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1. Мета опанування дисципліни: полягає у науковому вивченні основних 

явищ і тенденцій сучасного українського літературного процесу в їх 

органічному взаємозв’язку з попередніми етапами розвитку національного 

красного письменства. Розглянути домінантні ознаки розвитку сучасної 

української літератури у тісному зв’язку з історією та культурою України 

взагалі, звернути увагу на основні особливості напрямків і течій цього періоду; 

ознайомитися з творчими доробками та біографією митців, що перебували у 

діаспорі; проаналізувати найвагоміші тексти сучасної української літератури, 

що відображають найхарактерніші риси того чи іншого напрямку (течії), мали 

вплив на розвиток історії художнього слова, культури взагалі. 

 

2. Завдання: 

- з’ясування провідних особливостей сучасного українського літературного 

процесу, його творчого стану як підсумку довготривалого розвитку української 

культури і літератури,  

- вивчення внеску в національну культуру визначних українських 

письменників, 

- окреслення розвитку української літератури, її провідних тенденцій у 

загальноєвропейському і світовому культурному контексті. 

  
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:  

основних етапів розвитку сучасної української літератури;  

особливостей та характерних рис основних течій та напрямків історії 

художнього слова в Україні;  

найяскравіших представників (за видами) течій та напрямків;  

змісту, тематики та проблематики вивчених художніх текстів;  

 

застосування знань і розумінь: 

орієнтуватися в основних літературно-художніх течіях та напрямках, які 

мали місце в сучасній українській літературі кінця ХХ початку ХХІ ст..;  

аналізувати художній текст з огляду на історико-культурні та суспільно-

політичні обставини й розвиток;  

характеризувати головних та другорядних персонажів творів художньої 

літератури;  



аналізувати художній текст як цілісне утворення, що має місце в історії 

української літератури. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

ТЕМА № 1 Загальний огляд розвитку літератури 50-70 років ХХ ст. в умовах 

радянської тоталітарної системи. 

ТЕМА № 2. Історична проза. Творчість О. Гончара та Ю. Мушкетика, П. 

Загребельного 

ТЕМА № 3 Рух шістдесятників. Діяльність Клубу творчої молоді. 

ТЕМА № 4 Українська поезія середини ХХст. 

ТЕМА № 5 Химерна проза В. Шевчука, В.Дрозда.  

ТЕМА № 6 Література 70-90 років.  

ТЕМА № 7 Літературний процес та угруповання 80-90-х років ХХ ст. 

ТЕМА № 8 Шляхи і проблеми розвитку української літератури кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. 

  

5. Викладацький склад: к.ф.н., доцент Ревуцька С.К.  

 


