
Опис вибіркової навчальної дисципліни 

Код та назва дисципліни 3-035-4 Українській літературний канон: традиції та альтернативи 

Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 
03 Гуманітарні науки, 035 Філологія 

Кафедра Української літератури 

П.І.П. НПП (за можливості) Шаф Ольга Вольтівна 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий) 

Курс (на якому буде викладатися)  2 

Мова викладання  Українська 

Пререквізити (передумови вивчення 

дисципліни)  
 Інтерес до українського літературного процесу 

Що буде вивчатися 

Проблема формування й трансформації літературного канону як 

агента ідеології; основні механізми конструювання народницького, 

радянського, націоналістичного канонів та їхня ревізія в 

пострадянську добу; патріархатна домінанта названих канонів; 

альтернативні антипатріархатні канони, запропоновані 

феміністичною критикою; канонотворчі перспективи жіночої 

творчості ХХ століття. Комерціалізація сучасної літератури як 

заперечення канону.  

Чому це цікаво/треба вивчати 

Уплив ідеології на літературу – «вічна тема», яка цікава тим, що 

викриває механізми кодування свідомості широких мас художніми 

засобами. Таким репресивним чинником щодо літератури є канон: 

глобально він визначає наше знання про літературу, висвітлюючи 

одні тексти й прирікаючи на забуття інші. Але чи завжди канон 

справедливий? Чи не прихована під усім відомою історією 

вітчизняної літератури її «невидима», «тіньова» альтернативна лінія 

розвитку? Такою, зокрема, є творчість жіноцтва, «не помічена» 

патріархатним (народницьким, радянським, націоналістичним) 

каноном, але не менш вартісна в художньому плані. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

На основі системного наукового світогляду аналізувати складні 

явища суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські 

проблеми з вирішенням завдань, що виникають у професійній та 

науково-інноваційній діяльності, застосовувати емпіричні й 

теоретичні методи пізнання; засвоїти основні класичні та новітні 

філологічні концепції, фундаментальні праці конкретної 

філологічної спеціалізації, глибоко розуміти теоретичні й практичні 

проблеми в галузі дослідження. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Фахові компетентності: здатність аналізувати філологічні явища з 

погляду фундаментальних філологічних принципів і знань, класичних 

та новітніх дослідницьких підходів, а також на основі відповідних 

загальнонаукових методів; здатність розв’язувати широке коло 

проблем і завдань у галузі філології на основі розуміння їх природи, 

чинників упливу, тенденцій розвитку і з використанням теоретичних 

та експериментальних методів. 

Інформаційне забезпечення  Конспект лекцій 

Види навчальних занять (лекції, 

практичні, семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

 Лекції, практичні  

Вид семестрового контролю  Диф. залік 

Максимальна кількість здобувачів  10 

Мінімальна кількість здобувачів 

(для мовних та творчих дисциплін) 
5 

 

 


