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Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                        

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки.  

Спеціальність 035 Філологія.   

Спеціалізація 035.037 слов'янські мови та літератури (переклад 

включно), перша - хорватська  

Викладачі курсу Проф. Татаренко А.Л. ас. Климець М.Ю. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

alla.tatarenko@lnu.edu.ua 

maryana.klymets@lnu.edu.ua 

 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Згідно графіку консультацій  

Сторінка курсу https://philology.lnu.edu.ua/course/novitni-tendentsiji-u-rozvytku-
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Інформація про 

курс 

 

Завданням курсу «Новітні тенденції у розвитку хорватської 

літератури» є ознайомлення студентів-хорватистів з найновішими 

тенденціями розвитку літератури сучасної Хорватії та  її чільними 

представниками. Курс покликаний забезпечити розуміння головних 

тенденцій розвитку хорватської літератури кінця ХХ-початку ХХІ 

століття на прикладі найрелевантніших поетикальних явищ у 

хорватському письменстві. Вивчаючи цю дисципліну, студенти 

отримують широку палітру інформації літературно-теоретичного й 

історико-літературного характеру, вчаться оперувати термінами 

постмодерністської літературної теорії і в їхньому світлі 

аналізувати твори постмодерного письменства, а також 

знайомляться з найсучаснішими тенденціями розвитку хорватської 

літератури.  

Широкий огляд новітніх тенденцій розвитку хорватської 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 хорватської літератури» привчає до практики 

«close reading», спонукає бачити паралелі між літературою та 

життям, вчить читати світ як текст.  

Коротка анотація 

курсу 

Курс «Новітні тенденції у розвитку хорватської літератури» 

призначений для студентів-магістрів першого року навчання. 

Головними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з 

основними фактами і тенденціями розвитку хорватської літератури 

на сучасному етапі, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх 

на практиці. Курс складається з 2 модулів: „Tendencije prelaska od 

postmodernizma ka postpostmodernizmu“ та „Postpostmodernističke 

tendencije“. Перший з них присвячений вивченню хорватської 

літератури кінця ХХ століття, другий – тенденціям розвитку 

хорватського письменства ХХІ століття. 
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Мета та цілі курсу Мета курсу – допомогти студентові оволодіти знаннями про 

основні тенденції розвитку сучасної хорватської літератури і 

запропонувати алгоритм для їх постійного оновлення. 

Курс має загальнотеоретичні і практичні цілі. 

Загальнотеоретичні цілі курсу «Новітні тенденції у розвитку 

хорватської літератури» полягають в тому, щоб: 

• зрозуміти головні еволюційні процеси, які відбуваються в 

хорватській літературі постмодерної доби; 

• осмислити філософське й культурологічне підґрунтя сучасного 

хорватського письменства; 

• опанувати постмодерністську літературознавчу термінологію; 

• усвідомити зв'язок між сучасною хорватською літературою та 

хорватською літературою попередніх епох. 

 

Практичні цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе: 

• сформувати картину сучасного хорватського 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 хорватської літератури; 

•  майбутнім перекладачам допоможе зорієнтуватись у тому, які 

твори їм було б цікаво перекладати. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література 

1.Prosperov Novak S. Povijest hrvatske književnosti: svezak IV, Split: 

Marjan tisak, 2004 

2. Bagić K. Uvod u suvremenu hrvatsku književnost. Zagreb_ Školska 

knjiga, 2016. 

3. Leksikon hrvatske književnosti.ur.V.Bogišić. Zagreb: Naprijed, 1998. 

4.Leksikon hrvatskih pisaca. Zagreb: Školska knjiga, 2000. 

5. Solar M. Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2005. 

6. Solar M. Vježbe tumačenja. Zagreb: Matica hrvatska, 2006. 

7. Milanja C. Hrvatsko pjesništvo 1950-2000. Zagreb, 2012. 

 

 Додаткова література 

1. Žmegač V. Povijesna poetika romana / Treće, prošireno izdanje. – 

Zagreb, Matica hrvatska, 2004. – 523 s. 

2.Lujanović  N. Prostor za otpadnike. Od ideologije identiteta do 

književnog polja. Zagreb: LEYKAM international, 2018. 

3.Oraić Tolić D. Muška moderna i ženska postmoderna: rođenje 

virtualne kulture, Naklada Ljevak, Zagreb 2004. 

4. Татаренко А. Риси постпостмодерністської поетики в романі 

Зорана Ферича «На самоті, біля моря» / Алла Татаренко// Львів: 

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 69. – 

2018. – С. 234–244. 

5. Татаренко А. Поетикальні функції автобіографічного елементу в 

сербській, хорватській, українській прозі постмодерної доби. Слов’янські 

обрії: доповіді українських учасників ХУІ Міжнародного з’їзду славістів – 

Вип. 9. К.: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; 

Український комітет славістів, 2018. – С. 233-244. 

6. Літературно-джазові імпровізації: інтермедіальні студії. – за ред. 

С. Маценки, Львів: «Срібне слово». 2019.  

 



Інтернет-ресурси 

http://www.hrvatskiplus.org 

http://hbbl.lzmk.hr 

http://hrcak.srce.hr 

http://www.moderna.vremena.org 

https://elektronickeknjige.com/ 

Тривалість курсу Один семестр (9) 

 

Обсяг курсу Загальний обсяг курсу становить 105 годин, у т. ч. 16 годин лекцій, 

16 годин практичних занять, 73 години самостійної роботи,  

кредитів ЄКТС – 3,5. Курс складається з 1 модуля. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Студент повинен  

знати:  

- факти й тенденції історії розвитку сучасної хорватської 

літератури; 

- найновіші поетикальні напрямки в хорватському 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:  

- 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; 

- організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 

- розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.  

Ключові слова Хорватська література, постмодернізм, постпостмодернізм, 

постмодерна епоха, інтертекстуальність, «новий автобіографізм», 

«новий сентименталізм», «жіноче письмо», жанрова література, 

літературна фантастика.  

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит 

Пререквізити Курс історії основної слов’янської літератури (хорватської), історії 

української літератури, курс світової літератури, філософії, вступ 

до літературознавства.  

 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

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 

хорватської літератури» методи і техніки обираємо відповідно до 

специфіки цієї дисципліни, яка вимагає синтетичного підходу до 

http://www.hrvatskiplus.org/
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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. 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, комп’ютер  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

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. 
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. 

Питання до іспиту Hrvatska književnost između postmodernizma i postpostmodernizma 

Hrvatsko pjesništvo na početku XXI st. 

Tema rata u hrvatskoj književnosti 

Postpostmodernizam u hrvatskoj književnosti 

Novi sentimentalizam u hrvatskoj književnosti 

Novi autobiografizam u hrvatskoj književnosti 

Romanistika splitskih autora 

Suvremeni psihološki roman u hrvatskoj književnosti 

Žensko pismo u hrvatskoj književnosti 

Proza D. Ugrešič 

Stvaralaštvo M. Jergovića 

Proza Z. Ferića 

Romani N. Gašić 

Roman splitskog autora (po izboru) 

Опитування Проводиться після завершення курсу у вигляді анкетування. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 
Тиждень  

годин 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, год 

 

Термін виконання 

протягом 

семестру 

 

Змістовий модуль 1. Tendencije prelaska od postmodernizma ka postpostmodernizmu 
 

 

1 т.  

2 год. 

Između postmodernizma i 

postpostmodernizma. Dubravka Ugrešić 

(Poza za prozu, Forsiranje romana reke, 

Ministarstvo boli, Muzej bezuvjetne 

predaje, Lisica) 

 

лекція 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.  

 

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.  

 

Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

  

2 т. 

2 год. 

Stvaralaštvo Dubravke Ugrešić. практичне Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

 Pročitati po jedno djelo 

D.Ugrešić iz perioda 

 



IV, Split: Marjan tisak, 2004 

 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

postmodernizma i po jedno iz 

perioda postpostmodernizma 

10 год. 

3 т. 

2 год. 

Poezija početka XXI stoljeća:  Marko 

Pogačar, Ivan Šamija, Delimir Rešicki, 

Damir Šodan, Olja Savićević Ivančević, 

Monika Herceg i dr. 

 

лекція Milanja C. Hrvatsko pjesništvo 

1950-2000. Zagreb, 2012. 

 

Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

  

4 т. 

2 год. 

Hrvatski pjesnici XXI stoljeća 

 

практичне Гундорова Т. 

Післячорнобильська бібліотека. 

Український літературний 

постмодерн / Тамара Гундорова. 

– К. : Критика, 2005. – 263 с.  

Pročitati pjesme iz antologije 

Kad se slova presele na tvoje 

lice, a također pjesme drugih 

pjesnika po izboru (Šodan, 

Rešicki, Bajsić i dr.) 

9 год. 

 

5 т. 

2 год. 

Ratni diskurs u hrvatskoj književnosti 

kraja XX stoljeća. “Sarajevski Marlboro” 

M.Jergovića 

 

лекція Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

 

Lujanović  N. Prostor za 

otpadnike. Od ideologije 

identiteta do književnog polja. 

Zagreb: LEYKAM 

international, 2018. 

  



6 т. 

2 год. 

Romani o ratu 90-ih. Pripovijesti 

M.Jergovića 

 

практичне Lujanović  N. Prostor za 

otpadnike. Od ideologije 

identiteta do književnog polja. 

Zagreb: LEYKAM 

international, 2018. 

 

Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

“Sarajevski Marlboro” 

M.Jergovića plus djelo o ratu 

po izboru 

9 год. 

 

7 т. 

2 год. 

Proza Zorana Ferića (pripovijetke iz 

zbirke  “Anđeo u ofsajdu”. „Djeca 

Patrasa”, „Na osami blizu mora”) 

 

лекція Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

 

Татаренко А. Риси 

постпостмодерністської 

поетики в романі Зорана 

Ферича «На самоті, біля 

моря» / Алла Татаренко// 

Львів: Вісник Львівського 

університету. Серія 

філологічна. – Випуск 69. – 

2018. – С. 234–244. 

  

8 т. 

2 год. 

Stvaralaštvo Zorana Ferića практичне  Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Pripovijetke iz zbirke  Z. Ferića 

“Anđeo u ofsajdu”, „Djeca 

Patrasa” 

9 год. 

 



Školska knjiga, 2016. 

Татаренко А. Риси 

постпостмодерністської 

поетики в романі Зорана 

Ферича «На самоті, біля 

моря» / Алла Татаренко// 

Львів: Вісник Львівського 

університету. Серія 

філологічна. – Випуск 69. – 

2018. – С. 234–244. 

Змістовий модуль 2. Postpostmodernističke tendencije 

9 т. 

2 год. 

Novi autobiografizam i novi 

sentimentalizam. Miljenko Jergović 

(pripovijetke iz zbirki “Mama Leone”, 

“Inšalah, Madona, Inšalah”). Romani 

M.Jergovića. 

лекція Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

 

Lujanović  N. Prostor za 

otpadnike. Od ideologije 

identiteta do književnog polja. 

Zagreb: LEYKAM 

international, 2018. 

 

Татаренко А. Поетикальні 

функції автобіографічного 

елементу в сербській, 

хорватській, українській прозі 

постмодерної доби. Слов’янські 

обрії: доповіді українських 

учасників ХУІ Міжнародного 

з’їзду славістів – Вип. 9. К.: 

Національна бібліотека України 

  



імені В.І.Вернадського; 

Український комітет славістів, 

2018. – С. 233-244. 

10 т.  

2 год. 

Crte postpostmodernizma u djelu 

M.Jergovića 

практичне Lujanović  N. Prostor za 

otpadnike. Od ideologije 

identiteta do književnog polja. 

Zagreb: LEYKAM 

international, 2018. 

 

Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

Miljenko Jergović (pripovijetke 

iz zbirki “Mama Leone”, 

“Inšalah, Madona, Inšalah”). 

Romani M.Jergovića (barem 

jedan, po izboru) 

9 год. 

 

11 т. 

2 год. 

Novi autobiografizam na ženski način. 

Pripovijesti i eseji: Julijana Matanović, 

Dubravka Ugrešić, Olja Savičević 

Ivančević 

лекція Oraić Tolić D. Muška moderna 

i ženska postmoderna: rođenje 

virtualne kulture, Naklada 

Ljevak, Zagreb 2004. 

 

Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

 

Татаренко А. Поетикальні 

функції автобіографічного 

елементу в сербській, 

хорватській, українській прозі 

постмодерної доби. // 

  



Слов’янські обрії: доповіді 

українських учасників ХУІ 

Міжнародного з’їзду славістів – 

Вип. 9. К.: Національна 

бібліотека України імені 

В.І.Вернадського; Український 

комітет славістів, 2018. – С. 233-

244. 

12 т. 

2 год. 

Crte novog autobiografizma kod hrvatskih 

spisateljica 

практичне Oraić Tolić D. Muška moderna 

i ženska postmoderna: rođenje 

virtualne kulture, Naklada 

Ljevak, Zagreb 2004. 

 

Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

Julijana Matanović („Zašto sam 

vam lagala“ ili  „Laura nije 

samo anegdota“);  Dubravka 

Ugrešić „Kultura laži“ili 

„Američki fikcionar“), Olja 

Savičević Ivančević 

(“Nasmijati psa“) 

9 год. 

 

13 т. 

2 год. 

Splitski fenomen: romani  Renata 

Baretića, Anta Tomića, Jurice Pavićića, 

Olje Savičević Ivančević. 

лекція Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

  

14 т. 

2 год. 

Gradski tekst u romanima Splićana  практичне Prosperov Novak S. Povijest 

hrvatske književnosti: svezak 

IV, Split: Marjan tisak, 2004 

 

Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

R.Baretić („Osmi povjerenik“, 

„Pričaj mi o njoj“, „Hotel 

Grand“ ' po izboru). A.Tomić 

(“Što je muškarac bez brkova“ ) 

ili J.Pavičić (roman po izboru), 

O.Savičević Ivančević „Adio 

kauboju“  

 



9 год. 

15 т. 

2 год. 

Psihološki roman s elementima krimića: 

romani Nade Gašić, roman Miljenka 

Jergovića „Srda pjeva u sumrak na 

Duhove”. 

лекція Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb_ 

Školska knjiga, 2016. 

  

16 т. 

2 год. 

Suvremeni psihološki roman s 

elementima žanrovskih modela  

практичне Bagić K. Uvod u suvremenu 

hrvatsku književnost. Zagreb. 

Školska knjiga, 2016. 

N. Gašić „Mirna ulica, drvored“ 

ili „Voda, paučina“,M. Jergović 

„Srda pjeva u sumrak na 

Duhove”. 

9 год. 

 

 


