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Вибірковий курс “Пам’ять і покоління в літературі” належить до 
філологічних дисциплін, спрямованих на підготовку фахівців-
літературознавців. Курс розрахований на студентів третього року 
навчання бакалаврського рівня філологічного факультету і спирається 
на спеціалізовані знання, отримані попередньо у рамках навчальних 
дисциплін “Вступ до літературознавства”, “Історія української 
літератури”, “Історія світової літератури”. Курс пропонує поглиблене 
розуміння динаміки літературного процесу, механізмів формування 
культурної ідентичності, знайомить із теоретичними обґрунтуваннями 
поколіннєвого підходу й водночас проблематизує поколіннєву 
класифікацію. Ґенераційна перспектива дозволяє розглядати літературу 
у ширшому культурному й соціальному контексті, звертає увагу на 
переломні моменти й періоди культурної історії, що актуалізують 
поколіннєву ідентифікацію.  
Апробація курсу відбулася на філологічному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Франка у 2017-2018 
навчальному році, а також на факультеті міжнародних відносин і 
політології Яґеллонського університету у 2018-2019 навчальному році. 



Коротка 
анотація 
курсу 

Курс пропонує розуміння ґенераційного підходу як методологічної 
призми, яка формується в епоху модернізму й відображає особливості 
модерного мислення, зосередженого на зміні культурних парадигм, 
поступальному розвиткові і заміщенні (часто конфліктному) наявних 
форм новими, що перебувають у процесі становлення. Разом з тим, курс 
розглядає питання культурної тривкості, або ж транспоколіннєвої 
колективної пам’яті, яка забезпечує стійкість культурних уявлень та 
цінностей, а також передавання колективного культурного досвіду. 
Відповідно, курс охоплює українську літературу кінця ХІХ – початку 
ХХІ століття, узагальнює й концептуалізує попередньо набуті знання, 
наголошує на універсальних закономірностях і водночас унікальних 
особливостях поколіннєвих формацій в українській літературній 
культурі.  

Мета та цілі 
курсу 

Мета курсу – навчити студентів розуміти й аналізувати поколіннєву 
природу літературних змін і становлення поколінннєвої ідентичності в 
літературі. 
Цілі: 
• ознайомити студентів із основними теоретико-методологічними 
версіями поколіннєвого підходу до літератури; 
• з’ясувати переваги й недоліки поколіннєвих ідентифікацій, 
зіставити їх з іншими способами літературної класифікації; 
• опанувати основний термінологічний інструментарій 
ґенераційного підходу до літератури та продемонструвати його 
аналітичні й інтерпретаційні можливості;  
• визначити механізми культурної переємності у контексті 
сучасних студій пам’яті, розглянути особливості їхнього 
функціонування в епоху модерну; 
• навчити студентів самостійно визначати й осмислювати 
поколіннєві явища у літературі; 
• розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну 
позицію; 
• поглибити навички наукового літературознавчого аналізу 
художнього твору відповідно до обраної теоретико-методологічної 
перспективи. 
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пояснювального типу, міні-дискусії й обговорення самостійно 
опрацьованого матеріалу, мозковий штурм, текстуальний аналіз, 
підготовка індивідуальних презентацій, виконання тестових завдань. 
Наочні методи навчання – ілюстрування (художні тексти), 
демонстрування з використанням технічних засобів (слайди), перегляд 
документального кіно й аналіз інтернет-сайтів. Техніки: навчальної 
дискусії, проблемної ситуації, інтелектуального експерименту. 

Необхідне 
обладнання 

комп’ютер з проектором 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного 
виду 

навчальної 
діяльності) 

Оцінювання роботи студента здійснюється за такою схемою: 
Максимальна оцінка, яку може отримати студент, – 100 балів. 

Робота студента протягом семестру оцінюється за такими 
показниками: 

а) виконання практичних завдань – 30 балів 
б) презентація проекту за обраною темою – 20 балів 
в) заліковий тест – 30 балів 
г) заліковий есей – 20 балів 

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання результатів 
виконання практичних заняттях, участі в дискусіях та презентації за 
обраною темою. Курс закінчується заліком, що складається з тестової і 
презентаційної частини.  
Тестове завдання передбачає формування п’яти варіантів із питаннями 
трьох рівнів складності (закритого і відкритого типу). Відповідь на 
питання першого рівня складності оцінюється 1 балом (вибір 
правильної відповіді), другого рівня складності – у межах 2 балів 
(відповідь на відкрите питання), третього рівня складності – у межах 3 
балів (розширена відповідь на відкрите питання). Структура тесту: 
перший рівень складності – 8 питань (max 8 балів); другий рівень 
складності – 8 питань (max 16 балів); третій рівень складності – 2 
питання (max 6 балів). 
Заліковий есей на тему “Моє літературне покоління” передбачає 
написання тексту й підготовку презентації з подальшим обговоренням. 
Підставою для оцінки є (1) докладність розкриття теми; (2) якість 



опрацьованих джерел; (3) структурованість матеріалу й оформлення 
презентації; (4) виклад і комунікація з аудиторією. Очікуваний обсяг 
есею – до 5 стандартних сторінок друкопису, кількість опрацьованих 
джерел – не менше 7-ми, тривалість презентації – 10-15 хвилин. 

Опитування 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, 
год 

Термін 
виконання 

1 
тижде
нь, 
3.09.2
019, 
поч. о 
13:30 

Покоління як спосіб 
культурної ідентифікації 

• категорія покоління 
як аналітичне 
знаряддя: сучасне 
запотребування 

• зіставність із 
категоріями стилю, 
інституції, мови, 
етнічної/національної 
традиції  

• поколіннєві 
домінанти 
культурних епох 

• формування 
поколіннєвого 
дискурсу 

• cоціальне vs родове: 
покоління як 
неродинна спільнота 

• підстави для 
вирізнення “нових 
ґенерацій” 

• x – y – z, або 
поколіннєві 
координати 
сучасності 

Лекція з 
елементами 
дискусії 

Матусяк, 
Аґнєшка, 
Светліцкі, 
Матеуш. 
Категорія 
покоління у 
сучасних 
суспільно-
культурних 
дослідження
х : теоретичні 
ревізії / 
Аґнєшка 
Матусяк, 
Матеуш 
Светліцкі // 
Постколоніал
ізм. 
Генерації. 
Культура. – 
Київ : Laurus, 
2014. – С. 
129-145.  
 

Опрацюван
ня тексту, 
підготовка 
до дискусії  
 

06.09.2019 

2 
тижде
нь, 
10.09.
2019, 
поч. о 
13:30 

Покоління у традиційній і 
модерній культурі 

• проблема взаємодії 
поколінь в античній 
традиції 

• Маргарет Мід: 
класифікації 

Лекція з 
елементами 
дискусії 

Корабльова, 
Валерія. 
Антропологіз
ація 
покоління : 
культурфілос
офська 

Опрацюван
ня 
матераілів, 
підготовка 
до дискусії  
 

13.09.2019 



культурних спільнот 
на основі 
поколіннєвого 
авторитету 

• Ллойд Демоз: 
міжпоколіннєві 
стосунки як маркер 
культурних епох 

• Шмуель Айзенштадт: 
поколіннєве 
середовище як “peer 
group” 

• Зиґмунд Фройд: 
Едипів комплекс як 
передумова 
“generation gap” 

• Норберт Еліас: бунт 
молодих як пошуки 
катарсису 

• Франсуа Мантре, 
Люсьєн Леві-Брюль: 
“інституції” та 
“вільні множини” у 
структурі спільноти 

 

модель 
дослідження 
/ Валерія 
Корабльова // 
Корабльова, 
Валерія. 
Покоління в 
полі 
культури : 
множинність 
репрезентаці
й. – Харків : 
ХНУ ім. В. 
Н. Каразіна, 
2009. – C. 44-
56. 
Агеєва, Віра. 
Зміна 
літературних 
поколінь не 
визначається 
лише 
календарем / 
Віра Агеєва // 
ЛітАкцент – 
світ сучасної 
літератури. – 
10.04.2019. – 
Режим 
доступу : 
http://litakcent
.com/2019/04/
10/zmina-
mistetskih-
pokolin-ne-
viznachayetsy
a-lishe-
kalendarem/ 

3 
тижде
нь, 
17.09.
2019, 
поч. о 
13:30 

Концептуалізація покоління 
в гуманітарній традиції ХХ 
століття 

• Вільгельм Дільтей, 
Вільгельм Піндер: 
“внутрішній час” 
покоління 

• Вільгельм Дільтей: 
покоління як часова 
одиниця 
інтелектуальної 
історії 

Лекція з 
індивідуаль
ними міні-
повідомлен
нями 

Ортега-і-
Гасет, Хосе. 
Тема нашої 
доби / Хосе 
Ортега-і-
Гасет // 
Ортега-і-
Гасет, Хосе. 
Вибрані 
праці. – Київ 
: Основи, 
1994. – С. 

Опрацюван
ня 
матераілів, 
підготовка 
міні-
повідомлен
ь 

20.09.2019 



• Вільгельм Піндер: 
ентелехія як 
“внутрішнє 
покликання” 
покоління; акорд 
поколінь замість 
духу часу 

• Мартін Гайдеґґер: 
поколіннєва 
“топологія 
особистості” 

• Карл Маннгайм: 
здатність 
продукувати власний 
стиль мислення 

• Хосе Ортега-і-Гасет: 
покоління як 
соціальне тіло з 
власною “життєвою 
висотою” 

• Хосе Ортега-і-Гасет: 
кумулятивні та 
конфліктні епохи 

315-369. 

4 
тижде
нь, 
24.09.
2019, 
поч. о 
13:30 

Пам’ять: іжпоколіннєва 
комунікація 

• pозмаїття 
колективної пам’яті 
та уніфікованість 
історії 

• memory studies: 
пам’ять як 
інтенсивність та 
ідентичність  

• культурна і 
комунікативна 
пам’ять 

• функціональна і 
накопичувальна 
пам’ять  

• пригадування і 
спогад у 
меморіальному 
дискурсі  

• екологія культури: 
між архівом і 
звалищем 

• міжпоколіннєва 
природа й 
особливості 

Лекція з 
елементами 
дискусії, 
обговоренн
я 
теоретични
х тез 

Ассман, 
Аляйда. 
Функціональ
на пам’ять і 
накопичувал
ьна пам’ять. 
Вічність, 
руйнація, 
залишки – 
проблеми 
консервації й 
екологія 
культури / 
Аляйда 
Ассман // 
Ассман, 
Аляйда. 
Простори 
спогаду : 
форми та 
трансформац
ії культурної 
пам’яті. – 
Київ : Ніка-
Центр, 2012. 
– С. 144-154, 
365-375. 

Опрацюван
ня 
матераілів, 
підготовка 
теоретични
х тез 

27.09.2019 



постпам’яті 
5 
тижде
нь, 
1.10.2
019, 
поч. о 
13:30 

Революція як ініціаційна 
подія покоління 

• Велика Французька 
Революція і початок 
поколіннєвого 
дискурсу 

• категорія покоління у 
Декларації прав 
людини (Декларація 
Кондорсе) 

• Томас Кун: нова 
наукова парадигма як 
поколіннєва 
пропозиція 

• Пол Коннертон: 
спільна пам’ять як 
умова єдності 
спільноти; “матриці 
спогадів” як підстава 
поколіннєвих 
розламів 

• модерне 
світовідчування і 
“міф революції” 

• зв’язок/розрив: 
пам’ять слова, тіла і 
переживання  

• церемонії 
вшанування пам’яті і 
тілесні практики 

Лекція з 
обговоренн
ям 
самостійно 
опрацьован
их 
матеріалів 
та 
текстуальн
им аналізом  

Коннертон, 
Пол. Вступ. 
Соціальна 
пам'ять / Пол 
Коннертон // 
Коннертон, 
Пол. Як 
суспільства 
пам’ятають. 
– Київ : Ніка-
Центр, 2004. 
– С. 15-69. 
Галета, 
Олена. 
“Старші й 
молодші” чи 
“старі і нові”: 
поколіннєвий 
поділ 
літератури у 
працях Юрія 
Меженка / 
Олена Галета 
// Вісник 
Львівського 
університету. 
– Серія 
філологічна. 
– Вип. 67. – 
Ч. ІІ. – Львів 
: ЛНУ ім. 
Івана 
Франка, 
2018. – С. 56-
67. 

Опрацюван
ня 
теоретично
го 
матеріалу, 
перегляд 
літературни
х творів 
Валер’яна 
Підмогильн
ого та 
критично-
теоретични
х статей 
Юрія 
Меженка 

04.10.2019 

6 
тижде
нь, 
8.10.2
019, 
поч. о 
13:30 

Модерна українська 
література крізь поколіннєву 
призму 

• “генеалогічна” 
образність в 
українській культурі 
ХІХ століття 

• поколіннєва вісь 
Олена Пчілка – Леся 
Українка 

• поколіннєва вісь 
Тарас Шевченко – 
Іван Франко – 
молодомузівці  

Лекція з 
елементами 
обговоренн
я й 
мозкового 
штурму 

Павличко, 
Соломія. 
Концепція 
поколінь і 
боротьби між 
ними / 
Соломія 
Павличко // 
Павличко, 
Соломія. 
Теорія 
літератури. 
Київ : 
Основи, 

Опрацюван
ня 
критичних 
та 
історико-
літературни
х 
матеріалів 

11.10.2019 



• передумови 
актуалізації 
поколіннєвої 
ідентичності у ХХ 
столітті: підхід 
Миколи Євшана 

• (не)універсальність 
поколіннєвого поділу  

• методологічна 
продуктивність 
ґенераційного 
підходу 

• умови й чинники 
поколіннєвої 
ідентифікацї 

2002. – С. 
147-152. 
Євшан, 
Микола. 
Боротьба 
ґенерацій і 
українська 
література / 
Микола 
Євшан // 
Євшан, 
Микола. 
Критика. 
Літературозн
авство. 
Єсеїстика / 
упор. Наталія 
Шумило. – 
Київ : 
Основи, 
1998. – С. 45-
53. 

7 
тижде
нь, 
15.10.
2019, 
поч. о 
13:30 

Література вітаїзму чи 
“Розстріляне відродження”? 

• перспектива погляду: 
час і обставини 
створення 
поколіннєвого 
проекту 

• (ре)конструкція 
образу покоління: 
хронологія й 
телеологія 

• поколіннєва 
ідентичність: 
контексти 
протиставлення і 
лінії опору 

• літературні твори як 
місця спільного 
культурного досвіду 

• поколіннєва 
домінанта: біографія, 
ідеологія чи стиль?  

• поколіннєва 
самосвідомість: Юрій 
Меженко – на межі 
епох 

• літературна 
практика: Валер’ян 

Лекція з 
індивідуаль
ними 
презентація
ми 

Лавріненко, 
Юрій. 
Література 
вітаїзму 
1917-1933 / 
Юрій 
Лавріненко // 
Розстріляне 
відродження: 
антологія 
1917-1933 : 
поезія – 
проза – 
драма – есей 
/ упор. Юрій 
Лавріненко. – 
Париж : 
Instytut 
Literacki, 
1959. – С. 
931-967. 
 

Опрацюван
ня 
теоретико-
критичних 
матеріалів, 
підготовка 
індивідуаль
них 
презентацій 

18.10.2019 



Підмогильний – 
література як 
апофрадес 

8 
тижде
нь, 
22.10.
2019, 
поч. о 
13:30 

“Будинок СЛОВО”: 
кінорепрезентація покоління 
1920-30-х 

• між документом і 
монументом: 
кінорозповідь як 
свідчення і патос 

• поколіннєва 
“топологія 
особистості”: 
будинок “Слово” у 
контексті перебудови 
політичного, 
географічного, 
соціального та 
інтелектуального 
простору 

• поколіннєвий 
“внутрішній час”: 
історія чи сценарій? 

• авторські голоси і 
голос покоління 

• “Розстріляне 
відродження” Юрія 
Лавріненка і 
“Будинок “Слово” 
Тараса Томенка: 
метафора й метонімія 
як механізми 
репрезентації 

Лекція з 
переглядом 
документал
ьного 
фільму 

Будинок 
“Слово” : 
документаль
ний фільм / 
реж. Тарас 
Томенко. – 
Fresh 
Production 
Group, 2017. 
– 81 хв. 
Ковальова, 
Анастасія. 
ProSlovo : 
Будинок 
Слово. – 
Режим 
доступу : 
http://proslovo
.com/#15/50.0
0892/36.2351
5/-17.6/45 

Перегляд 
документал
ьного 
фільму, 
аналіз 
інтернет-
проекту 

25.10.2019 

9 
тижде
нь, 
29.10.
2019, 
поч. о 
13:30 

Еміграція й діаспора: 
ґенераційні відмінності 

• Друга світова війна й 
формування 
еміграційного 
середовища 

• “друга ґенерація”: 
номадизм vs 
вигнання 

• Нью-Йоркська група: 
угруповання й 
середовище 

• літературна 
маніфестація й 
інституціалізація 
покоління 

Лекція з 
елементами 
дискусії 

Рубчак, 
Богдан. 
Кам’яні баби 
чи світовид? 
/ Богдан 
Рубчак // 
Нью-
Йоркська 
група : 
антологія 
поезії, прози 
та есеїстики / 
упор. Марія 
Ревакович, 
Василь 
Ґабор. – 
Львів : 

Опрацюван
ня 
теоретико-
критичних 
матеріалів, 
підготовка 
індивідуаль
них 
презентацій 

01.11.2019 



• стосунки з 
мовою/ами 

• система ґенераційних 
координат: 
попередники, 
сучасники, 
наступники 

Піраміда, 
2012. – С. 67-
79. 

10 
тижде
нь, 
5.11.2
019, 
поч. о 
13:30 

Шістдесятники / дисиденти: 
соціальний і культурний 
контекст 

• шістдесятники: 
покоління бунту 

• історико-подієва 
канва 
шістдесятництва 

• пошуки поетичної 
мови: риторика і 
метафора 

• стильове розмаїття 
поколіннєвої єдності 

• мистецтво 1960-х як 
інтермедійний 
простір 

• мета як виклик: 
шістдесятники у 
післятоталітарній 
ситуації  

• сини чи пасинки: міф 
і деконструкція 
шістдесятництва у 
дискурсі ХХІ 
століття 

Лекція з 
елементами 
дискусії 

1. Тарна
шинська, 
Людмила. 
Метафізика 
бунту : 
протестні 
інтенції 
літературних 
поколінь 
(крізь призму 
концепцій А. 
Камю, Ґ. 
Марселя, Н. 
Бердяєва) / 
Людмила 
Тарнашинськ
а // Вісник 
Львівського 
університету 
: серія 
філологічна. 
Вип. 67. – Ч. 
2.  – Львів : 
ЛНУ ім. 
Івана 
Франка, 
2018. – С. 3-
17. 

Опрацюван
ня 
теоретико-
критичних 
матеріалів, 
підготовка 
індивідуаль
них 
презентацій 

08.11.2019 

11 
тижде
нь, 
12.11.
2019, 
поч. о 
13:30 

Сімдесятники, або “тихе” 
покоління 

• сімдесятники: 
спільнота 
індивідуалістів 

• покоління “пост”: 
відгомін 
шістдесятництва 

• внутрішня еміграція 
як пошуки 
літературної 
траєкторії 

• герметизм як форма 
(поетичної) 
маніфестації 

Лекція з 
елементами 
дискусії 

Кордун, 
Віктор. 
Київська 
школа поезії 
– що це таке? 
/ Віктор 
Кордун // 
Українські 
літературні 
школи та 
групи 60-90-
х рр. ХХ ст. : 
антологія 
вибраної 
поезії та 

Опрацюван
ня 
теоретико-
критичних 
матеріалів, 
підготовка 
індивідуаль
них 
презентацій 

15.11.2019 



• літературно-
мистецький 
андеґраунд: 
життєстиль і “тихий 
протест” 

• сімдесятники як 
“витіснене 
покоління” 

есеїстики / 
упор. Василь 
Ґабор. – 
Львів : 
Піраміда, 
2009. – С. 27-
39. 
Лишега, 
Олег. Adamo 
at Diana / 
Олег Лишега 
// Українські 
літературні 
школи та 
групи 60-90-
х рр. ХХ ст. : 
антологія 
вибраної 
поезії та 
есеїстики / 
упор. Василь 
Ґабор. – 
Львів : 
Піраміда, 
2009. – С. 49-
66. 

12 
тижде
нь, 
19.11.
2019, 
поч. о 
13:30 

Вісімдесятники: модерністи, 
постмодерністи, чи 
“покоління Чорнобиля”? 

• антологія 
“Вісімдесятники” 
Ігоря Римарука як 
маніфестація 
покоління 

• “Повернення 
деміургів” 
Володимира 
Єшкілєва і Юрія 
Андруховича і (пост) 
модерна модель 
саморепрезентації 

• політична реальність 
і мистецькі практики: 
особливості кореляції 

• літературні групи і 
мистецькі 
середовища: 
структурування 
культурного 
простору 

Лекція з 
елементами 
дискусії 

Рябчук, 
Микола. “Ми 
помрем не в 
Парижі” / 
Микола 
Рябчук // 
Вісімдесятни
ки : антологія 
нової 
української 
поезії / упор. 
Ігор 
Римарук. – 
Едмонтон : 
Видавництво 
КІУС, 1990. – 
С. xi-xviii. 
Українські 
літературні 
школи та 
групи 60-90-
х рр. ХХ ст. : 
антологія 
вибраної 

Опрацюван
ня 
теоретико-
критичних 
матеріалів, 
підготовка 
індивідуаль
них 
презентацій 

22.11.2019 



• перфортамивність як 
нова виражальність 
мистецтва  

• ситуативні 
однолітки: 
перевідкривання 
модернізму 

поезії та 
есеїстики / 
упор. Василь 
Ґабор. – 
Львів : 
Піраміда, 
2009. – 620 с. 

13 
тижде
нь, 
26.11.
2019, 
поч. о 
13:30 

Дев’яностники / 
дев’ятдесятники / 
дев’яностики: покоління за 
аналогією? 

• покоління зміни 
епох, або покоління 
пост- 

• Семінар творчої 
молоді і формування 
культурного 
простору 1990-х 

• колективні форми 
творчості: 
угруповання, 
фестивалі, антології 

• структурування поля 
літератури 

• слабкість 
поколіннєвих 
ідентифікацій 

• інтегрованість у 
світові літературні 
процеси  

Лекція з 
елементами 
дискусії 

Кратохвіль, 
Александер. 
Поп-
література : 
покоління 
90+ / 
Александер 
Кратохвіль // 
Критика. – 
Червень 
2009. – 
Режим 
доступу : 
https://krytyka
.com/ua/articl
es/pop-
literatura-
pokolinnya-90 

Опрацюван
ня 
теоретико-
критичних 
матеріалів, 
підготовка 
індивідуаль
них 
презентацій 

29.11.2019 

14 
тижде
нь,  
3.12.2
019, 
поч. о 
13:30 

Двотисячники, або 
покоління нульових: Z = 
zero? 

• покоління native 
digital: література у 
мережі 

• література в 
контексті медіа: 
текст/твір, 
література/письмо 

• різноманіття 
тематики й поетики: 
свободи чи 
залежності?  

• метафори й історії: 
пошуки вислову 

• стосунки з 
попередниками: 
протестна позиція чи 

Лекція з 
елементами 
дискусії 

Корабльова, 
Валерія. Ідея 
покоління в 
постсучасних 
практиках / 
Валерія 
Корабльова // 
Корабльова, 
Валерія. 
Покоління в 
полі 
культури : 
множинність 
репрезентаці
й. – Харків : 
ХНУ ім. В. 
Н. Каразіна, 
2009. – C. 
108-165. 

Опрацюван
ня 
теоретико-
критичних 
матеріалів, 
підготовка 
індивідуаль
них 
презентацій 

06.12.2019 



інтегративні 
прагнення? 

• поколіннєва 
причетність: між 
інерцією і 
самостановленням 

 
 

15 
тижде
нь, 
10.12.
2019, 
поч. о 
13:30 

Позадесятники: позиція чи 
поза? 

• непевність і 
неповнота 
класифікацій 

• крайній 
індивідуалізм чи 
художня 
невиразність?  

• спізнені, втрачені чи 
передчасні: динаміка 
літературного 
процесу 

• локальна 
ідентичність vs 
поколіннєва 
ентелехія 

• жанрова література 
як альтернатива 
поколіннєвій 
належності 

• інші, чужі, відчужені: 
переваги й нестачі 
статусу одинаків 

Лекція з 
елементами 
дискусії 

Повернення 
деміургів / 
Плерома 
3’98. Мала 
українська 
енциклопедія 
актуальної 
літератури / 
упор. 
Володимир 
Єшкілєв, 
Юрій 
Андрухович. 
– Івано-
Франківськ : 
Лілея-НВ, 
1998. – 228 с. 
(вибрані 
частини) 

Опрацюван
ня 
теоретико-
критичних 
матеріалів, 
підготовка 
індивідуаль
них 
презентацій 

13.12.2019 

16 
тижде
нь, 
17.12.
2019, 
поч. о 
13:30 

Поколіннєвий розлам 
сьогодення 

• поняття “покоління” 
на перехресті 
літературознавства і 
студій пам’яті 

• метафоричне поле 
“поколіннєвої” 
термінології 

• література як простір 
співіснування: 
“різночасова 
одночасність” 
поколінь 

• поколіннєві ієрархії і 
літературна 
рефлексія 

• механізми 
міжпоколіннєвої 

Лекція з 
елементами 
дискусії 

Кіяновська, 
Маріанна. 
Знаки 
поетичних 
поколінь у 
найновішій 
українській 
поезії / 
Маріанна 
Кіяновська // 
ЛітАкцент – 
світ сучасної 
літератури. – 
07.07.2011. – 
Режим 
доступу : 
http://litakcent
.com/2011/07/
07/znaky-
poetychnyh-

Опрацюван
ня 
теоретико-
критичних 
матеріалів, 
підготовка 
індивідуаль
них 
презентацій 

20.12.2019 



комунікації в 
сучасній літературі 

• українські 
літературні 
покоління і світовий 
контекст 

• покоління як поле 
спільного досвіду vs 
література як 
практика 
індивідуального 
вислову 

pokolin-u-
najnovishij-
ukrajinskij-
poeziji/ 
Шелухін, 
Володимир. 
Прокляття 
поколінь і 
тінь 
літератури / 
Володимир 
Шелухін // 
ЛітАкцент – 
світ сучасної 
літератури. – 
27.03.2019. – 
Режим 
доступу : 
http://litakcent
.com/2019/03/
27/proklyattya
-pokolin-i-tin-
literaturi/?fbcl
id=IwAR1DE
lKViiBAQTS
umFqulJlC_sg
ddTgjcWS0Q
U1_BrWiLuu
93i2zxy-_gBE 

 

 


