
6 березня 2018 року в рамках тижня циклової комісії викладачів 

української літератури та української мови з методикою навчання  було 

проведено студентську науково-

творчу конференцію «На шляху до 

нового відродження. Особливості 

розвитку сучасної української 

літератури». Тиждень циклової 

комісії приурочується 

шевченківським дням, це не 

випадково, адже Тарас Григорович 

за своє коротке життя, 47 років і 

один день,  вдосталь настраждався і не міг не жадати того, до чого прагнемо всі 

ми - життя і свободи, самореалізації і благополуччя, миру і поваги. Як 

культурний герой, Шевченко дав народу не просто літературні твори, графіку 

чи живопис, він приніс бачення. «Ну що б, здавалося, слова?» - ну що б, 

здавалося, бачення?  Вміння мислити активно, системно, сучасно – ми 

знаходимо все це в ньому, незважаючи на традиційне ставлення до нього, як до 

людини суто творчої. 

Вислів «сучасна українська 

література» - багатозначний. Часто під 

ним мають на увазі сукупність творів, 

написаних від часу здобуття У країною 

незалежності у 1991 році. Саме цій темі 

присвятили свої доповіді студенти 

Курганова Валерія (112 група), яка 

розповіла про особливості літературного процесу 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст., та 

Коваленко Ірина (111 група), яка з’ясувала ознаки українського 



постмодернізму, який став чи не 

найвизначнішим стилем у новочасній 

літературі.  

Сучасну українську поезію 

творять представники різних 

поколінь: поети «старшого 

покоління», «середнього покоління» 

та «молоді» поети. Можливо, саме 

тому  питання «Поезія під знаком модернізму» викликало бурхливе 

обговорення. Омельчук Ірина (134 група) виступила з доповіддю «Поетичний 

світ Сергія Жадана», цю тему 

продовжив студент 221 групи 

Венедчук Михайло, процитувавши 

улюблені вірші поета. Таке жваве 

обговорення творчості С.Жадана, 

очевидно, пов’язане з тим, що його 

поезія розрахована на підлітків, які 

зазвичай уважають себе за «пуп 

землі», окрім епатажу, саме егоїзм, 

що часто асоціюється з 

егоцентризмом, притягує до нього фанів і літературознавців. Досить 

проникливою була розповідь про ще одного поета-сучасника – Юрія Іздрика. 

Про нього розповіла Панасюк Маргарита (134 група), вразивши присутніх і 

назвою доповіді («Юрій Іздрик. Полюси його світу – карамель і полин, поміж 

ними – пустельні поля магнетизму», і бездоганним художнім читанням поезій, і 

розповіддю про те, що поет любить жити «кайфово, ненапряжно, легко і, по 

спроможності, радісно жити.   А творчість — це лише елемент такого життя. Як 

чай з молоком, як стебла трави, як подорожі крізь сутінки до світла й тепла». 



«Українська проза в постмодерному дискурсі» - наступна секція 

конференції, яка включила розгляд трьох питань. Прус Людмила (123 група) 

присвятила свою розповідь 

авторці, яку вважають 

«найтиражованішою 

пписьменницею України» - 

Люко Дашвар, студентка 

зупинилась на кращиих 

творах, з’ясувала особливості 

творчого стилю. 

Виступ Савіцької Вікторії 

(134 група) мав назву «Оксана 

Стефанівна Забужко – провідна українська письменниця і публічна 

інтелектуалка». Доповідач звернула увагу на тематичну різноманітність та 

гостропроблемність прози письменниці, яка досліджує психо-інтимний світ 

жінки, виявляючи себе 

продовжувачкою Лесі Українки 

та Ольги Кобилянської. Через 

відеозвернення, запропоноване 

доповідачем, письменниця 

висловила своє ставлення до 

питань мови, нації та розвитку 

нашого суспільства. 

Розповідь про сучасну 

українську прозу була б незавершеною, якби ми оминули літературу рідного 

краю. Олена Прищепа (133 група) свою розповідь присвятила письменниці і 

лікарю за покликанням Людмилі Крикливець. Студентка розповіла про творчу і 

професійну дорогу творчої особистості, процитувала її поетичні і прозові твори.   



Сучасна українська драматургія, за визначенням критиків, перебуває в стані 

пошуку нових тем, жанрів та театральних експериментів. Проникнення на 

сценічний кін телевізорів, комп’ютерів, магнітофонів впливає на взаємини 

театральних персонажів з іншими персонажами і глядачами.  Цій темі було 

присвячене останнє питання нашої програми – «Стильові пріоритети і жанрові 

трансформації в драматургії межі ХХ – ХХІ ст.», з яким виступила Шапаренко 

Анна (121 група).  

 

Координатори, учасники конференції, слухачі прийшли до думки, що твори 

художньої літератури допомагають нам ставати справжніми людьми, зберегти 

відчуття краси, формувати моральні якості, виховують постійне прагнення 

відкриття світу та пошуку шляхів порозуміння з іншими людьми, країнами, 

народами. Твори художньої літератури формують у нас відчуття гідності за свій 

народ, свою країну й водночас усвідомлення того, що ми належимо до світової 

спільноти, до всього людства, доля якого залежить від рівня культури кожного з 

нас. 

 


