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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія 

зарубіжної літератури (постмодернізм)» складена відповідно до освітньо- 

професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 8.02030302. 

Мова і 

література (російська); мова і література (англійська, російська); мова і 

література (англійська). Cпеціалізація: турецька, польська мови; мова і 

література (німецька, англійська). 

Предметом дисципліни є теорія та художня практика постмодернізму в 

зарубіжній літературі ХХ-ХХІ ст., зокрема, джерела постмодернізму як 

культурного феномену сучасності, принципи літературного постмодернізму, 

теоретичні засади та художні здобутки в постмодерністському дискурсі; 

національні та індивідуальні риси постмодерністської поетики у творах 

окремих письменників, виразників національної або індивідуально-

авторської 

версії постмодернізму. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Історія зарубіжної літератури 

(постмодернізм)» пов’язана з: 

- культурологією, оскільки постмодернізм одночасно є феноменом і 

літератури, і культури; 

- історією ХХ-ХХІ століть у загальному для обох дисциплін аспекті 

соціальних та ментальних змін у добу постіндустріалізації; 

- філософією відкритих систем сучасної постнекласичної доби; 

- лінгвістикою, зокрема, такими її сучасними напрямами, як лінгвістична 

філософія, структуралізм, постструктуралізм та деконструктивізм; 

спільним аспектом постає розуміння світу «як тексту»; 

- семіотикою, що так само, як і літературний постмодернізм, досліджує 

семіотичні функції тексту, процеси де/ресемантизації знаків, кодів; 

- епістемологією, що досліджує характерну для постмодерної ситуації 

«недовіру до метанарративів» (Ж.Ф. Ліотар), релятивізм знання, 

плюралістичність істини, діалогізм сучасного мислення; 

- естетикою класичною та постнекласичною, оскільки постмодернізм у 

літературі використовує естетичні коди різних історико-художніх 

систем; 

- синергетикою, в центрі уваги якої знаходяться дотичні до 

постмодернізму категорія хаосмосу та закони функціонування 

нелінійних систем; 

- історією літератури ХХ-ХХІ століть, що вивчає зміни у поетиці творів 

«перехідної доби»; 

- теорією літератури, що досліджує нові «гібридно-цитатні» явища у 



постмодерністській поетиці, дифузію жанрової системи та теорію 

гіпертексту. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Параметри постмодерністської ситуації: культура як хаос. 

2. Постмодерністський дискурс у зарубіжній літературі межі ХХ-ХХІ ст. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія зарубіжної 

літератури (постмодернізм)» є: знайомство студентів із культурою 

постмодерну, теоретико-філософськими та естетичними засадами 

літературного постмодернізму, а також провідними літературно-

мистецькими 

та соціокультурними процесами останньої третини ХХ-початку ХХІ століття; 

визначення загальних та національних особливостей постмодерністської 

літератури; формування навичок самостійного аналізу «нелінійних» творів; 

розбудова стійкого інтересу до нових явищ літератури та культури й 

професійного ставлення до них. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія зарубіжної 

літератури (постмодернізм)» є: 

- визначити структуру поняття «постмодернізм»; 

- опанувати центральні категорії культури та поетики постмодернізму, 

методи аналізу, жанрову природу та структуру постмодерністських 

художніх творів, рівні їх сприйняття (від розважального до 

семіотичного); 

- познайомити з роботами провідних науковців з питань теоретичної 

рефлексії постмодернізму у сучасному літературознавстві та творами 

видатних митців цього напряму; 

- висвітлити специфіку творів у контексті національної культури, 

вирізняти національні і загальносвітові особливості постмодернізму; 

- сформувати навички аналізу творів сучасної літератури, зокрема, 

літератури постмодернізму, вміти застосовувати різні методи аналізу 

тексту, розрізняти етапи та національні інваріанти постмодернізму в 

літературі. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- основні праці теоретиків та дослідників постмодернізму (Ж.Ф. Ліотар, 

М. Фуко, Ю. Крістєва, Р. Барт, У. Еко, М. Епштейн, М. Липовецький, 

В. Куріцин та ін.); 

- філософську базу постмодернізму (положення теорії діалогу культур, 

деконструктивізму та постструктуралізму); 

- принципи постмодернізму та їх художнє відображення у сучасних 

постмодерністських творах видатних письменників сучасної доби 

(У. Еко, Т. Пінчон, Е.-Е. Шмітт, Дж. Хеллер, К. Рансмайр, В. П’єцух, 

В. Пелевін, Т. Толстая, Л. Петрушевська та ін.); 

- ключові поняття сучасного літературознавства: інтертекстуальність, 

«світ як текст», «смерть автора», симулякр, подвійне кодування, 



ентропія, пастиш, палімпсест, маргіналізм, реконструкція, 

неоміфологізм, десемантизація, семіотичний код, ризома, хаосмос, 

авторська маска, архетип, алюзія, деконструктивізм, дискретність, 

дискурс, герменевтика, інтерпретація, колаж, «масова література», мета 

оповідання, міфопоетика, міфологема, нарратологія, нарратор, 

парадигма, постмодернізм, постструктуралізм, структуралізм, 

феноменологія, філософема, фрагментарність, хронотоп; 

- жанрову специфіку постмодерністського роману та його інваріанти 

(роман-гіпертекст, роман-палімпсест, антироман, нелінійний роман, 

роман-лексикон, синтетичний роман та ін.); 

вміти: 

- розкривати взаємодію світоглядних і естетичних засад модернізму та 

постмодернізму у літературі та культурі XX століття; 

- визначати поняття «постмодернізм», його ознаки, ілюструвати їх 

текстовими прикладами; 

- виявляти в літературних творах ознаки і взаємодію різних художніх 

напрямів, течій, родів, жанрів, тенденцій, стилів; 

- виокремлювати риси індивідуального стилю письменників, ілюструвати 

їх текстовими прикладами; 

- вирізняти національний (у тому числі місцевий) колорит творів, засоби 

його створення; 

- виявляти у постмодерністських творах провідні проблеми, теми, 

мотиви, а також особливості розвитку сюжету, композиції, художнього 

простору і часу; 

- характеризувати художні образи, засоби їх створення; аналізувати 

постмодерністські твори в аутентичній єдності змісту і форми; 

- встановлювати роль фольклору і міфології у творах письменників- 

постмодерністів; 

- здійснювати аналіз постмодерністських літературних творів на основі 

сучасної методології вивчення нелінійних систем. 

- використовувати адекватні методи аналізу постмодерністських творів 

(інтертекстуальний, компаративний, метод деконструкції, рецептивний, 

міфо-поетичний, феноменологічний та ін.). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Параметри постмодерністської ситуації: культура як хаос 

Тема 1. Постмодернізм як історико-літературна доба. 

Проблема дефініції поняття «постмодернізм». Історичний і 

трансісторичний підходи до постмодернізму. «Гра у класики» у 

постмодерністській свідомості. Рецепція класичних текстів у літературі 

постмодернізму. 

Тема 2. Філософська база постмодернізму. 

Принципи постмодернізму. Теоретики постмодернізму та їх праці. 



Ж.Ф. Ліотар про «ситуацію постмодерну». Постмодерністський погляд на 

дійсність у творах межі ХХ-ХХІ століть. 

Тема 3. Інтертекстуальність у постмодернізмі. 

Теорія діалогізму художнього слова М. Бахтіна та її рецепція у 

постмодернізмі. Проблема інтертекстуальності як теоретична проблема у 

науковій інтерпретації Ю. Лотмана, Ю. Крістєвої, Р. Барта, У. Еко. 

Інтертекстуальний характер постмодерністського дискурсу в художній 

літературі. 

Тема 4. Проблема автора і читача у постмодернізмі. 

«Смерть автора» в постмодерністській свідомості (Р. Барт, М. Фуко). 

Роль читача у постмодернізмі (Р. Барт). Форми утілення «смерті автора» у 

літературі. Метатекстуальний характер сучасної прози. 

Змістовий модуль 2. 

Постмодерністський дискурс у зарубіжній літературі межі ХХ-ХХІ ст. 

Тема 5. Проблема постмодерністської парадигми в сучасній 

літературі та культурі. 

Проблема постмодерністської парадигми у сучасному літературознавстві 

(Д. Затонський). Співвідношення парадигм модернізму та постмодернізму 

(І. Хассан. «Культура постмодернізму»). Принцип «ентропії» в художній 

інтерпретації Т. Пінчона (оповідання «Ентропія»). 

Тема 6. Проблема жанру в постмодернізмі. 

Подолання жанрових кордонів, інтеграція інтелектуальної та «масової» 

літератури у постмодернізмі (Л. Фідлер). Проблема постмодерністського 

роману. Ризома в структурі роману (У. Еко, Ю. Лотман) «Пам'ять жанру» 

(М. Бахтін) та меніппейне начало в жанрі сучасної постмодерністської казки 

(Л. Петрушевська, О.Кабаков та ін.). 

Тема 7. Особливості хронотопу постмодерністського твору. 

Принципи побудови часопростору в постмодернізмі у творах М. Павича, 

Дж. Хеллера, В. Пелевіна. Сучасна методологія вивчення 

постмодерністських 

творів. Методи аналізу та інтерпретації постмодерністських художніх 

текстів. 

Тема 8. Тема митця та творчості у постмодерністському дискурсі. 

Традиції та новаторство у постмодерністському потрактуванні класичної 

теми «митець і творчість». Типологія героя-митця у сучасній літературі. 

Герой-аутист, «гібридно-цитатні» персонажі, міфо-реалістичні образи у 

творах П. Зюскінда «Запахи. Історія одного вбивці», К. Рансмайра «Останній 

світ», Т. Толстої «Кись». 

Тема 9. Постмодернізм як доба перехідності. 

Сучасне літературознавство про шляхи подолання постмодернізму. 

«Хвилі» розвитку постмодернізму. Постреалізм у літературі початку ХХІ 

століття. Підсумки літератури другого тисячоліття. Поняття «перехідності» в 

літературознавстві. Характерні риси перехідної літературної доби. Тенденції 

розвитку художньої літератури у ХХІ столітті. 

3. Рекомендована література 
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