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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Історія української літератури: 

художні стратегії в сучасній українській літературі» складена Гурдузом А. І. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасний літературний процес, жанрово-

стильові домінанти української поезії, прози, драматургії початку ХХІ ст. 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія літератури, історія світової літератури, історія 

України, культурологія, сучасна українська літературна мова, діалектологія, 

мистецтвознавство, філософія, психологія. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з кредитів:  

Кредит 1. Рецепція західноєвропейського й американського художнього досвіду як домінанта. 

Фентезі, фанфікшн. 

Кредит 2. Актуалізація національної художньої традиції на тлі вимог масової літератури. 

Кредит 3. Літературний експеримент: синтез мистецтв. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни „Історія української літератури: художні 

стратегії в сучасній українській літературі” є ознайомлення студентів із своєрідною 

складовою літературного процесу – сучасним українським письменством, його 

характерними рисами та тенденціями розвитку. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія української літератури: художні 

стратегії в сучасній українській літературі» є  

- ознайомити з умовами розвитку української літератури поч. ХХІ ст., беручи до уваги 

закономірності поступування світового літературного процесу; 

- сформувати вміння самостійної навчально-дослідної діяльності та здатності 

орієнтуватися в багатожанровому масиві творів сучасної української літератури; 

- удосконалити вміння аналізувати художні тексти; 

- навчити опрацьовувати недостатньо досліджений літературознавцями матеріал; 

- спрямувати на осмислення української літератури як цілісності; 

- сприяти всебічному розвитку, активному становленню й самореалізації особистості 

майбутнього фахівця. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальні компетентності: 

– Здатність до навчання. 

– Здатність працювати самостійно, готовність удосконалювати й розвивати свій 

інтелектуальний та загальнокультурний рівень. 

– Здатність до аналізу і синтезу. 

– Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

– Здатність застосовувати знання на практиці. 

ІІ. Фахові компетентності: 

- Знання специфіки українського літературного дискурсу поч. ХХІ ст.. 

- Уміння зіставляти гіпертекстову та мультимедійну літературу в Україні. 

- Уміння аналізувати особливості розвитку жанрів масової літератури в Україні. 

- Знання жанрово-стильових домінант української молодіжної прози. 

- Здатність виявляти художню специфіку поезії дев’ятдесятників та двотисячників. 

- Уміння аналізувати постмодерні координати сучасних українських драматичних творів. 



 

 

- Здатність вирізняти основні тенденції сучасної української літератури початку ХХІ ст. 

згідно з теоретичними засадами закономірностей розвитку світового літературного 

процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

- Уміння з’ясовувати специфіку розвитку сучасної української прози, поезії, драматургії, 

аналізувати художні твори, зважаючи на динаміку літературно-художніх стилів, змінність 

естетичних концепцій в історії української та світової літератури, використовуючи 

відповідні праці з літературознавства, літературно-критичні розвідки, художні твори. 

- Здатність висловлювати власне бачення порушених у художніх творах проблем. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Рецепція західноєвропейського й американського художнього досвіду як 

домінанта. Фентезі, фанфікшн. 

Тема 1. Західний канон і національна традиція в літературі: конфлікт і діалог. 

Проблема традиції й новаторства в сучасній українській літературі. Запозичення і 

плагіат. Літературні авторитети західного світу. Комбінаторна міфопоетика романів Людмили 

Баграт „Зло”, Вікторії Гранецької „Мантра-омана”, Дари Корній „Гонихмарник”, тетралогія 

„Безсмертні”.  

Тема 2. Фентезі як можливість виходу українського твору на світову арену. 

Фентезі: сучасний український варіант (Марина і Сергій Дяченки, Генрі Лайон Олді, 

Марина Соколян, Володимир Аренєв, Дара Корній та ін.).  

Жанр альтернативної історії в творчості Василя Кожелянка і Дмитра Білого. 

Тема 3. Теорія і практика українського фанфікшену. Гіпертекст. 

Гіпертекстова, мультимедійна мережева література в Україні.  

Кредит 2. Актуалізація національної художньої традиції на тлі вимог масової 

літератури. 

Тема 4. Український бестселер. Баланс класики і китчу. 

Українські реалії розвитку масової літератури. Український бестселер. Китч у контексті 

споживацької культури.  

Л.Кононович – «батько українського кримінального роману». Цикл «Тартар». 

Коміксоване відтворення української дійсності 1990-х рр. в романі «Я, зомбі».  

Романи «Нейтральна територія» і «Темна вода» А.Кокотюхи як типові зразки масової 

літератури.  

Романи «Елементал», «Кров кажана», «Ключ» В. Шкляра – детективи на межі масової 

та високої літератур. 

Тема 5. Українська містична жіноча проза як проект. 

«Жіночий» детектив в українській літературі (Євгенія Кононенко, Ірен Роздобудько, 

Олена Печорна).  

Мелодраматичні твори Люко Дашвар («Село не люди», «Молоко з кров’ю», «Мати все», 

«Рай.Центр»). 

Проза Людмили Таран. Принципи міфопоетики роману «Дзеркало єдинорога». 

Проблеми міжкультурного діалогу в творчості Дари Корній, міфопоетика романів 

„Гонихмарник”, „Щоденник Мавки”. Концепція тетралогія „Безсмертні”. 

Еволюція стилю Вікторії Гранецької: «Мантра-омана», „Тіло ТМ”, „Щасливий”. 

Кредит 3. Літературний експеримент: синтез мистецтв. 

Тема 6. Література і / як музика, література і / як живопис 

Експерименти зі структурою твору. Специфіка роботи зі словом у мелодраматичному 

моделюванні Олени Печорної: романи „Грішниця”, „Кола на воді”, „Фортеця для серця”. 

Продовження традицій національної класики і новаторство. 

Експериментальні техніки в прозі Ольги Слоньовської („Дівчинка на кулі) й Алли 

Рогашко („Осіннє Рондо місячної ночі”).  



 

 

Тема 7. Відеопоезія як різновид сучасної літератури. 

Відеопоезія як синтез мистецтв. Новаторський характер драматичних постановок, 

націленість на пошук нових форм і засобів.  

 

3. Рекомендована література 

Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс „Історія української літератури: художні стратегії в сучасній 

українській літературі”. URL : http://philology.mdu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/10/GurduzA_Sayt_Kompleks_KHudStrateg-1.pdf 

2. Підопригора С. В. Сучасний літературний процес : навч. посіб. / С.В.Підопригора. – Миколаїв : 

Іліон, 2013. – 128 с. 

3. Сучасна українська белетристика: координати „Коронації слова” : моногр. / Миколаївський 

нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; за заг. ред. С.В.Підопригори. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 

282 с. 

4. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К. : Академія, 2008. – 248 с. 

5. Гурдуз А. Дон Кіхот і донкіхотство: сучасний український погляд і варіація / А. Гурдуз, 

О. Косенчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / редкол. : 

А.В.Козлов (відп. ред.) та ін. – Київ : Акцент, 2006. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 379-387. 

6. Гурдуз А. Український Дон Кіхот: „передмова” до „продовження” / А. Гурдуз, О. Косенчук // 

Українська література в загальноосвітній школі.  – К., 2006. - № 2. – С. 5-7. 

7. Гурдуз А., Донцул Л. „Брамник” М. і С. Дяченків та „Володар Перснів” Дж. Р. Р. Толкієна в 

компаративному висвітленні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / 

редкол. : Г.Ф.Семенюк (гол. ред.), А.В.Козлов (відп. ред.) та ін. – Київ : Твім інтер, 2009. – 

Вип. 34. Ч. 1. – С. 81-89. 

8. Гурдуз А. Романи Людмили Таран „Дзеркало Єдинорога” і Стела Павлоу „Троянський кінь” // 

Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), 

А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Київ : Твім інтер, 2010. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 151-162. 

9. Гурдуз А. Роман Дари Корній „Гонихмарник”: місце в мистецькому контексті з погляду 

традиції й новаторства // Українознавчий альманах / ред. кол. : М. І. Обушний (відп. ред.) та 

ін. – Київ; Мелітополь. – 2012. – Вип. 9. – С. 229-235. 

10. Гурдуз А.І., Сорокіна М.О. Поема Вікторії Шуліко „Атлантида”: традиція і новаторство у 

звертанні до легендарно-міфологічної структури // Науковий вісник Миколаївського 

державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія : Філологічні 

науки / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 

2012. – Т. 4. Вип. 4.10. – С. 59-62. 

11. Гурдуз А.І., Чорна О.Б. Нава Володимира Арєнєва: своєрідність інтерпретації в повісті 

„Бісова душа, або Заклятий скарб” // Науковий вісник Миколаївського державного 

університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія : Філологічні науки / за ред. 

В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – Т. 4. 

Вип. 4.9. – С. 48-54. 

12. Гурдуз А.І. Історія, міф і гра в романі Ярослави Бакалець і Ярослава Яріша „Із сьомого дна” // 

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. праць. – 

Луганськ : Вид-во Державного закладу „Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка”, 2013. – 

№ 2 (261). Ч. І. Філологічні науки. – С. 101-107. 

13. Гурдуз А.І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини ХХ - першого десятиліття 

ХХІ століть: інтрига переосмислення // Науковий вісник Миколаївського державного 

університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія : Філологічні науки / за ред. 

В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. – 

Вип. 4.12 (96). – С. 64-72. 

14. Гурдуз А.І. Мешап-проза: історія гри з історією // Науковий вісник Миколаївського 

державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Сер. : Філологічні науки / 

за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. – 



 

 

Вип. 4.11 (90). – С. 44-48. 

15. Гурдуз А.І. Комбінаторна міфопоетика роману Вікторії Гранецької „Мантра-омана” // Studia 

methodologica / Тернопіл. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. — Тернопіль : Наук.-ред. відділ 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 38. – С. 138-144. 

16. Гурдуз А.І. Міжкультурний діалог як проблема українського фентезі ХХІ століття // 

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. 

наук. пр. Сер. : Філологічні науки (літературознавство) / гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. 

О. С. Філатова. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 4.14 (111). –  

С. 63-69. 

17. Гурдуз А.І. Міфопоетика „жіночого” містичного любовного роману першого десятиліття 

ХХІ століття в Україні // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені 

В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Сер. : Філологічні науки (літературознавство) / гол. ред. 

В. Д. Будак, гол. ред. серії О. С. Філатова. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 

Вип. 4.13 (104). – С. 61-68. 
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39. Шаповал М. Новітня конфігурація української драми: путівник ілюзорного світу. Передмова / 

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06zyrszl.zip
http://litakcent.com/2009/03/20/merezheva-literatura-dosvid-mimikriji.html
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2004/04kgmksl.zip
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C.
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%A0.
http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Fil/.../Taranova_A.pdf
http://artvertep.dp.ua/news/4694.html


 

 

Мар’яна Шаповал // Страйк ілюзій. Антологія сучасної української драматургії. – К. : Основи, 

2004. – С. 9–15.  

40. Шаповал М. Час без героя / Мар’яна Шаповал. // Українська мова та література. – 2004. – 

Ч. 39. – С. 29–32. 

41. Юрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії / О.Юрчук. – 

К. : Академія, 2013. – 224 с. 

Довідкова література 

1. Енциклопедія постмодернізму / [ред. Ч. Енквіста, В. Е. Тейлора]. — пер. з англ. — К. : Основи, 

2003. — 504 с. 

2. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці : Золоті литаври, 

2001. — 636 с. 

3. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. І .Ковалів]. — К. : Академія, 2007.  

4. Літературознавчий словник-довідник / [ред. колегія Р. Т.Гром’як, Ю. І.Ковалів та ін.]. — К. : 

Академія, 2007. — 752 с. 

5. Руднев В. Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты / В.Руднев. – М. : Аграф, 

1999. – 384 с. 

6. Філософський енциклопедичний словник / [голова редкол. В. І. Шинкарук]. — К. : Абрис, 

2002. — 742 с.  

Інформаційні ресурси 

1. Посилання на сайти викладача: https://mnu.mk.ua/course/index.php?categoryid=257 . 

2. Посібники: 

1. Підопригора С. В. Сучасний літературний процес : навч. посіб. / С.В.Підопригора. – 

Миколаїв : Іліон, 2013. – 128 с. (8 прим. у бібл.). 

2. Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова» / за заг. ред. 

С.В.Підопригори. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 282 с. (3 прим. у бібл.). 

3. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період / Харчук Р.Б. – К. : Академія, 

2008. – 248 с. (36 прим. у бібл.). 

3. Електронні статті: 

 Гурдуз А. Традиційні структури в літературі : навч.-метод. рекомендації до вивчення курсу 

„Літературна компаративістика” / А. Гурдуз. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 

2008. – 68 с.  . –  URL : http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=2&b=265. 

 Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про 

землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. / А. Гурдуз. – Миколаїв : Вид-во МДГУ 

ім. П.Могили, 2008. – 216 с.  . –  URL : http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=9&b=20. 

 Гурдуз А.І. Нава Володимира Арєнєва: своєрідність інтерпретації в повісті „Бісова душа, 

або Заклятий скарб” / А. І. Гурдуз, О. Б. Чорна // Науковий вісник Миколаївського 

державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. Сер. Філологічні 

науки / за ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Миколаїв, 2012. – Т. 4. Вип. 4.9. –  

С. 48-54  . –  URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_9/11.htm. 

 Гурдуз А.І. Образ і комплекс Франкенштейна в романах Брайана Олдісса і Юрія Смолича   

/ А.І.Гурдуз, К.І.Здоренко //  URL: 

http://www.bdpu.org/scientific_published/ukr_lit_2008/Gurduz_Zdorenko/document_view. 

 Гурдуз А. Під знаком Ф.Шиллера: доля однієї української драми   // Матеріали Третьої 

міжнар. наук.-практ. Iнтернет-конфер. “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ” 

(Ludwig-Maximilians-Universität, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften 

Department II Slavische Philologie, München, 1-4 листопада 2012 р.). –  URL : 

http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/wp-content/uploads/Andrij-Gurduz.pdf. 

 Гурдуз А.І. Поема Вікторії Шуліко „Атлантида”: традиція і новаторство у звертанні до 

легендарно-міфологічної структури / А. І. Гурдуз, М. О. Сорокіна // Науковий вісник 

Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. 

Сер. : Філологічні науки / за ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Миколаїв : МНУ імені 

https://mnu.mk.ua/course/index.php?categoryid=257
http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=2&b=265
http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=9&b=20
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_9/11.htm
http://www.bdpu.org/scientific_published/ukr_lit_2008/
http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/wp-content/uploads/Andrij-Gurduz.pdf


 

 

В.О.Сухомлинського, 2012. – Т. 4. Вип. 4.10. – С. 59-62  . –  URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_10/13.htm. 

 Гурдуз А. Роман Дари Корній „Гонихмарник”: місце в мистецькому контексті з погляду 

традиції й новаторста // Українознавчий альманах. – К. ; Мелітополь. – 2012. – Вип. 9. – 

С. 229-235  . –  URL:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukralm/2012_9/hurduz_a.pdf. 

 Гурдуз А.І. Типологія міфопоетичних технік в українській та західноєвропейській “прозі 

про землю” кінця ХІХ - І третини ХХ ст.: аспект рецепції біблійного матеріалу // Наукові 

праці / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. – Т. 59. Вип. 46. Філологія. – 

Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2006. – С. 126-129  . –  URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2006_46/46-25.pdf. 

Інтернет-джерела 

1. http://chetver.com.ua/22/09.htm / – Електронна скорочена версія журналу «Четвер», де 

друкуються уривки з творів сучасних письменників. 

2. http://chtyvo.org.ua / – електронна бібліотека «Чтиво» – це книгозбірня україномовної 

літератури. 

3. http://e-litr.com.ua/ – сайту проекту e-LITr (електронна літературна спільнота), де містяться 

уривки творів сучасних українських молодих авторів.  

4. http://lib.aldebaran.ru – електронна бібліотека. 

5. http://litakcent.com/ – електронний альманах «ЛітАкцент», який пропонує неупереджений 

погляд на проблеми розвитку сучасної літератури (української та зарубіжної), критичні відгуки 

на книжкові новинки, а також серію інтерв’ю з популярними письменниками.  

6. http://ukrlit.blog.net.ua/ – сайт української літератури ХХІ ст.: бібліотека, рецензії, презентації, 

огляди. 

7. http://vsiknygy.net.ua – електронна версія газети «Друг читача» 

8. http://www.artvertep.dp.ua – сайт «АртВертепу». Де розміщується коротка інформація про 

новинку українського книжкового ринку.  

9. http://www.exlibris.org.ua – сайт української електронної бібліотеки «EXLIBRIS» 

10. http://www.gak.com.ua – сайт «Гоголівської академія», де міститься бібліотека української 

літератури. 

11. http://www.ilnan.gov.ua – сайт Інституту літератури імені Т.Шевченка НАН України  

12. http://www.ji-magazine.lviv.ua/index.htm – сайт незалежного культорологічного часопису «Ї», де 

розміщуються уривки творів сучасних українськихписьмениківт та критична інформація, що 

стосується сучасного літературного процесу.   

13. http://www.krok.te.ua/zvirshi/ – сайт Тернопільського молодіжного літугрупування «ZВІРШІ» 

14. http://www.krytyka.kiev.ua 

15. http://www.lib.ru/SU/UKRAINA – електронна бібліотека української класики та сучасної 

української літератури. 

16. http://www.maysterni.com – сайт «Поетичні майстерні», який присвячений актуальним 

проблема сучасної української поезії. 

17. http://www.mosbul.ru – електронна бібліотека української літератури.  

18. http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, де 

розміщений електронний фонд літературознавчих матеріалів.  

19. http://www.novaproza.com.ua/ – сайт альманаху сучасної української літератури «Нова проза» 

20. http://www.poetryclub.com.ua – сайт «Клубу поезії», який містить бібліотеку класиків поезії всіх 

країн. 

21. http://www.poetuka.uazone.net 

22. http://www.poezia.org – сайт інтернет-порталу «Поезія та авторська пісня України» 

23. http://www.potyah76.org.ua/help/ – сайт центральноєвропейського часопису «Потяг 76», який 

присвячений передусім новій та найновішій літературі країн Центрально-Східної Європи. 

24. http://www.ukrcenter.com – сайт «Українського центру», де розміщена велика бібліотека 

української літератури.  

25. http://www.vesna.org.ua – електронна бібліотека «Весна» 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_10/13.htm
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukralm/2012_9/hurduz_a.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2006_46/46-25.pdf
http://chetver.com.ua/22/09.htm
http://chtyvo.org.ua/
http://e-litr.com.ua/
http://lib.aldebaran.ru/
http://ukrlit.blog.net.ua/
http://vsiknygy.net.ua/
http://www.artvertep.dp.ua/
http://www.exlibris.org.ua/
http://www.gak.com.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.ji-magazine.lviv.ua/index.htm
http://www.krok.te.ua/zvirshi/
http://zvirshi.jeeran.com/
http://www.krytyka.kiev.ua/
http://www.lib.ru/SU/UKRAINA
http://www.maysterni.com/
http://www.mosbul.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.novaproza.com.ua/
http://www.poetryclub.com.ua/
http://www.poetuka.uazone.net/
http://www.poezia.org/
http://www.potyah76.org.ua/help/
http://www.ukrcenter.com/
http://www.vesna.org.ua/


 

 

26. http://www.vsesvit-journal.com – сайт журналу «Всесвіт» 

27. http://www.zahid-shid.net/ – сайт літературно-мистецького порталу «Захід-Схід», де 

розміщуються аналітичні статті на літературні та мистецькі теми. рецензії на книги сучасних 

українських і зарубіжних авторів. Подаються твори коротких прозових форм.  

28. http://www.zsu.zp.ua/99/ – сайт Запорізького літературно клубу – 99. 

29. http://kyivskarus.com/ – сайт літературного журналу «Київська Русь», де розміщуються 

літературно-критичні матеріали та електронні версії сучасних українських художніх творів.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби  діагностики успішності навчання: виконання індивідуальних завдань, контрольних і 

практичних робіт, написання рефератів, повідомлень. 

 

 

http://www.vsesvit-journal.com/
http://www.zahid-shid.net/
http://www.zsu.zp.ua/99/
http://kyivskarus.com/
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1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Денна форма навчання 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

0203 Гуманітарні науки 

Напрям підготовки: 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

„Жанрово-стильове 

розмаїття сучасної 

української прози” 

 

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Українська мова і літератур 

Рік підготовки: 

4  

Семестр 

Загальна кількість  

годин – 90 

1  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

10  

Практичні, семінарські 

10  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

70  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для 

денної форми навчання – 18 % / 78 %: 20 год. – аудиторні заняття, 70 год. – самостійна 

робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: ознайомити студентів із жанрово-стильовими домінантами української поезії, 

прози, драматургії кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.  

Завдання курсу: 

- ознайомити з умовами розвитку української літератури поч. ХХІ ст., беручи до уваги 

закономірності поступування світового літературного процесу; 

- сформувати вміння самостійної навчально-дослідної діяльності та здатності орієнтуватися в 

багатожанровому масиві творів сучасної української літератури; 

- удосконалити вміння аналізувати художні тексти; 

- навчити опрацьовувати недостатньо досліджений літературознавцями матеріал; 

- спрямувати на осмислення української літератури як цілісності; 

- сприяти всебічному розвитку, активному становленню й самореалізації особистості 

майбутнього фахівця. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальні компетентності: 

– Здатність до навчання. 

– Здатність працювати самостійно, готовність удосконалювати й розвивати свій 

інтелектуальний та загальнокультурний рівень. 

– Здатність до аналізу і синтезу. 

– Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

– Здатність застосовувати знання на практиці. 

ІІ. Фахові компетентності: 

- Знання специфіки українського літературного дискурсу поч. ХХІ ст.. 

- Уміння зіставляти гіпертекстову та мультимедійну літературу в Україні. 

- Уміння аналізувати особливості розвитку жанрів масової літератури в Україні. 

- Знання жанрово-стильових домінант української молодіжної прози. 

- Здатність виявляти художню специфіку поезії дев’ятдесятників та двотисячників. 

- Уміння аналізувати постмодерні координати сучасних українських драматичних творів. 

- Здатність вирізняти основні тенденції сучасної української літератури початку ХХІ ст. 

згідно з теоретичними засадами закономірностей розвитку світового літературного 

процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

- Уміння з’ясовувати специфіку розвитку сучасної української прози, поезії, драматургії, 

аналізувати художні твори, зважаючи на динаміку літературно-художніх стилів, змінність 

естетичних концепцій в історії української та світової літератури, використовуючи 

відповідні праці з літературознавства, літературно-критичні розвідки, художні твори. 

- Здатність висловлювати власне бачення порушених у художніх творах проблем. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Рецепція західноєвропейського й американського художнього досвіду як 

домінанта. Фентезі, фанфікшн. 

Тема 1. Західний канон і національна традиція в літературі: конфлікт і діалог. 

Проблема традиції й новаторства в сучасній українській літературі. Запозичення і 

плагіат. Літературні авторитети західного світу. Комбінаторна міфопоетика романів Людмили 

Баграт „Зло”, Вікторії Гранецької „Мантра-омана”, Дари Корній „Гонихмарник”, тетралогія 

„Безсмертні”.  

Тема 2. Фентезі як можливість виходу українського твору на світову арену. 

Фентезі: сучасний український варіант (Марина і Сергій Дяченки, Генрі Лайон Олді, 

Марина Соколян, Володимир Аренєв, Дара Корній та ін.).  

Жанр альтернативної історії в творчості Василя Кожелянка і Дмитра Білого. 

Тема 3. Теорія і практика українського фанфікшену. Гіпертекст. 

Гіпертекстова, мультимедійна мережева література в Україні.  



 

 

Кредит 2. Актуалізація національної художньої традиції на тлі вимог масової 

літератури. 

Тема 4. Український бестселер. Баланс класики і китчу. 

Поколіннєва альтернатива в романі «Поклоніння ящірці» Любка Дереша. 

Проблема «втраченого» покоління 1990-х в романі «Депеш мод» Сергія Жадана. 

Специфіка реалізації художньої форми щоденника в тексті «50 хвилин трави» Ірени 

Карпи. Проза Світлани Поваляєв, Тані Малярчук. Молодіжні бестселери С.Пиркало і 

Н.Сняданко. 

Українські реалії розвитку масової літератури. Український бестселер. Китч у контексті 

споживацької культури.  

Л.Кононович – «батько українського кримінального роману». Цикл «Тартар». 

Коміксоване відтворення української дійсності 1990-х рр. в романі «Я, зомбі».  

Романи «Нейтральна територія» і «Темна вода» А.Кокотюхи як типові зразки масової 

літератури.  

Романи «Елементал», «Кров кажана», «Ключ» В. Шкляра – детективи на межі масової 

та високої літератур. 

Тема 5. Українська містична жіноча проза як проект. 

«Жіночий» детектив в українській літературі (Євгенія Кононенко, Ірен Роздобудько, 

Олена Печорна).  

Мелодраматичні твори Люко Дашвар («Село не люди», «Молоко з кров’ю», «Мати все», 

«Рай.Центр»). 

Проза Людмили Таран. Принципи міфопоетики роману «Дзеркало єдинорога». 

Проблеми міжкультурного діалогу в творчості Дари Корній, міфопоетика романів 

„Гонихмарник”, „Щоденник Мавки”. Концепція тетралогія „Безсмертні”. 

Еволюція стилю Вікторії Гранецької: «Мантра-омана», „Тіло ТМ”, „Щасливий”. 

Кредит 3. Літературний експеримент: синтез мистецтв. 

Тема 6. Література і / як музика, література і / як живопис 

Експерименти зі структурою твору. Специфіка роботи зі словом у мелодраматичному 

моделюванні Олени Печорної: романи „Грішниця”, „Кола на воді”, „Фортеця для серця”. 

Продовження традицій національної класики і новаторство. 

Експериментальні техніки в прозі Ольги Слоньовської („Дівчинка на кулі) й Алли 

Рогашко („Осіннє Рондо місячної ночі”).  

Тема 7. Відеопоезія як різновид сучасної літератури. 

Відеопоезія як синтез мистецтв. Новаторський характер драматичних постановок, 

націленість на пошук нових форм і засобів.  

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

 

 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб конс. с/р 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Рецепція західноєвропейського й американського художнього 

досвіду як домінанта. Фентезі, фанфікшн 

Тема 1. Західний канон і національна 

традиція в літературі: конфлікт і діалог. 

9 2 1   6 

Тема 2. Фентезі як можливість виходу 

українського твору на світову арену. 

13 2 1   10 

Тема 3. Теорія і практика українського 

фанфікшену. Гіпертекст. 

8     8 

Усього годин за кредит 1 30 4 2   24 

Кредит 2. Актуалізація національної художньої традиції на тлі вимог 

масової літератури 

Тема 4. Український бестселер. Баланс 

класики і китчу. 

15 1 1   4 

Тема 5. Українська містична жіноча 

проза як проект. 

15 1 1   4 

Усього годин за кредит 2 30 4 4   14 

Кредит 3. Літературний експеримент: синтез мистецтв 

Тема 6. Література і / як музика, 

література і / як живопис  

14 1 2   10 

Тема 7. Відеопоезія як різновид 

сучасної літератури. 

16 1 2   10 

Усього годин за кредит 3 
30 2 4   20 

Усього годин: 
90 10 10   54 

 



 

 

Теми практичних занять (для денної форми навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Рецепція західноєвропейського й американського художнього 

досвіду як домінанта. Фентезі, фанфікшн 

 

1. Взаємодія західного канону і національної традиції в літературі (Л. Баграт, 

Дара Корній, В. Гранецька) 

1 

2. Молодіжна проза як можливість виходу українського твору на світову 

арену. Фентезі 

1 

3. Альтернативна істоія. Мешап-проза в Україні 1 

4. Теорія і практика українського фанфікшену. 1 

 Кредит 2. Актуалізація національної художньої традиції на тлі вимог 

масової літератури  

 

5. Український бестселер. Баланс класики і китчу.  

Метагероїня роману Дари Корній.  

1 

6. Мелодраматичне моделювання в романах Олени Печорної. 1 

 Кредит 3. Літературний експеримент: синтез мистецтв  

7. Рефлексійний роман Ольги Слоньовської і діалог мистецтв у ньому. 2 

8. Прозовий експеримент у романах Алли Рогашко. 2 

Разом 10 

 

8.1. Самостійна робота (для денної форми навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Рецепція західноєвропейського й американського художнього 

досвіду як домінанта. Фентезі, фанфікшн 

 

1. Жанрово-стильовий спектр українського детективу початку ХХІ ст. 

(Л. Кононович, В. Шкляр, Є. Кононенко, І. Роздобудько) 

(реферат; аналітичний огляд визначених питань: письмові відповіді) 

6 

 Жанр альтернативної історії у творчості Д. Білого і В. Кожелянка 

(зіставний аналіз прочитаних творів цих митців) 

4 

 Кредит 2. Актуалізація національної художньої традиції на тлі вимог 

масової літератури 

 

6.   

8.  4 

 Кредит 3. Літературний експеримент: синтез мистецтв  

 Синтетична проза Максима Кідрука  

(аналітичний огляд визначених питань: письмові відповіді) 

 

9. Нова енергія українського поетичного слова ХХІ ст. 

(поезія напам’ять, письмові відповіді на питання плану) 

10 

10. Українська драматургія в постмодерноиу форматі 

(доповіді, письмові відповіді на поставлені питання) 

10 



 

 

 Разом  70 

 
10. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Жанрово-стильове розмаїття сучасної української прози 

11. Методи навчання 

Методи: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-

пошукові та дослідницькі; словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція), наочні (ілюстрація, 

демонстрація), практичні (повідомлення, реферати).  

Методи контролю 

Методи: фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований; форми контролю: 

опитування, співбесіда, усні та письмові відповіді, контрольна робота. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

Засоби діагностики успішності навчання: 

  Усне опитування, письмове опитування, написання рефератів, тестування, читання та 

аналіз художніх творів, написання самостійних та контрольних робіт. 

Основними критеріями оцінювання навчальної діяльності студентів з курсу є її 

систематичність, активність і результативність. 

Показниками систематичності навчальної діяльності є відвідування студентами 

практичних занять з курсу та своєчасне виконання навчальних і контрольних робіт. 

Активність студента на практичних заняттях визначається якістю підготовки до нього і 

рівнем виконання практичних завдань. Показником результативності є правильність 

виконання на практичних заняттях усіх видів робіт (зокрема, контрольних), ґрунтовність 

опрацювання тем для самостійного вивчення, а також участь у науково-дослідній роботі. 

 Основними формами поточного контролю є такі види робіт: 

 перевірка (усна, письмова) рівня засвоєння теоретичного матеріалу за навчальними 

темами; 

 контрольні завдання: 

 усний або письмовий експрес-контроль; 

 тестування; 

 перевірка рівня засвоєння студентами навчальних тем, призначених для самостійного 

та індивідуального опрацювання; 

 підсумкова комплексна контрольна робота. 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці підлягає 

рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність 

при обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття); 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є 

позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами 

курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і підготовки до виконання 

індивідуальних завдань. Організація самостійної роботи студентів має здійснюватися з 

дотриманням індивідуального підходу. Індивідуальні завдання можуть виконувати за 

бажанням усі студенти або окремі з них (творчо обдаровані, вимогливі, з досвідом практичної 

діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). Індивідуалізація самостійної роботи 

сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають 

професійному розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 

― самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, визначених 

викладачем; 

― попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення студентів у 



 

 

коло питань, що доведеться вивчати; 

― аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, викладених у 

друкованих джерелах інформації, з метою підготування відповідей на поставлені 

напередодні викладачем запитання та з метою закріплення здобутих знань; 

― розгляд і аналіз таблиць та ілюстрацій, вміщених у підручнику; 

― конспектування самостійно прочитаного; 

― підготування доповідей, рефератів, анотацій тощо. 

3) виконання контрольних завдань. Контроль передбачає перевірку стану засвоєння 

визначеної системи елементів знань того чи іншого кредиту, до якої включаються елементи 

знань з планового повторення попередніх кредитів. Завдання для контролю складаються з 

двох рівнів: репродуктивного і творчого. Завдання репродуктивного рівня складаються з двох 

частин: нові знання і елементи знань з повторення попередніх кредитів. Загальна сума балів 

за одну контрольну роботу становить 30 (в одному випадку – 20) балів. Завдання першого 

рівня «ознайомчо-орієнтований» – 15 балів, завдання другого рівня «понятійно-

аналітичний» – 25 балів, завдання третього рівня «продуктивно-синтетичний» – 35 балів. 

Сума балів становить 300: 80 балів за КР + 100 балів за інші види робіт + 120 балів за 

екзаменаційний тест. 

 

1. Розподіл балів, які отримують студенти на заліку 

Іспит 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольні 

роботі 

Іспит Накопичу

вальні 

бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 80 120 300/100 

14 14 14 15 14 15 14 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс „Історія української літератури: художні стратегії в сучасній 

українській літературі”. URL : http://philology.mdu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/10/GurduzA_Sayt_Kompleks_KHudStrateg-1.pdf 

2. Підопригора С. В. Сучасний літературний процес : навч. посіб. / С.В.Підопригора. – 

Миколаїв : Іліон, 2013. – 128 с. 



 

 

3. Сучасна українська белетристика: координати „Коронації слова” : моногр. / Миколаївський 

нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; за заг. ред. С.В.Підопригори. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 

282 с. 

4. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К. : Академія, 2008. – 248 с. 

5. Гурдуз А. Дон Кіхот і донкіхотство: сучасний український погляд і варіація / А. Гурдуз, 

О. Косенчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / редкол. : 

А.В.Козлов (відп. ред.) та ін. – Київ : Акцент, 2006. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 379-387. 

6. Гурдуз А. Український Дон Кіхот: „передмова” до „продовження” / А. Гурдуз, О. Косенчук // 

Українська література в загальноосвітній школі.  – К., 2006. - № 2. – С. 5-7. 

7. Гурдуз А., Донцул Л. „Брамник” М. і С. Дяченків та „Володар Перснів” Дж. Р. Р. Толкієна в 

компаративному висвітленні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / 

редкол. : Г.Ф.Семенюк (гол. ред.), А.В.Козлов (відп. ред.) та ін. – Київ : Твім інтер, 2009. – 

Вип. 34. Ч. 1. – С. 81-89. 

8. Гурдуз А. Романи Людмили Таран „Дзеркало Єдинорога” і Стела Павлоу „Троянський кінь” // 

Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. 

ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Київ : Твім інтер, 2010. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 151-162. 

9. Гурдуз А. Роман Дари Корній „Гонихмарник”: місце в мистецькому контексті з погляду 

традиції й новаторства // Українознавчий альманах / ред. кол. : М. І. Обушний (відп. ред.) та 

ін. – Київ; Мелітополь. – 2012. – Вип. 9. – С. 229-235. 

10. Гурдуз А.І., Сорокіна М.О. Поема Вікторії Шуліко „Атлантида”: традиція і новаторство у 

звертанні до легендарно-міфологічної структури // Науковий вісник Миколаївського 

державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія : Філологічні 

науки / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 

2012. – Т. 4. Вип. 4.10. – С. 59-62. 

11. Гурдуз А.І., Чорна О.Б. Нава Володимира Арєнєва: своєрідність інтерпретації в повісті 

„Бісова душа, або Заклятий скарб” // Науковий вісник Миколаївського державного 

університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія : Філологічні науки / за ред. 

В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – Т. 4. 

Вип. 4.9. – С. 48-54. 

12. Гурдуз А.І. Історія, міф і гра в романі Ярослави Бакалець і Ярослава Яріша „Із сьомого дна” // 

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. праць. – 

Луганськ : Вид-во Державного закладу „Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка”, 

2013. – № 2 (261). Ч. І. Філологічні науки. – С. 101-107. 

13. Гурдуз А.І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини ХХ - першого десятиліття 

ХХІ століть: інтрига переосмислення // Науковий вісник Миколаївського державного 

університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія : Філологічні науки / за ред. 

В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. – 

Вип. 4.12 (96). – С. 64-72. 

14. Гурдуз А.І. Мешап-проза: історія гри з історією // Науковий вісник Миколаївського 

державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Сер. : Філологічні науки / 

за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. – 

Вип. 4.11 (90). – С. 44-48. 

15. Гурдуз А.І. Комбінаторна міфопоетика роману Вікторії Гранецької „Мантра-омана” // Studia 

methodologica / Тернопіл. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. — Тернопіль : Наук.-ред. відділ 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 38. – С. 138-144. 

16. Гурдуз А.І. Міжкультурний діалог як проблема українського фентезі ХХІ століття // 

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. 
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ХХІ століття в Україні // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені 
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14. Рекомендована література 
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6. Поліщук Я. Література як геокультурний проект / Я. Поліщук. – К. : Академвидав, 2008. – 

304 с.  
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Допоміжна 
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408 с.  
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2. – С. 182–183. 
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15. Інформаційні ресурси 
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державного університету імені В.О.Сухомлинського : зб. наук. праць. Сер. Філологічні 
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про землю” кінця ХІХ - І третини ХХ ст.: аспект рецепції біблійного матеріалу // Наукові 

праці / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. – Т. 59. Вип. 46. Філологія. – 
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Інтернет-джерела 

1. http://chetver.com.ua/22/09.htm / – Електронна скорочена версія журналу «Четвер», де 

друкуються уривки з творів сучасних письменників. 

2. http://chtyvo.org.ua / – електронна бібліотека «Чтиво» – це книгозбірня україномовної 

літератури. 

3. http://e-litr.com.ua/ – сайту проекту e-LITr (електронна літературна спільнота), де містяться 

уривки творів сучасних українських молодих авторів.  

4. http://lib.aldebaran.ru – електронна бібліотека. 

5. http://litakcent.com/ – електронний альманах «ЛітАкцент», який пропонує неупереджений 

погляд на проблеми розвитку сучасної літератури (української та зарубіжної), критичні 

відгуки на книжкові новинки, а також серію інтерв’ю з популярними письменниками.  

6. http://ukrlit.blog.net.ua/ – сайт української літератури ХХІ ст.: бібліотека, рецензії, презентації, 

огляди. 

7. http://vsiknygy.net.ua – електронна версія газети «Друг читача» 

8. http://www.artvertep.dp.ua – сайт «АртВертепу». Де розміщується коротка інформація про 

новинку українського книжкового ринку.  

9. http://www.exlibris.org.ua – сайт української електронної бібліотеки «EXLIBRIS» 

10. http://www.gak.com.ua – сайт «Гоголівської академія», де міститься бібліотека української 

літератури. 

11. http://www.ilnan.gov.ua – сайт Інституту літератури імені Т.Шевченка НАН України  

12. http://www.ji-magazine.lviv.ua/index.htm – сайт незалежного культорологічного часопису «Ї», 

де розміщуються уривки творів сучасних українськихписьмениківт та критична інформація, 

що стосується сучасного літературного процесу.   

13. http://www.krok.te.ua/zvirshi/ – сайт Тернопільського молодіжного літугрупування «ZВІРШІ» 

14. http://www.krytyka.kiev.ua 

15. http://www.lib.ru/SU/UKRAINA – електронна бібліотека української класики та сучасної 

української літератури. 

16. http://www.maysterni.com – сайт «Поетичні майстерні», який присвячений актуальним 

проблема сучасної української поезії. 

17. http://www.mosbul.ru – електронна бібліотека української літератури.  

18. http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, де 

розміщений електронний фонд літературознавчих матеріалів.  

19. http://www.novaproza.com.ua/ – сайт альманаху сучасної української літератури «Нова проза» 

20. http://www.poetryclub.com.ua – сайт «Клубу поезії», який містить бібліотеку класиків поезії 

всіх країн. 

21. http://www.poetuka.uazone.net 

22. http://www.poezia.org – сайт інтернет-порталу «Поезія та авторська пісня України» 

23. http://www.potyah76.org.ua/help/ – сайт центральноєвропейського часопису «Потяг 76», який 

присвячений передусім новій та найновішій літературі країн Центрально-Східної Європи. 

24. http://www.ukrcenter.com – сайт «Українського центру», де розміщена велика бібліотека 

української літератури.  

25. http://www.vesna.org.ua – електронна бібліотека «Весна» 

26. http://www.vsesvit-journal.com – сайт журналу «Всесвіт» 

27. http://www.zahid-shid.net/ – сайт літературно-мистецького порталу «Захід-Схід», де 

розміщуються аналітичні статті на літературні та мистецькі теми. рецензії на книги сучасних 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukralm/2012_9/hurduz_a.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2006_46/46-25.pdf
http://chetver.com.ua/22/09.htm
http://chtyvo.org.ua/
http://e-litr.com.ua/
http://lib.aldebaran.ru/
http://vsiknygy.net.ua/
http://www.artvertep.dp.ua/
http://www.exlibris.org.ua/
http://www.gak.com.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/
http://www.krok.te.ua/zvirshi/
http://www.krytyka.kiev.ua/
http://www.lib.ru/SU/UKRAINA
http://www.mosbul.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.novaproza.com.ua/
http://www.poetryclub.com.ua/
http://www.poetuka.uazone.net/
http://www.poezia.org/
http://www.potyah76.org.ua/help/
http://www.vesna.org.ua/
http://www.vsesvit-journal.com/
http://www.zahid-shid.net/


 

 

українських і зарубіжних авторів. Подаються твори коротких прозових форм.  

28. http://www.zsu.zp.ua/99/ – сайт Запорізького літературно клубу – 99. 

29. http://kyivskarus.com/ – сайт літературного журналу «Київська Русь», де розміщуються 

літературно-критичні матеріали та електронні версії сучасних українських художніх творів.  

 

 

http://www.zsu.zp.ua/99/
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