




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

3,5 

Галузь знань 

03 гуманітарні науки 
 

Нормативна  

(за вибором) 

 Спеціальність 

035 філологія 

Модулів – 1 Спеціалізація 

035.035 слов'янські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

сербська  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 6-й 

Загальна кількість 

годин – 105 

Семестр 

9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

семестр: 

аудиторних – 32 

самостійної роботи 

студента – 73 

  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Магістр 

 

16 год. 

 

Практичні, семінарські 

16 год. 

 

Самостійна робота 

73 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи для денної форми навчання становить 31 % / 69 % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Завданням курсу «Новітні тенденції у розвитку сербської літератури» є 

ознайомлення студентів-сербістів з найновішими тенденціями розвитку 

літератури сучасної Сербії та  її чільними представниками. Широкий огляд 

новітніх тенденцій розвитку сербської літератури  допомагає зорієнтуватись у 

найактуальніших явищах цього письменства, слугує добрим підґрунтям для 

вивчення тенденцій розвитку слов’янських письменств ХХІ століття. Курс 

«Новітні тенденції у розвитку сербської літератури» привчає до практики «close 

reading», спонукає бачити паралелі між літературою та життям, вчить читати світ 

як текст.  

 

Завдання:  

- сформувати у студента розуміння головних тенденцій розвитку сербської 

літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття на прикладі найрелевантніших 

поетикальних явищ у сербському письменстві; 

- подати широку палітру інформації літературно-теоретичного й історико-

літературного характеру; 

- ознайомити з кращими взірцями сучасного сербського письменства; 

- навчити оперувати термінами постмодерністської літературної теорії і в їхньому 

світлі аналізувати твори постмодерного письменства. 

- розвивати культуру художнього сприймання, творчої уяви, естетичних потреб та 

смаку;  

- розкривати у студента його здібності і таланти 

 

Практичні цілі: 

- сформувати картину сучасного сербського письменства і зорієнтуватися в його 

розмаїтій пропозиції; 

- розвинути навички креативного читання; 

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

- отримати багату й різнобічну інформацію про важливі твори сучасної сербської 

літератури; 

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

цікаво перекладати. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- факти й тенденції історії розвитку сучасної сербської літератури; 

- найновіші поетикальні напрямки в сербському письменстві 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. 

 

уміти:  
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- 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 хорватської літератури; 

- 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; 

- організовуватипроцессвогонавчання й самоосвіти; 

- розумітиосновніпроблемифілології та підходи до 

їхрозв’язанняіззастосуваннямдоцільнихметодів та інноваційнихпідходів. 

- оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати 

івтілюватиефективнустратегіюсаморозвиткутапрофесійногосамовдосконалення. 

- презентуватирезультати дослідженьдержавноюта іноземноюмовами. 

- оцінюватиісторичнінадбаннятановітнідосягненнялітературознавства. 

- характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, 

основніпоняттятощо)таприкладніаспектилітературознавства. 

- збиратийсистематизуватилітературніфакти,інтерпретувати й перекладати 

сербські тексти різних стилів і жанрів. 

- 

здійснюватинауковийаналізлітературногоматеріалу,інтерпретуватитаструктуруват

ийогозурахуваннямдоцільнихметодологічнихпринципів,формулюватиузагальненн

янаосновісамостійноопрацьованих даних. 

- обиратиоптимальнідослідницькіпідходи й методи для аналізу 

конкретноголітературногоматеріалу. 

- використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної 

філологічноїгалузідлярозв’язанняскладнихзадачіпроблем,щопотребуєоновленнята

інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливихвимог. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

Змістовий модуль 1. „Post-постмодерністська фаза розвитку сербської 

літератури“ 

Тема 1. Post-постмодерністська фаза розвиткусербськоїлітератури. Продовження і 

розвитокпостмодерністськоїтрадиції. ПізнятворчістьМ.Павича.  

Тема 2. Постмодернізмпісляпостмодернізму. МетатекстпрозиС.Дам’янова. 

АісторичніроманиС.Басари. 

Тема 3. ТворчістьГорана Петровича: еволюціятворчого методу 

Тема 4. Жіноче письмо на межістоліть: Л.Арсич, Є.Ленгольд 

Змістовий модуль 2. „Поетикальні характеристики постпостмодернізму в 

сербській літературі“ 
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Тема 5. «Лінія Кіша» і «лінія Пекича» у творчості письменників ХХІ ст. (С.Владушич, 

В.Тасич). Андрич і Црнянський як поетикальні орієнтири і герої прози (В.Кецманович, 

С.Владушич). 

Тема 6. Мультимедійність і новітня інтертекстуальність у сербській прозі (З.Каранович, 

С.Срдич) 

Тема 7. Жанровіексперименти у найновішійсербськійпрозі й поезії. 

Тенденціїрозвиткусербськоїпоезіїсьогодення 
Тема 8. Сучасна сербська драматургія: Д.Ковачевич, В.Огнєнович, Н.Ромчевич, 

Б.Срблянович, М.Маркович. 

 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього л п с.р. 

1 105 16 16 73 

Модуль 1 

Тема 1. Post-постмодерністська фаза 

розвиткусербськоїлітератури. Продовження і 

розвитокпостмодерністськоїтрадиції. ПізнятворчістьМ.Павича.  

 

14 2 2 10 

Тема 2. Постмодернізмпісляпостмодернізму. 

МетатекстпрозиС.Дам’янова. АісторичніроманиС.Басари. 

 

13 2 2 9 

Тема 3. ТворчістьГорана Петровича: еволюціятворчого методу 

 

13 2 2 9 

Тема 4. Жіноче письмо на межістоліть: Л.Арсич, Є.Ленгольд 13 2 2 9 

Разом за змістовим модулем 1  53 8 8 37 

Тема 5. «Лінія Кіша» і «лінія Пекича» у творчості письменників 

ХХІ ст. (С.Владушич, В.Тасич). Андрич і Црнянський як 

поетикальні орієнтири і герої прози (В.Кецманович, 

С.Владушич). 

 

13 2 2 9 

Тема 6. Мультимедійність і новітня інтертекстуальність у 

сербській прозі (З.Каранович, С.Срдич) 
13 2 2 9 

Тема 7. Жанровіексперименти у найновішійсербськійпрозі й 

поезії. Тенденціїрозвиткусербськоїпоезіїсьогодення 
13 2 2 9 

Тема 8. Сучасна сербська драматургія: Д.Ковачевич, 

В.Огнєнович, Н.Ромчевич, Б.Срблянович, М.Маркович. 

 

13 2 2 9 

Разом за змістовим модулем 2  52 8 8 36 

Усього годин 105 16 16 73 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Постмодерні експерименти у романах Павича «Друге тіло» та 

«Штучна родимка» 
2 

2 Постмодерна фантастика в «Дослідженні досконалості» 

С.Дам’янова 

 

2 

3 Оповідна проза Горана Петровича 2 

4 Оповідання Л.Арсич та Є.Ленгольд 2 

5 Іво Андрич та Мілош Црнянський як герої постмодерних творів 2 

6 Роман З.Карановича «Чотири стіни і місто» та С.Срдича «Саторі» 

як музичні романи 
2 

7 Поезія молодих поетів та поеток 2 

8 Поезія молодих поетів та поеток 2 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Прочитати один з трьох «коротких любовних романів» М.Павича 

(«Штучна родимка». Ознайомитись з романом М.Павича «Друге тіло»  

 

10 

2 Прочитати фантастичні оповідання С.Дам’янова, роман «Дослідження 

досконалості». Ознайомитись із романом С.Басари «Фама про 

велосипедистів» 

9 

3 Прочитати оповідання Г.Петровича. Ознайомитись з його романом 

«Крамничка «З легкої руки» 
9 

4 Ознайомитись із творами Л.Басташич та К.Митрович 

 
9 

5 Прочитати і проаналізувати твори, героями яких є І.Андрич та 

М.Црнянський 

 

9 

6 Прочитати роман «Чотири стіни і місто» З.Карановича або «Саторі» 

С.Срдича 

 

9 

7 Поезія молодих поетів та поеток («Енклава») 

 

9 

8 Комедії Н.Ромчевича 

 
9 

 

7. Індивідуальні завдання 

В методології організації навчання літератури закладено особистісно-

зорієнтований (студентоцентристський) підхід, який покликаний на створення 

умов для розвитку особистості студента, зокрема творчого підходу до реалізації 

завдань, розвитку наукового мовлення майбутнього дослідника, удосконалення 

навичок групування і презентації матеріалу.  
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8. Методи навчання 

Основними навчальними методами є лекція, практичні заняття,  організація 

самостійної роботи (читання текстів, знайомство з теоретичними 

літературознавчими працями), а також метод дискусії. Під час викладання курсу 

«Новітні тенденції у розвитку сербської літератури» 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. Студенти матимуть можливість виявити свою креативність і 

продемонструвати особливості бачення сучасного літературного процесу, взявши 

участь у заняттях.  

9. Методи контролю 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Підсумкова максимальна кількість балів на іспиті – 100. 

Підсумкова екзаменаційна оцінка формується зі сумарної підсумкової оцінки, яка 

нарахована за семестр (50 балів) і оцінки, отриманої за відповідь на екзамені (50 

балів). 

Оцінювання на практичних заняттях проводиться за 5-бальною шкалою. На 

практичних заняттях оцінюються усні відповіді студентів та презентації, зокрема 

оцінка формується з урахуванням вичерпності висвітлення теоретичної проблеми 

й аналізу художнього тексту з фокусуванням на теоретичних аспектах, які є 

темою заняття. 

Максимальна оцінка за відповідь на занятті – 5.  

Нараховані оцінки пропорційно переводяться у бали за шкалою 40:50. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Приклад для екзамену 

Поточне оцінювання за темами змістового модуля 1 і 

2 

Підсумковий 

тес 

(екзамен) 

Сума 

5 5 5 5 5 5 

 

5 

 

5 

 

50 100 

 

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 

0-50 FX (F) 2 незадовільно  не зараховано  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТА  

90—100 балів. 

Студент демонструє глибокі знання навчального матеріалу; уміє, подаючи різні 

погляди, аналізувати явища у їхньому взаємозв'язку й розвитку; логічно й 

послідовно відповідає на поставлені запитання; добирає переконливі аргументи, 

усвідомлює можливості використання тієї чи іншої інформації; уміє 

застосовувати теоретичні знання для виконання практичних завдань; 

81—89 балів. 

Студент демонструє ґрунтовні знання навчального матеріалу; дає аргументовані 

відповіді на поставлені запитання; логічно й послідовно відповідає на поставлені 

запитання, уміє застосовувати теоретичні знання у ході виконання практичних 

завдань; 

71—80 балів. 

Студент демонструє міцні знання навчального матеріалу, загалом аргументовані 

відповіді містять певні (несуттєві) неточності; у відповіді помітний 

репродуктивний характер, студент недостатньо застосовує теоретичні знання під 

час виконання практичних завдань;  

61—70 балів. 

Студент демонструє посередні знання навчального матеріалу, відповідь 

недостатньо аргументована, характеризується неповнотою і поверховістю в 

розкритті теми, порушенням послідовності викладу; студент недостатньо 

застосовує теоретичні знання під час виконання практичних завдань; 

51-60 балів.  

Студент демонструє посередні знання навчального матеріалу, не розрізняє 

основну та другорядну інформацію; відповідь недостатньо аргументована, хибує 

на непослідовність викладу, пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки, 

поверховість у розкритті теми; попри володіння основними теоретичними 

знаннями студент майже не застосовує їх для виконання практичних завдань. 

 

11. Методичне забезпечення 

Презентаційні та ілюстративні матеріали, літературознавчо-критичні часописи і 

дослідження, художні тексти, комп’ютер, проектор. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. 1. Сербська література ХХ ст. Хрестоматія / Вибір та опрацювання Деяна 

Айдачича, Алли Татаренко. – Київ : «Освіта України», 2016. – 300 с.  

2.  Постмодернізм у сербській літературі: навчальний посібник. – Львів: ЛА 

«Піраміда», 2013. – 196 с. 

3. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотикитекстів. Переклала з 

англійської Мар’янаГірняк. Науковий редактор МаріяЗубрицька, 2004. – 

383 с. 

4. Лексикон загального та порівняльноголітературознавства. -Чернівці, 

2001. 
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5. НичРишард. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство/ пер. 

Олени Галети. - Львів: Літопис, 2007. - 315 С. 

6. Слово. Знак. Дискурс. Антологіясвітовоїлітературно-критичної думки 

ХХ ст. - Львів, 1996. 

 

Допоміжна 
1. Антологіясербськоїпостмодерної фантастики / [уклад.] Сава Дам’янов. – Львів : ЛА 

«Піраміда», 2004. – 300 с. – (Сер.FEST ПРОЗА). 

2. Антологија српске прозе постмодерногдоба / [приред.]АлександарJерков. – Београд : 

Српска књижевна задруга, 1992. – 454 c. – (Антологије). 

3. Владушић С. На промаји / Слободан Владушић. – [1. изд.]. – Зрењанин : Агора, 2007. – 192 

с. – (Библиотека Огледало / Агора ;књ. 7). 

4. Дамјанов С. Апокрифнаисторијасрпске (пост)модерне : ново читањетрадиције ІІ / Сава 

Дамјанов. – Београд :Службенигласник, 2008. – 223 с. – (Библиотека Књижевне науке, уметност, култура. 

Колекција Новатрадиција). 

5. Епштејн М. После будућности : судбина постмодерне /Михаил 

Н.Епштејн;сарускогпревелаРадмила Мечанин. – Београд : Draslar partner, 2010. – T.1. – 310 с. – 

(Библиотека Траг / [Драслар партнер]) 

6. Епштејн М. После будућности : судбина постмодерне /Михаил 

Н.Епштејн;сарускогпревелаРадмила Мечанин. – Београд : Draslar partner, 2010. – T.2. – 328с. – 

(Библиотека Траг / [Драслар партнер]) 

7. Jерков А. Постмодернодобасрпске прозе / Александар Јерков //Антологија српске прозе 

постмодерногдоба / [приред.] АлександарJерков. – Београд : Српска књижевна задруга, 1992. – С. 7–61. – 

(Антологије / Српска књижевна задруга). 

8. Татаренко А. Место сусрета: огледи о српскојпрози / Ала Татаренко. – Београд :Српски 

ПЕН центар = Serbian PEN Centre, 2008. – 179 с. 

9. Gordić V. Korespondencija: tokovi i likovi postmoderneproze / Vladislava 

Gordić. –NoviSad :SKC (i. e) Studentskikulturnicentar, 2000. – 197 s.  

10. JerkovA. Novatekstualnost: oglediosrpskojprozipostmodernogdoba / Aleksandar Jerkov. – 

Nikšić :Unireks ; Beograd : Prosveta ; Podgorica : Oktoih, 1992. – 232 s. 

11. JerkovA. Odmodernizmadopostmoderne: pripovedač ipoetika, pričaismrt / Aleksandar Jerkov.– 

Priština : Jedinstvo ; GornjiMilanovac : Dečjenovine, 1991. – 202 s. – (Biblioteka Obeležja). 

12. Perišić I. Kako vetar duva – pripovedačke autopoetike Mihajla Pantića, Vladimira Tasića, Vladana 

Matijevića, Aleksandra Gatalice i Gorana Petrovića / Igor Perišić // Sarajevske sveske. – 2006. – Br. 14. – S. 141–

157.  

13. Rosić T. Prefiksi ubrzanja i retro poetike. Ili: posthumanistički narativi u savremenoj srpskoj priči 

(1990–2006) / Tatjana Rosić // Sarajevske sveske. – 2006. – Br. 14. – S. 119–140. 

14. Uhvati ritam : omnibus : rok i književnost / рriredili M. Pantić i D. Albahari. – Novi Sad : Polja, 

1990. – 179 s. – (Posebno izdanje časopisa «Polja»; 4).   

15. Татаренко А. Поетика форме у прози српског постмодернизма. - Београд : 

Службени гласник, 2013. - 372 с. 

16. Татаренко А.  Из чиста немира: читања. – Београд : Завод за уџбенике, 2013.- 250 с. 
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