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Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/course/filosofiia-i-ukrainska-literatura-vid-modernizmu-do-suchasnosti 

Інформація про курс Курс «Філософія і українська література: від модернізму до сучасності» є складовою частиною 

нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки,спеціальності 

«Філософія». Дисципліна читається у третьому семестрі. 

Коротка анотація курсу  В даному курсі розглядається взаємодія філософії та літератури у ХХ ст. Ознайомлення з критичними 

працями філософів, культурологів, літературознавців. Новий погляд на українську духовну культуру 

(літературу) в контексті пострадянської літературної критики.  

Вивчається специфіка формування образу героя, простору буття героя, ставлення до тілесного та 

табуйованих питань. Протистояння фемінного та маскулінного, як пошук нового героїчного образу. 

Розглядається філософський аналіз архетипних моделей в українській культурі.  

Вивчається українська філософія та література, яка також представлена діячами за межами України. 

Розглядається специфіка літературної проблематики у період панування соцреалізму, особливості 

шестидесятництва,  а також, кінець ХХ ст. 

Особлива увага приділяється питанням, які розкриваються у філософії, соціальній філософії, філософії 

історії й культури.  

Мета та цілі курсу Формування комплексу знань про головні особливості філософського та літературного інтелектуального 

процесу в ХХ ст. в Україні.  

Мета: дослідження української літератури від модернізму до сучасності крізь приму філософського 

аналізу. Філософська проблематика даних творів досліджується з позиції сучасної української 

літературознавчої критики, метою якої є позбавлення ретроспективи радянського бачення проблематики 

тексту з ідеологічним, народницьким спрямуванням. Для дослідження та перепрочитання української 

літератури студенти використовують сучасні методи літературного аналізу. 

Цілі: Кypc орієнтований на вивчення та застосування методів дослідження художньої літератури періоду 

ХХ ст., а, також, на практичне застосування здобутого знання у формуванні власного підходу до 

інтерпретації художнього твору з позиції пошуку філософської проблематики. 

 



Література для вивчення 

дисципліни 

1.Агеєва В. Жіночий простір. – К.: Факт, 2003. 

2. Агеєва В. Мовні ігри В. Домонтовича // Домонтович В. Дівчина з ведмедиком. – К.: Критика, 2000.  

3. Андрухович С.“Фелікс Австрія”: https://knigogid.ru/books/1192841-felks-avstrya/toread 

4. Барт Р. «Від твору до тексту» //(Фрагмент) // Слово. Знак. Дискурс. /За ред. М.Зубрицької. – Львів: 

Літопис, 1996. 

5. Бовуар С. де. Друга стать. – К.: Основи, 1995. – У 2 т., Т. 1.  

6. Бовуар С. де. Друга стать. – К.: Основи, 1995. – У 2 т., Т. 2.  

7. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь. – К.: Наукова думка, 2001.  

8. Гундорова Т. Погляд на Марусю // Слово і час. – 1991. – № 6. – 18 с. 

9. Гундорова Т. Femina melancholica. – К.: Критика, 2002.  

10. Домонтович В. Дівчина з ведмедиком.. – К.: Критика, 2000. 

11.Дюркгайм Е. Самогубство. – К.: Основи, 1998.  

12. Жадан С. Вибрані твори: https://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=358 

13. Забужко «Музей покинутих секретів»: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2745 

14. Зборовська Н.  «Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури»: 

https://www.rulit.me/books/kod-ukrainskoi-literaturi-proekt-psihoistorii-novitnoi-ukrainskoi-literaturi-read-

288218-1.html  

  

Тривалість курсу 3 кредити, 90 год. 

 

Обсяг курсу 32  аудиторних годин 

З них: 

16  годин лекцій 

16 годин  практичних занять 

58 годин самостійної роботи 

https://knigogid.ru/books/1192841-felks-avstrya/toread
https://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=358
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2745
https://www.rulit.me/author/zborovska-nila
https://www.rulit.me/books/kod-ukrainskoi-literaturi-proekt-psihoistorii-novitnoi-ukrainskoi-literaturi-download-free-288218.html
https://www.rulit.me/books/kod-ukrainskoi-literaturi-proekt-psihoistorii-novitnoi-ukrainskoi-literaturi-read-288218-1.html
https://www.rulit.me/books/kod-ukrainskoi-literaturi-proekt-psihoistorii-novitnoi-ukrainskoi-literaturi-read-288218-1.html


Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

як бути критичним і самокритичним; 

як проведити досліджень на відповідному рівні;  

як зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

вміти:  

усвідомлювати сенс філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі культури;  

виокремлювати специфіку філософського знання та змістові відмінності філософії від інших форм 

мислення;  

аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальнонаукової 

проблематики;  

застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і сучасний стан наукового та 

гуманітарного знання. 

 

Після вивчення дисципліни студенти здобудуть такі результати навчання: 

- Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.  

- Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.  

- Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.  

- Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної 

проблематики. 

- Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.  

- Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.  

- 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 

 

Формат курсу Очний 

теми Лекційна тематика: 

1. Вступ до курсу. 

2. Специфіка формування образу героя в українській літературі. 

3. Дослідження простору буття: самостановлення героя у суспільстві. 

4. Тілесність та табу: пошук межі дозволеного. 

5. Протистояння фемінного і маскулінного: формування нової особистості. 

6. Архетипні моделі в українській культурі: філософський аналіз. 

7. Філософія за межами України: специфіка проблематики. 

8. Філософія і література: проблема ідентичності. 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з соціогуманітарних  дисциплін. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Дебати ( панельні, «за» і «проти»). 

Ситуативне моделювання. 

Техніки опрацювання дискусійних питань. 

Метод проектів і їх презентацій. 

Метод усного опитування. 



 

 

Необхідні обладнання Роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Критерії оцінювання відповідають «Положенню про забезпечення академічної доброчесності у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка» (Режим доступу: https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 

Дотримння правил академічної доброчесності полягає в: 

- самостійному виконанні навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання; 

- обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

Оцінювання за курсом здійснюється наступним чином - 100 балів протягом семестру.  

Виконання індивідуальних та групових завдань, що потребують проведення самостійного дослідницького 

експеременту з обговоренням результатів – 20 б. 

Участь в практичних заняттях (виступ, повідомлення, обговорення) – 5 б. 

Участь в інтерактивних заходах – 5 б. 

Групова робота – 2 б. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються, а саме: 

- академічного плагіату - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення 

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

- самоплагіату - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових 

результатів як нових наукових результатів; 

- фальсифікації - свідомої зміни чи модифікації вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи 



наукових досліджень; 

- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених 

для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;  

 

Питання до заліку ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З КУРСУ  

«Філософія і українська література: від модернізму до сучасності» 
1. Формування літературної критичної думки в Україні. 
2. Літературна критика в радянський період. 
3. Змалювання простору буття героя у художній літературі ХХ ст. 
4. Протиставлення «місто-село» як трансформація буттевого простору у художній літературі ХХ ст. 
5. Формування жіночих образів: від традиціоналізму до сучасності. 
6. Ставлення до тіла та тілесності у художній літературі ХХ ст. 
7. Девіантна постать як художній образ. 
8. Тоталітарний дискурс в художній літературі ХХ ст. 
9. Агресія та насильство як соціально-політична незахищеність. 
10. Культ матері в художній літературі ХХ ст. 
11. Десакралізація материнства в  художній літературі сер. ХХ ст. 
12 – n. Аналіз художніх творів даного періоду. 

Опитування  Проводяться що два тижні у вигляді дискусій 



ДОДАТОК 

Схема курсу Філософія 

 
Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Матеріали Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термі

н 

викон

ання 

Лекційні заняття 

07.0

9 

1.Вступ до курсу. 

Предмет, завдання і структура 

курсу. Огляд української  

художньої літератури ХХ ст. 

Ознайомлення з критичними 

працями літературознавців, 

культурологів, філософів. 

Вивчення специфіки 

української літературно-

критичної традиції. Специфіка 

трансвормування літературної 

проблематики від 

традиціоналізму до сучасних 

днів. Проблема формування 

авторського стилю та 

запозичення існуючих. 

 

 

 

 

 

лекція 

Агеєва В. Жіночий 

простір. – К.: Факт, 

2003.  

 

 Барт Р. «Від твору до тексту» //(Фрагмент) // 

Слово. Знак. Дискурс. /За ред. М.Зубрицької. – 

Львів: Літопис, 1996 

Зборовська Н.  «Код української літератури. 

Проект психоісторії новітньої української 

літератури»: https://www.rulit.me/books/kod-

ukrainskoi-literaturi-proekt-psihoistorii-novitnoi-

ukrainskoi-literaturi-read-288218-1.html  

Павличко С. Фемінізм. – К.: Основи, 2002. 

Павличко С. Теорія літератури. – К.: Основи, 

2002. 

Фуко М. Що таке автор? Антологія світової 

літературно-критичної думки ХХ століття. 

Львів, 1996. – С. 442-457. 

 

Індивідуальні завдання, 

опрацюванні науково-критичної 

бази, опрацювання художній текстів. 

 

  

 

 

 

 2 год 

21.0

9 

2.Специфіка формування 

образу героя в українській 

літературі. 
Формування уявлення про 

жіноче і чоловіче в 

українській літературі. Образ 

жінки та образ чоловіка 

Лекція-

дискусія 

Зборовська Н.  «Код 

української 

літератури. Проект 

психоісторії 

новітньої української 

літератури»: 

https://www.rulit.me/b

Агеєва В. Жіночий простір. – К.: Факт, 2003.  

Агеєва В. Мовні ігри В. Домонтовича // 

Домонтович В. Дівчина з ведмедиком. – К.: 

Критика, 2000.  

Кобилянська О. Царівна. – К.: Держлітвидав, 

1962. – В 5 т., Т.1.  

Павличко С. Фемінізм. – К.: Основи, 2002. 

Індивідуальні завдання, 

опрацюванні науково-критичної 

бази, опрацювання художній текстів. 
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сформовані в художніх 

текстах. Жіночі образи 

представлені у творах (козир-

дівка, жінка-воїн, посестра, 

жінка-інтелігентка, жінка-

селянка, матір, берегиня, 

девінтна постать) 

ooks/kod-ukrainskoi-

literaturi-proekt-

psihoistorii-novitnoi-

ukrainskoi-literaturi-

read-288218-1.html 

Павличко С. Теорія літератури. – К.: Основи, 

2002. 

 

05.1

0 

3.Дослідження простору 

буття: самостановлення 

героя у суспільстві. 

Формування фізичного 

простору буття героя. 

Обмеження фізичного 

простору, як обмеження 

соціального простору та 

особистісного росту. 

Соціальне буття героя. 

Девіантні постаті: формування 

нестандартного соціального 

виміру. Екзистенція жінки 

крізь призму соціальних 

станів. Нудьга і тривога як 

безвихідь. 

лекція Павличко С. Теорія 

літератури. – К.: 

Основи, 2002. 

 

Агеєва В. Жіночий простір. – К.: Факт, 2003.  

Кобилянська О. Природа. – К.: Держлітвидав, 

1962. – В 5 т., Т. 1.  

Кобилянська О. Царівна. – К.: Держлітвидав, 

1962. – В 5 т., Т.1.  

Кобринська Н. Про „Нору” Ібсена. – К.: 

Держлітвидав, 1958.  

Таран Л. Жіноча роль // Сучасність. – 2005. – 

№ 7-8. – 133 с. 

Тейлор Ч. Джерела себе. Творення новочасної 

ідентичності / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 

2005.  

Українка Л. Оргія. – К.: Наукова думка, 1977. 

– У 12 т., Т. 6.  

 

Індивідуальні завдання, 

опрацюванні науково-критичної 

бази, опрацювання художній текстів. 

 

 

 

 

2 год 

19.1

0 

4.Тілесність та табу: пошук 

межі дозволеного.  
Різниця в трактуванні тіла в 

історично-часових межах: 

модернізм, соцреалізм, 

сучасність. Ставлення до 

тілесності та еротичності у 

авторів. Еротичне як невроз та 

експериментальність в 

літературі. Відсутність 

традиції змалювання 

щасливого кохання. 

Табуйовані теми у літературі, 

та як вони повязані з еросом. 

 

лекція Агеєва В. Жіночий 

простір. – К.: Факт, 

2003.  

 

Гундорова Т. Femina melancholica. – К.: 

Критика, 2002.  

Кобилянська О. Природа. – К.: Держлітвидав, 

1962. – В 5 т., Т. 1.  

Таран Л. Жіноча роль // Сучасність. – 2005. – 

№ 7-8. – 133 с. 

Монахова Н. „Невеличка драма” Валер’яна 

Підмогильного: парадокси тілесності. – К.: 

Факт, 2003.  

Домонтович В. Дівчина з ведмедиком.. – К.: 

Критика, 2000. 

Нечуй-Левицький І. Бурлачка. – К.: Наукова 

думка, 1986. – У 2 т., Т. 2.  

Коцюбинський М. Цвіт яблуні. – К.: Наукова 

думка, 1974. – В 7 т., Т. 2.  

Свидницький А.„Люборацькі”: 

Індивідуальні завдання, 

опрацюванні науково-критичної 

бази, опрацювання художній текстів. 

 

 

 

 

2 год 
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https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=

10486 

Українка Л. Лісова пісня. – К.: Молодь, 1971.  

Яцків М. Муза на чорному коні // Блискавиці. 

– К.: Дніпро, 1989. 

Tarnawsky M. European Influence in Ukrainian 

Modernist Prose // Canadian Slavonic Papers. – 

1991. – V. XXXIV. – 140 р. 

02.1

1 

5.Протистояння фемінного і 

маскулінного: формування 

нової особистості. 
Формування в літературі 

образів фемінного та 

маскулінного. Маскулінізація 

жіночих образів в повоєнний 

період. Фемінізація чоловічого 

образу наприкінці ХХ ст. 

насильство – як 

метафоричність слабкості. 

 

лекція Павличко С. Теорія 

літератури. – К.: 

Основи, 2002 

 

Павличко С. Фемінізм. – К.: Основи, 2002.  

Підмогильий В. Місто. – Л.: „Червона 

Калина”, 2002.  

Українка Л. Віла-посестра. – К.: Наукова 

думка, 1975. – В 12 т., Т. 2.  

Фуко М. Наглядати й карати: Народження 

в’язниці. – К.: Основи, 1998.  

Хвильовий М. Санаторійна зона. – К.: Дніпро, 

1990. – У 2 т., Т.1.  

 

Індивідуальні завдання, 

опрацюванні науково-критичної 

бази, опрацювання художній текстів. 

 

 

 

 

2 год 

16.1

1 

6.Архетипні моделі в 

українській культурі: 

філософський аналіз. 
Архетипічність української 

культури. Архетип матері та 

культ материнської любові. 

Материнське як поєднання 

фемінного та маскулінного 

(маскулінна мужність матері). 

Матеревбивство. 

Десакралізація образу матері. 

Втрата культу батька, як 

національно-державницька 

невизначеність. 

 

лекція Павличко С. Теорія 

літератури. – К.: 

Основи, 2002.  

 

Коцюбинський М. Лист. – К.: Наукова думка, 

1974. – В 7 т., Т. 3.  

М. Хвильового “Поема моєї сестри”: 

М. Хвильового „Із Вариної біографії” 

Хвильовий М. Я(Романтика). – К.: Дніпро, 

1990. – У 2 т., Т.1.  

Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К.: 

Час, 1998. – 161с. 

Шевченко Т. Г. Катерина. – К.: Наукова думка, 

1990. – В 12 т., Т.1.  

Федь В. Інтеграційний потенціал діалогу 

культур українських етносів // Практична 

філософія, 2007. – Вип. 2. – 119 с. 

Індивідуальні завдання, 

опрацюванні науково-критичної 

бази, опрацювання художній текстів. 

 

 

 

 

 

 

2 год 

30.1

1 

7.Філософія за межами 

України: специфіка 

проблематики. 

Специфіка філософської 

Лекція-

дискусія 

Павличко С. 

Фемінізм. – К.: 

Основи, 2002.  

 

Донцов Д. «Дух нашої давнини»: 

https://diasporiana.org.ua/wp-

content/uploads/books/3517/file.pdf 

Мерещак В. «Як марно зівяв той первоцвіт»: 

Індивідуальні завдання, 

опрацюванні науково-критичної 

бази, опрацювання художній текстів. 

 

 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=10486
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=10486
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проблематики в творах 

української діаспори. 

Ідеалізація та 

деперсоніфікація героя. 

Філософія і поезія: ідеї О. 

Теліги. 

 

https://diasporiana.org.ua/proza/mereshhak-v-

yak-marno-zivyav-toj-pervoczvit/ 

Теліга О. Якими нас прагнете? – К.: Вид. ім. О. 

Теліги, 1999. – 90 с. 

Теліга О. Подорожній. – К.: Вид. ім. О. Теліги, 

1999. – 26 с. 

  

2 год 

14.1

2 

8.Філософія і література: 

проблема ідентичності. 
Тоталітарний дискурс в 

літературі. Імітація 

маскулінності та безсилля 

героя. 

Романтизм шестидесятництва. 

Літературна проблематика 

кінця ХХ ст. Сучасна проза – 

яка вона? 

 

лекція Зборовська Н.  «Код 

української 

літератури. Проект 

психоісторії 

новітньої української 

літератури»: 

https://www.rulit.me/b

ooks/kod-ukrainskoi-

literaturi-proekt-

psihoistorii-novitnoi-

ukrainskoi-literaturi-

read-288218-1.html  

 

Агеєва В. Жіночий простір. – К.: Факт, 2003.  

Жадан С. Вибрані твори: 

https://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=

358 

Забужко О. «Музей покинутих секретів»: 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=

2745 

Костенко Л. Вибрані твори: https://www.e-

reading-lib.com/book.php?book=1000257 

Павличко С. Фемінізм. – К.: Основи, 2002. 

Шкляр В.«Маруся»: 

https://litportal.ru/avtory/vasil-

shklyar/read/page/1/kniga-marusya-197151.html  

Шкляр В.«Чорний ворон»: 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=

10350  

 

 

Індивідуальні завдання, 

опрацюванні науково-критичної 

бази, опрацювання художній текстів. 

 

 

 

2 год 

Практичні заняття 

14.0

9 

1.Філософія і українська 

література: від модернізму до 

сучасності.  

Формування літературної 

критики у ХХ ст. Проблема 

нового прочитання творів 

української літератури. 

Радянська традиція та її кліше. 

Огляд твору  

Шевченко Т. «Катерина», 

аналіз з позиції сучасної 

літературної.критики. 

Семінар-

дискусія 

Зборовська Н.  «Код 

української 

літератури. Проект 

психоісторії 

новітньої української 

літератури»: 

https://www.rulit.me/b

ooks/kod-ukrainskoi-

literaturi-proekt-

psihoistorii-novitnoi-

ukrainskoi-literaturi-

read-288218-1.html 

Агеєва В. Жіночий простір. – К.: Факт, 2003.  

Барт Р. «Від твору до тексту» //(Фрагмент) // 

Слово. Знак. Дискурс. /За ред. М.Зубрицької. – 

Львів: Літопис, 1996 

 

Павличко С. Фемінізм. – К.: Основи, 2002. 

Павличко С. Теорія літератури. – К.: Основи, 

2002. 

Фуко М. Що таке автор? Антологія світової 

літературно-критичної думки ХХ століття. 

Львів, 1996. – С. 442-457. 

Хто такий критик? 

Як розвиивалася літературна 

критика в Україні в ХХ ст.? 

Чи можна вважати що «література – 

це мова народу»? 

Які терденції були сформовані 

радянською критикою? 

2 год 

5 г

о

д

д 
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28.0

9 

2.Специфіка формування 

образу героя в українській 

літературі. 

Розрізнення жіночих і 

чоловічих образів в 

українській літературі. Жіночі 

образи представлені у творах 

(козир-дівка, жінка-воїн, 

посестра, жінка-інтелігентка, 

жінка-селянка, матір, 

берегиня, девінтна постать). 

Популярність використання 

девіантних постатей. 

 

Семінар-

дискусія 

Агеєва В. Жіночий 

простір. – К.: Факт, 

2003.  

 

Агеєва В. Мовні ігри В. Домонтовича // 

Домонтович В. Дівчина з ведмедиком. – К.: 

Критика, 2000.  

Зборовська Н.  «Код української літератури. 

Проект психоісторії новітньої української 

літератури»: https://www.rulit.me/books/kod-

ukrainskoi-literaturi-proekt-psihoistorii-novitnoi-

ukrainskoi-literaturi-read-288218-1.html  

Кобилянська О. Царівна. – К.: Держлітвидав, 

1962. – В 5 т., Т.1.  

Павличко С. Фемінізм. – К.: Основи, 2002. 

Павличко С. Теорія літератури. – К.: Основи, 

2002. 

 

Як змінювалися чоловічі та жіночі 

образи в художнійтлітературі від 

модернізму до сучасносіт? 

 

Чому поставала потреба в таких 

змінах? 

Які соціальні чинники впливали на 

це? 

Чому в літературі завжди 

зберігається «мода» на девіантні 

постаті? 

2 год 

12.1

0 

3.Дослідження простору 

буття: самостановлення героя 

у суспільстві. 

Формування фізичного 

простору буття героя. 

Обмеження фізичного 

простору, як обмеження 

соціального простору та 

особистісного росту. 

Соціальне буття героя. 

Девіантні постаті: формування 

нестандартного соціального 

виміру. Екзистенція жінки 

крізь призму соціальних 

станів. 

Огляд проблематики на 

прикладі творів авторів 

(уривки): 

Нечуй-Левицький І., Л. 

Українка, О.Кобилянська ін. 

 

Семінар  -

обговоренн

я 

Агеєва В. Жіночий 

простір. – К.: Факт, 

2003.  

 

Кобилянська О. Природа. – К.: Держлітвидав, 

1962. – В 5 т., Т. 1.  

Кобилянська О. Царівна. – К.: Держлітвидав, 

1962. – В 5 т., Т.1.  

Кобринська Н. Про „Нору” Ібсена. – К.: 

Держлітвидав, 1958.  

Таран Л. Жіноча роль // Сучасність. – 2005. – 

№ 7-8. – 133 с. 

Тейлор Ч. Джерела себе. Творення новочасної 

ідентичності / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 

2005.  

Українка Л. Оргія. – К.: Наукова думка, 1977. 

– У 12 т., Т. 6.  

 

Як змінювалося ставлення до міста, 

як простору реалізації героя  у ХХ 

ст? 

Чи можна вважатии село осередком 

зародження культури? 

Як відріднявся простір буття жінки 

та чоловіка, сформованого в 

літературі від початку  до кінця ХХ 

ст? 

Яке символічне значення отримує 

дорога? 

 

2 год 

26.1

0 

4.Тілесність та табу: пошук 

межі дозволеного. 

Ставлення та змалювання 

жіногочо тіла у авторів та 

Семінар-

дискусія 

Павличко С. 

Фемінізм. – К.: 

Основи, 2002.  

 

Гундорова Т. Femina melancholica. – К.: 

Критика, 2002.  

Кобилянська О. Природа. – К.: Держлітвидав, 

1962. – В 5 т., Т. 1.  

Як змінювалося в авторів ставлення 

до тілесності впродовж ХХ ст? 

Чому автори звично корелюють 

тілесну красу і моральність 

2 год 
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авторок. Співвідношення 

еротичного і морального. 

Тілесна краса як перешкода 

духовному зростанню 

особистості. 

Еротичне як невроз та 

експериментальність в 

літературі. Відсутність 

традиції змалювання 

щасливого кохання. 

Табуйовані теми у літературі, 

та як вони повязані з еросом 

Таран Л. Жіноча роль // Сучасність. – 2005. – 

№ 7-8. – 133 с. 

Монахова Н. „Невеличка драма” Валер’яна 

Підмогильного: парадокси тілесності. – К.: 

Факт, 2003.  

Домонтович В. Дівчина з ведмедиком.. – К.: 

Критика, 2000. 

Нечуй-Левицький І. Бурлачка. – К.: Наукова 

думка, 1986. – У 2 т., Т. 2.  

Коцюбинський М. Цвіт яблуні. – К.: Наукова 

думка, 1974. – В 7 т., Т. 2.  

Свидницький А.„Люборацькі”: 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=

10486 

Українка Л. Лісова пісня. – К.: Молодь, 1971.  

Яцків М. Муза на чорному коні // Блискавиці. 

– К.: Дніпро, 1989. 

 

героя/героїні? 

Чому в українській літературі 

відсутні любовні романи 

(дискусійно-риторичне питання)? 

09 

11 

5.Протистояння фемінного і 

маскулінного: формування 

нової особистості. 

Формування взаємозалежності 

«сильна жінка - слабкий 

чоловік». Маскулінізація 

негативного героя. Агресія як 

атавістичний героїзм. Агресія 

як безсилля. Автоаргесія – як 

жіночийц різновид безсилля. 

 

Семінар-

дискусія 

Павличко С. 

Фемінізм. – К.: 

Основи, 2002.  

 

Павличко С. Фемінізм. – К.: Основи, 2002.  

Павличко С. Теорія літератури. – К.: Основи, 

2002. 

Підмогильий В. Місто. – Л.: „Червона 

Калина”, 2002.  

Українка Л. Віла-посестра. – К.: Наукова 

думка, 1975. – В 12 т., Т. 2.  

Фуко М. Наглядати й карати: Народження 

в’язниці. – К.: Основи, 1998.  

Хвильовий М. Санаторійна зона. – К.: Дніпро, 

1990. – У 2 т., Т.1.  

 

Дискусія щодо патріархальності чи 

матріархальності українського 

суспільства. 

Чи прослідковується в сучасній 

українській художній літературі 

фемінізація жінки та маскулінізація 

чоловіка, на кштант 

традиціоналістичної візії? 

2 год 

23.1

1 

6.Архетипні моделі в 

українській культурі: 

філософський аналіз. 

Культ матері: його 

становлення, утвердження, 

розвінченння. Материнство- 

як біологічне, а не 

сакралізоване дійство. 

Семінар-

обговоренн

я 

Зборовська Н.  «Код 

української 

літератури. Проект 

психоісторії 

новітньої української 

літератури»: 

https://www.rulit.me/b

ooks/kod-ukrainskoi-

literaturi-proekt-

Коцюбинський М. Лист. – К.: Наукова думка, 

1974. – В 7 т., Т. 3.  

Павличко С. Теорія літератури. – К.: Основи, 

2002.  

М. Хвильового “Поема моєї сестри”: 

М. Хвильового „Із Вариної біографії” 

Хвильовий М. Я(Романтика). – К.: Дніпро, 

1990. – У 2 т., Т.1.  

Що таке архетип та праобраз? 

Які архетипи притаманні сьогодні 

українській культурі? 

Чому відбуваєтьмя десакралізація 

образу жінки та матері? 

Чи можна утотожнити образи жінки-

селянки, жінки-матері та жінки-

берегині? 

Чи змінилося сьогодні трактування 

5 2

 

г

о

д

г

о
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Вбивство матері, як юнгівське 

самоствердження. 

psihoistorii-novitnoi-

ukrainskoi-literaturi-

read-288218-1.html 

Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К.: 

Час, 1998. – 161с. 

Шевченко Т. Г. Катерина. – К.: Наукова думка, 

1990. – В 12 т., Т.1.  

Федь В. Інтеграційний потенціал діалогу 

культур українських етносів // Практична 

філософія, 2007. – Вип. 2. – 119 с 

образу жінки-воїна? д

г

о

д 

07.1

2 

7.Філософія за межами 

України: специфіка 

проблематики. 

Художня література в 

діаспорі: формування культу 

героя, тотальна 

ретроспективність до 

романтизму та 

традиціоналізму. 

 

семінар Теліга О. Якими нас 

прагнете? – К.: Вид. 

ім. О. Теліги, 1999. – 

90 с. 

 

Донцов Д. «Дух нашої давнини»: 

https://diasporiana.org.ua/wp-

content/uploads/books/3517/file.pdf 

Мерещак В. «Як марно зівяв той первоцвіт»: 

https://diasporiana.org.ua/proza/mereshhak-v-

yak-marno-zivyav-toj-pervoczvit/ 

Теліга О. Подорожній. – К.: Вид. ім. О. Теліги, 

1999. – 26 с. 

Які жіночі образи формує О.Теліга? 

Чому література діаспори тяжіє до 

маскулінізації героя? 

Які основні ідеї розкриваються в 

творах діаспори? 

2 год 

 8.Філософія і література: 

проблема ідентичності. 

Тоталітарний дискурс в 

літературі. Імітація 

маскулінності та безсилля 

героя. Десакралізація образу 

героя.   

Романтизм шестидесятництва. 

«Чорнобильська» література 

та переосмислення цінностей. 

Формування нових 

літературних тематик.  

Літературна проблематика 

кінця ХХ ст. Мода на читання 

– наскільки якісний сьогодні 

контент. 

семінар Жадан С. Вибрані 

твори: 

https://www.ukrlib.co

m.ua/books/author.php

?id=358 

 

Агеєва В. Жіночий простір. – К.: Факт, 2003.  

Зборовська Н.  «Код української літератури. 

Проект психоісторії новітньої української 

літератури»: https://www.rulit.me/books/kod-

ukrainskoi-literaturi-proekt-psihoistorii-novitnoi-

ukrainskoi-literaturi-read-288218-1.html  

Забужко О. «Музей покинутих секретів»: 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=

2745 

Костенко Л. Вибрані твори: https://www.e-

reading-lib.com/book.php?book=1000257 

Павличко С. Фемінізм. – К.: Основи, 2002. 

Шкляр В.«Маруся»: 

https://litportal.ru/avtory/vasil-

shklyar/read/page/1/kniga-marusya-197151.html  

Шкляр В.«Чорний ворон»: 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=

10350  

 

Як відображається тоталітарний 

дискурс в літературі? 

Як зображається образ героя у 

другій пол. ХХ ст? 

Які основні месседжі закладало 

шестидесятництво? 

Які герої домінують у ХХІ ст? 

Як змінимся простір буття героя? 

Чому сьогодні сформована 

тенденція до масовості споживання 

хужожньої літератури? 

Бестселлери: в чому секрет їх 

популяності? 

 

 

2 год 
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