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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ХХ СТОЛІТТЯ) 

 

Тип  Дисципліна загальної підготовки ЗП-Ф 

Код  К-1 

Семестр  2;3 

Загальна кількість кредитів/годин 6,5 кредита (195 годин) 
Форма контролю Іспит; іспит 

Викладач  к.філол.н., доц. Соловей О.Є. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні 
навчальні дисципліни  

історія української літератури (попередні 
етапи), історія російської літератури, теорія 
літератури 

Місце у структурно-логічній схемі  К-1 Історія української літератури (ХХ 
століття) викладається на другому році 
навчання  

Форми навчання  лекції, практичні, СРС 

Критерії оцінювання  поточний контроль – 60 б.; підсумковий 
контроль – 40 б. 

Мова викладання  українська 

 
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

   Становлення раннього українського літературного модернізму. Жанри. Стилі. 
Представники. Роль літературної критики. Суспільно-історична ситуація в Україні в першій 
половині ХХ століття та українська література. Модернізм. Аванґард. Експресіонізм. 
Модернізм як дискурс: структура, основні риси, етапи розвитку. Літературний процес 1920-х 
– 30-х років. Українська поезія раннього модернізму. Літературні угруповання 1920-х років. 
Літературна дискусія 1925-28 рр. Український літературний авангард. Творчість П.Тичини 
(1918 – 1924). Поети-попутники: А.Казка, Є.Плужник, В.Свідзінський, М.Зеров і неоклясики. 
Трагічний гуманізм Євгена Плужника. Микола Зеров як чільний представник неокласицизму 
в українській ліриці 1920-х років. Аркадій Казка і Володимир Свідзінський: творчість як 
спроба самозбереження. Творчість В.Сосюри. Творчість В.Сосюри 1920-х років. Ліро-епіка: 
тематика, проблематика; інтертекстуальність. Роман «Третя Рота» як вагоме джерело для 
реінтерпретації творчості поета. Микола Хвильовий: творчість і роль в орґанізації 
літературного процесу. Творчість Миколи Хвильового в контексті українського 
літературного модернізму. Особливості стильової манери Ю.Яновського. Художня проза 
Аркадія Любченка. Творчість Майка Йогансена. Формалістичний роман Ю.Шпола «Золоті 
лисенята» і контекст українського літературного експресіонізму. Колаж у романній прозі Ґео 
Шкурупія. Кінороман Л.Скрипника «Інтеліґент». Психологічна проза В.Підмогильного. 
Інтелектуальна проза В.Домонтовича. Мистецький Український Рух як другий етап розвитку 
української літератури еміґрації; концепція «великої літератури». Творчість Ігоря 
Костецького. Періодизація літературного процесу 1960-х – 1980-х рр. Особливості 
періодизації історії української літератури другої половини ХХ століття (поява феномену 
«шістдесятників», дисидентів, «латентного» покоління сімдесятників, вісімдесятників тощо; 
тривання української літератури в еміґрації – Нью-Йоркська літературна група). Загальна 
характеристика літературного процесу 1960-х – 1980-х років; основні тенденції розвитку. 
Резонансні дебюти І.Драча, Гр. Тютюнника, В.Симоненка, М.Вінграновського й інших. 
Українська поезія 1960-х – 1980-х рр. Лірика та ліро-епос І.Драча, Л.Костенко, В.Симоненка, 
М.Вінграновського, Д.Павличка, І.Жиленко. Громадянська лірика молодих письменників. 
Київська школа поезії: В.Голобородько, В.Рубан. особливості функціонування «школи». 
Стильові параметри лірики поетів київської школи. Художня проза соціалістичного реалізму. 
«Химерна проза»: В.Шевчук, Є.Гуцало, В.Дрозд. Стильові паралелі української химерної 
прози з латиноамериканським магічним реалізмом. Творчість Гр. Тютюнника й С.Цетляка. 



Витворення повноцінної експресіоністичної поетики. Відчуження як епіцентр індивідуальної 
поетики письменників. Життя і творчість В.Стуса. 
 

 Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 
 Засвоїти основні ідеї та методи соціально-комунікаційних наук (ПРН1). Оцінювати 
отримані знання з погляду можливості їх застосування в професійній діяльності (ПРН5). 


