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живий символ «своєрідного початку пробудження мас», чиї благі 

устремління до добра перестали пов'язувати з устремліннями віри. 
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СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА СЬОГОДЕННЯ: ЖАНРИ КУМИРИ 

 

У ХХ ст. світова література отримала «нове дихання», 

розпочалося запровадження нових стилів, жанрів та методів 

оповідання. Створення інформаційного суспільства дозволило 

письменникам збільшувати коло читачів, адже в кожного жанру є свої 

фани і читачі. Також створення єдиного інформаційного простору 

стало дуже важливим для популяризації творчості більшості 

письменників. Довгий час навіть найвидатніші і найталановитіші 

люди були забуті. Далеко не завжди діяв принцип: «сучасники не 

розуміють геніїв», справа була у відстані. Наприклад, світові 

знадобилося сто тридцять років для того, щоб ім’я Шекспіра дійшло з 

Англії у Францію. 

Найбільш популярними жанрами літератури початку XXI ст. 

вважаються детективи і фентезі. Подібний висновок сам собою 

напрошується при візуальному огляді вітрин більшості сучасних 

книжкових магазинів.  

Серед молодіжної читацької аудиторії найбільшою 

популярністю користуються твори, написані в жанрі фентезі. 

http://www.echo.msk.ru/programs/netak/34012
http://www.hrono.ru/libris/lib_we/varnashev.php
http://www.hrono.ru/libris/lib_d/deich00.php
http://cn.com.ua/N149-150/society/monologues/monologues.html
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Подібний жанр є підвидом фантастичної літератури з деякими 

ознаками історико-пригодницького роману, фольклорних і 

міфологічних творів [2, c.55]. Найяскравіше цей літературний жанр 

представляють романи Джона Рональда Руелла Толкієна. Також варто 

відзначити книги Джоан Роулінг про пригоди юного чарівника на ім'я 

Гаррі Поттер, як і твори Стівена Кінга («Короля жахів»).  

Ще одним популярним жанром сучасної літератури є детектив. 

Особливим попитом останнім часом користуються іронічні та 

інтелектуальні детективи. Особливістю іронічного детективу 

вважається велика кількість кумедних історій, в які вони потрапляють. 

Найчастіше авторами іронічних детективів є жінки, для прикладу – 

Дар'я Донцова. 

Особливу категорію детективних творів становлять 

інтелектуальні детективи. Інтерес до цього літературного жанру різко 

підскочив після виходу роману Дена Брауна під назвою «Код да 

Вінчі» [1, с.107]. 

Література на сучасному етапі зазнає серйозних структурних 

змін. Вона оновлюється, пристосовується до нового ритму життя, стає 

більш різноплановою. Особливу нішу сучасна література відводить 

автобіографічним творам. Адже їх мало читають, не збирають в 

колекції, і їх художня цінність часто незначна. Причина може бути ще 

в тому, що великі і знамениті люди не самі пишуть книги, а за них 

працюють «літературні негри». 

Літературні аноніми – ось ще чим відрізняється сучасна 

література XXI ст. Анонімні тексти бродять по інтернету. Крім 

анонімів нові сучасники літератури розробляють псевдоніми. Це все 

плавно підводить нас до постмодернізму.  

Ознаки постмодернізму в літературі це, насамперед, 

есхатологічний настрій, переоцінка естетичного, змішування стилів, 

мов, культур, іронічне цитування світового художнього досвіду. 

Яскраві представники: Бегбедер, Паланек, Умберто Еко. І хоча сучасні 

напрямки в літературі вже переступили через постмодернізм і 

продовжують йти далі, але він має ще дуже сильні позиції, особливо в 

середовищі інтелектуалів [3, c.56]. 

Література сучасності представляє собою величезний хаос книг, 

які не зміг би подужати навіть сам Хорхе Борхес. Тому, щоб мати 

надійний компас, сучасна література пропонує різноманітні 

довідники, альманахи та рейтинги. Наприклад, список 

рекомендованих книг Бродським або Бегбедером, чи 1001 книжка, яку 

повинен прочитати кожен. Можна дістати будь-яку книгу і вільно 

читати в своє задоволення, або написати книгу в своє задоволення [1, 

c.103]. 
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Нині серед дослідників переважає думка, що сучасна література 

– це поезія і проза останніх десятиліть, перехідного періоду рубежу 

XX-XXI ст. В залежності від призначення сучасних творів виділяють 

елітарну і масову, або популярну літературу. Елітарна література – це 

«висока література», яка створювалася у вузькому колі письменників і 

доступна лише для еліти.  

Найбільш затребуваним і тиражованим твором масової 

літератури є бестселер. До всесвітніх бестселерів XXI століття 

відносяться серія романів про Гаррі Поттера Дж. Роулінг, цикл видань 

С. Майєр «Сутінки» [2, c.45]. 

Примітно, що масова література часто пов'язана з 

кінематографом – безліч популярних видань екранізовані. Приміром, 

американський серіал «Гра престолів» знято за мотивами циклу 

романів Джорджа Мартіна «Пісня Льоду та Вогню». 

Модифікації сформованих жанрів в ХХІ ст. призводять до 

утворення унікальних жанрових форм. Масова література, на відміну 

від елітарної, доступна і орієнтована на масове споживання і 

комерційний попит. Багатий жанровий різновид масової літератури 

включає любовний роман, пригоди, бойовик, детектив, трилер, 

наукову фантастику, фентезі.  
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ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ 

КРИЗИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД 

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Ми живемо в новому сучасному світі, що вимагає прогресивних та 

творчих педагогів, які можуть і хочуть змінюватись. Саме тому для нас так 

важливо знаходитись на шляху пошуку нових інструментів покращення 

системи освіти. В умовах кризи модерного освітнього простору 

надзвичайно гостро стоїть проблема інтелектуального та духовного 


