс 

 

 Цей курс дає знання про постмодернізм як культурно-естетичний феномен, 

формує уявлення про специфіку постмодернізму як літературного явища, 

висвітлює історію зародження, становлення та розвитку постмодернізму в 

слов’янських літературах (словацькій, українській, чеській, польській, сербській,  

болгарській, російській).  

Студенти не тільки знайомляться із життєвим та творчим шляхом чільних 

представників-постмодерністів, а й навчаються віднаходити постмодерністські 

елементи в їхній творах, порівнювати особливості дискурсу літературного 

постмодернізму в національних літературах.. 

 

Коротка 

анотація 

курсу 

Курс «Постмодернізм у слов’янських літературах» призначений для студентів-

магістрів (словацька мова та література) першого року навчання. Курс висвітлює 

передумови виникнення постмодернізму в світовій культурі, надає знання про 

літературний феномен постмодернізму, знайомить студентів із такими 

провідними ознаками постмодерністської літератури, як іронія, цитатне 

мислення, інтертекстуальність, пастиш, колаж, принцип гри тощо. 

https://philology.lnu.edu.ua/course/postmodernizm-u-slovyanskyh-literaturah-2


Мета та 

цілі 

курсу 

Мета курсу «Постмодернізм у слов’янських літературах» є ознайомити студентів 

з історією зародження, філософською та культурологічною основою  

постмодернізму, із становленням та розвитком його теорії та літературної 

практики, продемонструвати специфіку функціонування цього культурного 

явища на слов`янському ґрунті, а також ознайомити з творчістю провідних 

представників слов`янського постмодерністського літературного табору.  

Цілі курсу «Постмодернізм у слов’янських літературах» полягають у тому, щоб: 

навчити розпізнавати ознаки постмодерністської літературної парадигми,  

проводити компаративний аналіз постмодерністських творів, а також 

аналізувати конкретний твір, вписуючи його у відповідні поетикальні 

координати. 
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Триваліс

ть курсу 

Один семестр  

Обсяг Загальний обсяг 150 годин, у т. ч. 16 годин лекційних, 32 годин практичних 



курсу занять і 102 години самостійної роботи. 5 кредитів ЄКТС. 2 змістові модулі. 

 

Очікуван

і 

результа

ти 

навчанн

я 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  

історію виникнення і розвитку постмодернізму у світовій та слов’янських 

літературах; 

особливості поетики постмодерністської літератури; 

специфіку індивідуальної творчої манери окремих письменників-

постмодерністів; 

вміти:  
 засвоїти основні поняття постмодерністської літературної теорії та вміти 

оперувати її термінами;  

аналізувати й інтерпретувати твори літератури постмодернізму; 

організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

 

Ключові 

слова 

Постмодернізм, постмодерністська література, постмодерна література, 

постмодерний дискурс, інтертекстуальність, гіпертекстуальність, іронія, пародія, 

самопародія, принцип гри, пастиш, колаж, «подвійне кодування», образ автора, 

метамова, метанарація, гіперреальності симулякрів,  ергодична література, 

літературна критика. 

 

Формат 

курсу 

Очний, заочний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумко

вий 

контроль

, форма 

Іспит 

Пререкві

зити 

Курс «Основна слов’янська література (словацька)» (період реалізму та 

модернізму), «Новітні тенденції в розвитку словацької літератури»  

Навчаль

ні методи 

та 

техніки, 

які 

будуть 

використ

овуватис

я під час 

викладан

ня курсу 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: словесні 

(лекція у формі пояснення, бесіди із застосуванням комп’ютерних 

інформаційних технологій), наочні (інформаційно-ілюстративний, 

спостереження і аналіз), практичні (самостійна робота, конспектування). 

 

 

 

 

Необхідн

е 

обладнан

ня 

Проектор 

Критерії 

оцінюван

ня 

(окремо 

для 

кожного 

виду 

навчальн

ої 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Розрахунок контролю:  

• робота на практичному занятті: 30 балів (2 бали за кожне заняття); 

• модульна контрольна робота: 20 балів. 

іспит: 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 



діяльнос

ті) 

Питання 

до 

екзамену

. 

Постмодернізм. Зміст поняття. Постмодернізм як етап розвитку західної 

цивілізації. Зародження постмодернізму у світовій культурі. Функціонування 

терміну "постмодернізм" у літературознавстві. 

Зародження постмодернізму у слов`янських літературах. Постмодернізм в 

словацькій літературі.  

Постмодерністське розуміння тексту як інтертексту. Інтертекстуальність. 

Приклади інтертекстуальності у сучасних слов`янських літературах. 

Гіпертекст та гіпертекстуальність. Літературні гіпертексти. Тлумачення 

гіпертекстуальності у працях постмодерністів.  

Постмодерністський принцип гри. Постмодерністська іронія. Найпоширеніші 

образи-знаки постмодернізму. 

Пародія у постмодернізмі. Пастиш. "Подвійне кодування" у зверненні до 

метаоповіді.  

Своєрідність функціонування образу автора у постмодерністів. Самопародія.  

Постмодерністська літературна критика. 

Зародженняя постмодернізму в словацькій літературі (Кадлечік І.; Віліковський 

П.; Душек Д.; Клімачек В. Версії словацького постмодернізму. Тарагел Д.; Балла 

В.; Гворецький М. 

Національна специфіка українського постмодернізму. 

Андрухович Ю; Іздрик Ю.; Кожелянко В.; Забужко О.  

Постмодерністські тенденції в творчості чеських письменників. Кундера М.; 

Грабал Б.  

Постмодернізм в польській літературі. Токарчук О.; Вишневський Я.  

Постмодерністська проза в сербській літературі. Павич М.; «Хорватська 

мозаїка». 

Особливості постмодернізму в болгарській літературі. Господінов Г.  

Російська постмодерністська проза. Пелєвін В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитува

ння 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, 102 год 

 

Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ І     

1 т. 

13.02. 

2020 

1 год. 

 

Постмодернізм. Зміст поняття. Постмодернізм 

як етап розвитку західної цивілізації. 

Зародження постмодернізму у світовій культурі. 

Функціонування терміну "постмодернізм" у 

літературознавстві. 
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2010. 
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Žilka T.. Modernizmus a 

postmodernizmus vo svetovej 

literatúre. Metodické centrum mesta 
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Постмодернізм як 

етап розвитку 

західної цивілізації. 
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20.02. 

2020 

1 т. 

14.02. 

2020 

1 год. 
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літературі.  
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Páleníková Z. Postmoderná 

Дискусії про 

постмодернізм в 

словацькому 
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5.03.2020 



divadelnosť v tvorbe Viliama 
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2 т. 

20.02. 

2020 

2 год. 

Зародженняя постмодернізму в словацькій 

літературі. 

Кадлечік І. (за вибором); Віліковський П. 

(збірка оповідань «Жорстокий машиніст»); 

практичне    

3 т. 

27.02.

2020 

2 год. 

Душек Д. (оповідання); Клімачек В. (за 

вибором). 

практичне    

3 т. 

28.02. 

2020 

1 год. 

Постмодерністське розуміння тексту як 

інтертексту. Інтертекстуальність. Приклади 

інтертекстуальності у сучасних слов`янських 

літературах. 
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Постмодернізм в 

українській 

літературі. 

13 год. 

19.03.2020-

26.03.2020 

4 т. 

5.03. 

2020 

2 год. 

Версії словацького постмодернізму. 

Тарагел Д. (збірка оповідань «Сокирою і 

ножем» у співавторстві з П. Піштянеком); Балла 

В. (за вибором); 

практичне    

5 т. 

12.03. 

2020 

2 год. 

Гворецький М. (збірка оповідань «Мисливці та 

збирачі», роман «Плюш»). 

практичне    

5 т. Гіпертекст та гіпертекстуальність. Літературні лекція Татакренко А. «Гіпертекст», Основні домінанти 16.04.2020 



13.03. 

2020 

1 год. 
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постмодернізму. 
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практичне    

7 т. 

26.03. 

2020 

2 год. 

Іздрик Ю. («Воццек»); практичне    

 МОДУЛЬ ІІ     
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27.03. 

2020 

1 год. 
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Постмодернізм в 

польській 

літературі. 

12 год. 

23.04.2020, 

30.04.2020 

8 т. 

2.04. 

2020 

2 год. 

Кожелянко В. («Дефіляда в Москві»); модульна 

контрольна робота 

практичне    

9 т. 

9.04. 

2020 

2 год. 

Забужко О. («Польові дослідження українського 

сексу»; «Музей покинутих секретів»). 

практичне    



 

9 т. 

10.04. 
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1 год. 
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літературі. 

13 год. 

7.05.2020, 

14.05.2020 

10 т. 

16.04. 

2020 

2 год. 

Постмодерністські тенденції в творчості 

чеських письменників. Кундера М. 

(«Безсмертя», оповідання); Грабал Б. (за 

вибором). 

практичне    

11 т. 

23.04. 

2020 

2 год. 

Постмодернізм в польській літературі. Токарчук 

О. («Шафа». (Готель); «Мандрівка людей 

Книги»; «Правік та інші часи»);  

 

практичне    

11 т. 

24.04. 

2020 

1 год. 
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письменників. 

13 год. 

21.05.2020 

12 т. 

30.04. 

2020 

2 год. 
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Постмодерністська літературна критика. 

 

лекція Татаренко А. Поетика форми в 

прозі постмодернізму: досвід 

сербської літератури. Львів: ПАІС, 
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14.05. 

«Хорватська мозаїка» (твори за вибором)) практичне    



2020 

2 год. 
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21.05. 

2020 

2 год. 
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22.05. 

2020 

2 год. 
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