
Тема заняття: Огляд. Загальна характеристика сучасного літературного процесу. 

 

1. Опрацювати матеріал лекції  

 

2. Створити проєкт на тему: «Творчість письменника ХХІ століття» (додаток) 

 

 

Загальна характеристика сучасного літературного процесу. 

 

До сучасної (новітньої) зарубіжної літератури прийнято відносити художні твори, 

написані з 1990-го року і до сьогодні. Давати оцінку сучасному літературному процесу 

не так просто. З одного боку, багато письменників є нашими сучасниками, 

літературний потік ще не виокремив справді талановиті твори, тобто часовий відрізок 

надто малий, щоб сказати, які художні твори ввійдуть у золотий фонд мистецтва. З 

іншого боку, нове тисячоліття демонструє широку палітру естетичних пошуків у 

літературі, відповідних сучасному розумінню світу і людини в ньому, світогляду 

поколінь. 

Залежно від сповідування автором способів відображення світу (реалістичного чи 

постмодерного), специфіки художнього мислення, жанрово-стилістичного характеру 

твору, у сучасній зарубіжній літературі можна виокремити ряд тенденцій постановки 

та розвитку проблематики: 

 проблема людини, її екзистенції, внутрішнього «Я», переживань і рефлексій 

(фактично присутня у кожному сучасному художньому творі); 

 проблема існування людини у дисгармонійному світі (роман «Нове життя» 

О.Памука); 

 проблема людини і політики (роман «Сніг» О.Памука); 

 проблема урбанізації суспільства, відтворення життя сучасного покоління, 

соціальних конфліктів («Покоління Х» Д.Коупленда); 

 проблема соціальних інститутів та гендерних відношень («Роман про 

вбивство» Пинара Кюр); 

 проблема феміністичного спрямування (романи Латіфи Текін); 

 філософські проблеми буття і часу (роман «Сни Ейнштейна» А.Лайтмана); 

 проблема мистецтва і його творця (новела «Потяг до глибини» П.Зюскінда); 

 історико-культурна проблематика («Баудоліно» У.Еко); 

 проблема літератури Сходу та її екзотичність («Книга самотньої людини» 

Гао Сінцзяня). 

 

Розгортання проблематики і побудова художніх образів залежить від обраних 

письменниками теми та жанру твору.  

 



 
 

Сучасну світову прозу презентують новели, оповідання, романи, детективи, 

фантастична проза, триллери тощо.  

 

  

 

Сучасна новела відрізняється від класичної, хоч і зберігає лаконізм і 

витонченість форми, набуває більшої глибини та метафоричності, збільшуються 

елементи умовності та гротеску, для неї характерні експериментальність та підтекст.  

Персонажами новели є особистості, як правило, цілком сформовані, що потрапили в 

незвичайні життєві обставини.  
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До жанрів малої прози звертаються такі автори: Х.Муракамі «Привиди 

Лексингтона», Гюнтер Грасс «Моє століття», Джеймісон Трент «Щедроти», Дженні 

Ерпенбейк, Роберт Коуел та інші. 

Якщо малі прозові форми є досить поширеними у сучасній літературі, то повість 

обирає значно менше авторів (Б.Брехт, Жозе Сарамага, Гунтер Грасс). Письменники 

звертаються до притчового і неоміфологічного принципу художнього відображення 

дійсності. 

Найуживанішим жанром у сучасній літературі є все-таки роман різних 

модифікацій. А у масовій літературі – детективні, фантастичні, науково-фантастичні, 

любовні, пригодницькі романи, триллери. 

Роман у сучасній літературі зазнає значних трансформацій, зокрема актуальним є 

жанровий синтез та побудова «гіпертексту». Прикладом є творчість Милорада Павича 

і його експериментування з романним жанром: роман-лексикон «Хозарський 

словник», роман-клепсидра «Внутрішня сторона вітру», роман-астрологічний довідник 

«Зоряна мантія».  

 

Цікаві зразки романного жанру подають американські сучасні прозаїки Алан 

Лайтман , Дуглас Коупленд, Ден Браун, англійський постмодерніст Пітер Акройд. 

Сьогодні модним і одним із популярних жанрів масової літератури є роман 

детективний, або кримінальний – один із видів (іноді виділяється як різновид). 

Характерна ознака детективного роману – надзвичайна динамічність: події 

розгортаються швидко, з великим напруженням, пошуки встановлення справжнього 

злочинця. 

У другій половині століття виник новий різновид детективного роману – так 

званий «чорний» роман, де увага зосереджується на вчинках злочинця (наприклад, 

роман-подорож «Нове життя», «Мене називають Червоний» О.Пампука). 

Сучасний турецький жіночий детективний роман, представлений Пинарою Кюр, 

особливий тим, що авторка звертає увагу передовсім на почуття, внутрішню 

мотивацію поведінки персонажів.  

До масової літератури здебільшого належать також сучасні науково-фантастичні, 

фантастичні романи та триллери (наприклад, «Мара та Данн» Доріс Лессінг). 

Характерними ознаками сучасного роману є: фрагментаризація, використання 

потоку свідомості, прийомів гри, біографізм, ліризм, використання гіперболи, 

фантастики, гротеску, іронії, травестування.   

Отже, як бачимо, сучасна література різноманітна не тільки у проблематиці й 

образному аспекті, а й у своїх жанрово-стильових проявах. На сучасному етапі 

доцільніше робити огляд та аналіз літературних явищ, оскільки побачити справжню 

роль кожного письменника і оцінити значення творів у розвитку літературного 

поступу можна тільки з перспективи часу.  

 

 

 

 

 

 



Додаток 

Методичні рекомендації до проєкту: 

 

1. Обрати і презентувати улюблену книгу письменника ХХІ століття. 

2. Зробити доповідь, презентацію  

3. *** Створити буклет або буктрейлер.  

4. Захистити проект. 

 

    Вимоги до створення доповіді:  

 Оформляється українською мовою, формат MS Word. 

 Коротко розповісти про життєвий шлях письменника. 

 Творчий шлях письменника (вказати перші збірки, основні твори, літературний 

напрям, новаторство, нагороди, премії автора). 

 Зробити аналіз обраного твору (історія створення, тема, ідея, герої, 

проблематика, коротко сюжет). 

 Порівняльна характеристика твору і фільму (якщо є). 

 Актуальність обраного твору для сучасного покоління.  

 Загальний висновок. 

 

   Вимоги до оформлення електронної  презентації:  
 

 Презентація виконується українською мовою, формат MS PowerPoint; 
 

 на 1-му слайді обов’язково вказати тему роботи, навчальний заклад, хто виконав 

роботу (ПІП студента, група), перевірив (викладач ПІП); 
 

  кількість слайдів адекватно змісту і тривалості виступу (для 5-хвилинного 

виступу рекомендується використовувати не більш ніж 15 слайдів.  
 

Текст на слайдах 

  текст на слайді являє собою опорний конспект (ключові слова, маркірований 

або нумерований список), без повних речень; 

 об’єм тексту на слайді – не більше 7 рядків; 

 помилки і друкарські помилки відсутні; 

 -найбільш важлива інформація виділена кольором, кеглем, ефектами анімації. 

 

Ілюстрації 

 ілюстрації служать доречним і достатнім засобом наочності, допомагають 

якнайповніше розкрити тему виступу, не відволікають від змісту виступу; 

 використані ілюстрації хорошої якості (високого розділення), з чітким 

зображенням. 

 

 



Інфографіка 

 вибрані засоби візуалізації інформації (таблиці, схеми, графіки і т. д.) 

відповідають змісту. 

Дизайн і налаштування 

 оформлення слайдів відповідає темі, меті виступу, не перешкоджає сприйняттю 

змісту виступу; 

 для усіх слайдів презентації по можливості використовується один і той же 

шаблон оформлення; 

 використаний кегль не менше 18-20 пунктів; 

 кольори фону і шрифту контрастні (бажаний світлий фон); 

 шрифт легко читається (немає виділення курсивом, не використаний вузький 

шрифт, шрифт із зарубками і так далі); 

 показ слайдів здійснюється по клацанню миші (не автоматично); 

 презентація не переобтяжена анімаційними ефектами. 

 

Примітка. Виконане д/з  переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у VIBER. Не забудьте вказати своє прізвище та ім’я. 

 

mailto:nataliznachur88@gmail.com

