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КОНЦЕПЦІЯ КУРСУ 
“СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА” 

 
Навчальна дисципліна “Сучасна українська література” 

передбачає розгляд особливостей розвитку української літератури 
протягом 1960 – 1990-х рр., включаючи попередній аналіз основних 
рушійних чинників українського літературного розвитку в другій 
половині ХХ ст. та їх модифікацію наприкінці ХХ ст. Курс 
орієнтований на студентів факультету іноземної філології, 
запланований як загальноосвітній, і тому основну увагу в ньому 
звернено на розкриття тих тем і проблем сучасної української 
літератури, які не передбачені шкільною програмою або висвітлені в 
її межах недостатньо.  

Окреме завдання курсу полягає в ознайомленні студентів із тими 
художніми процесами, які відбуваються в українській літературі 
протягом останніх десятиріч і потребують уважного прочитання та 
осмислення, зокрема, в контексті культурних ідентифікаційних 
пошуків сучасного українського суспільства. З цією метою до 
навчального посібника включено окремі художні тексти, які 
відображають найбільш характерні напрямки розгортання української 
літератури в 80-90-х рр. ХХ ст.  

 
Завдання курсу:  

– ознайомити студентів з особливостями розвитку української 
літератури другої половини ХХ ст.; 

– навчити студентів орієнтуватися в текстах сучасної української 
літератури та кваліфіковано оцінювати (аналізувати) художні 
твори української літератури ХХ ст.; 

– орієнтувати студентів на самостійне опрацювання сучасних 
літературних та культурних контекстів. 
 
Після закінчення курсу студенти повинні вміти: 

• характеризувати основні рушійні чинники розвитку української 
літератури в ХХ ст.; 

• оцінювати окремі художні явища української літератури 60-90-х 
рр. ХХ ст. і висвітлювати їх значення для цілого літературного 
процесу; 

• оперувати сучасними літературознавчими поняттями, пов’язаними 
з інтерпретаційними практиками осмислення літературних 
процесів кінця ХХ ст.; 
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• вміти аналізувати художні твори української літератури другої 
половини ХХ ст. з точки зору їх естетичної вартості, 
культуротворчої цінності, суспільного значення тощо. 
 
 
Навчальна дисципліна “Сучасна українська література” розрахована 

на 28 годин аудиторних занять (14 годин лекційних, 14 годин 
семінарсько-практичних). 

 
Вид контролю знань – рейтинговий. Умови рейтингу: 
 

• робота на практичному занятті – 5 балів; 
• виступ з доповіддю з тематики семінарського заняття – 15 балів; 
• творча робота – 20 балів; 
• залік (усна форма) – 30 балів. 


