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ЛІТОСВІТА В ІНСТИТУТІ ФІЛОЛОГІЇ КНУ ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА

Програма «Літературна творчість, українська мова і
література» була започаткована в Інституті філології
КНУ ім. Тараса Шевченка у 1998 році і донині
залишається єдиною в Україні бакалаврською освітньо-
професійною програмою, де навчання «літературній
творчості» запропоновано як цикл творчої підготовки у
низці основних курсів.

Ініціатором організації професійної освіти для
письменників став літературознавець, письменник,
тодішній декан філологічного факультету, завідувач
кафедри теорії літератури та компаративістики (а потім
ще й літературної творчості) професор Наєнко Михайло
Кузьмич. Кафедра була визначена випусковою для цієї
спеціальності .

Шаповал М.О. 
Доктор філології. 

КНУ імені Траса Шевченка

Літературна творчість: 20 років досвіду креативного навчання. 
(Презентація)
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Майстерня поезії 

Майстерня прози 

Майстерня драматургії 

Майстерня перекладу 

Майстерня критики

Кіносценарій як літературна творчість 

Практичний курс творчого письма (creative writing)

Найменування спеціальності: 035 «Філологія» (035.01

«Українська мова і література»)

Освітній рівень (ступінь): перший

Форма навчання і обсяг програми:денна; 240 кредитів ЄКТС, 4

роки.

Мета програми:підготовка фахівців з літературної творчості,

української мови і літератури, англійської мови

Предметна область: 035 Філологія (035.01 Філологія (українська

мова та література)). Спеціалізація 1: «Організація літературної

діяльності». Спеціалізація 2: «Теорія літератури».

Освітні блоки: «Українська мова і література», «Англійська

мова», «Літературна творчість» (цикл творчих курсів та творча практика).
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ВІД ЗАДУМУ…
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Створити у КНУ ім. Тараса Шевченка свій Літінститут за
зразком і навчальними планами всесоюзної кузні
письменницьких кадрів;

Відбирати лише талановиту молодь за допомогою спочатку
творчого конкурсу, а згодом через індивідуальну роботу під час
проведення творчого конкурсу «Стань письменником»;

Залучати до навчання та виховання українських письменників,
максимально занурювати молодь у літературний процес;

Активізувати викладачів кафедри, які крім наукових праць і
підручників можуть похвалитися поетичними збірками,
художніми перекладами, літературною критикою.

… ДО РЕЗУЛЬТАТУ

За 20 років роботи з творчою молоддю здійснено 16 випусків
= 160 фахівців

З них протягом останніх 12 років захистили кандидатські дисертації
28 молодих науковців. Якщо рахувати разом з успішними
аспірантами – це 20% наших випускників є фахівцями зі ступенем.
Кожен п’ятий.

Троє з них – уже доктори філологічних наук

Письменників трохи менше. Якщо рахувати тих, хто видав хоча б
одну книжку, є активним учасником літературного процесу,
належить до спілки: НСПУ (стара спілка), АУП (асоціація
українських письменників), «Бурсаки» (студентська), «Свідки слова»
(позафілологічна), «Орден Св. Зіберта Світлого» (стьобна), то 16.
Кожен 10-й став справжнім письменником.
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ЮЛІЯ ДЖУГАСТРЯНСЬКА

Письменниця, перекладачка, лауреатка
премії ім. М. Рильського за переклад роману
«Кім» Р.Кіплінга

Кандидат філологічних наук

Кураторка і виконавча директорка
«Коронації слова», програмна директорка
«Гогольфест -2017»

Співзасновниця БФ «Сестри перемоги»

Кураторка карпатської літературної
резиденції

Засновниця незалежної літстудії «Творці
2.0» для підлітків, де створює атмосферу
взаєморозуміння і підтримки. Надає
психологічну допомогу і навчає творців.

ОЛЕСЯМАМЧИЧ

Українська письменниця,
перекладачка, пише для дорослих і
дітей;
3 поетичні збірки і 5 книжок для дітей;
Класик : вірші Мамчич для дітей за
оновленою програмою вивчають у
молодшій школі.
Співорганізаторка альтернативного
шкільного проекту «БеркоШко» -
простір для дітей, де їм створюють
«культурну напругу», освіторія для
дітей які перебувають на домашньому
навчанні
http://www.wikiwand.com/uk/Мамчич_
Олеся_Олександрівна
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ЛІЗА ЖАРІКОВА

Поетка, музикант, авторка збірки «За-

буття», лауреатка музичних

фестивалів («Срібна підкова»,

«Червона рута») та поетичних

конкурсів

ІГОР АСТАПЕНКО

Поет, перекладач, кандидат філологічних

наук, автор монографії про творчість

Емми Андієвської, трьох поетичних

збірок, одного роману «Чаполоч»

Лауреат багатьох премій (4), переможець

«Коронації слова»

Засновник літературної платформи

«Літстейдж» та Всеукраїнського

поетичного конкурсу «Гайвороння» -

цього року 700 рукописів, два етапи

відбору (при цьому жодне дерево не

постраждало , оскільки рукописи,

реклама і листування електронні)
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АНАСТАСІЯ ОСИПЕНКО

Письменниця, перекладачка

Засновниця та солістка гурту 

«НастяЗникає»

НАТАЛКА БІДА

Учасниця гурту «Dakh
Daughters», що пов'язаний з
київським театром «Дах» та його
керівником Владиславом
Троїцьким, та гуртом
«ДахаБраха»
письменниця
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АНАСТАСІЯ АБОЛЄШЕВА

Пише, фотографує, подорожує
Кураторка мистецьких проектів, наприклад,
«Квантовий стрибокШевченка»

ВЕРТОЛА СВІТЛАНА

Студентка бакалаврату, письменниця,

волонтерка, кураторка соціальних

проектів, зокрема, міжнародного

проекту «Твоя поетична листівка».

Мета проекту: допомогти талановитим

поетам та ілюстраторам-початківцям у

їх саморозвитку та самореалізації через

видання їх робіт (поезій/ілюстрацій) у

вигляді комплекту листівок.
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ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ – ЦЕ БРЕНД!
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Мірошниченко Н.В. 
Кандидат філологічних наук, 

драматург,
НЦТМ імені Леся Курбаса 

(Київ)

Креативні індустрії та стратегії розвитку сучасної драми 
в Європі та Україні 

Креативні індустрії походять з індивідуальної креативності і спрямовані 
на різні форми поширення і тиражування мистецького продукту, створення 
робочих місць. Проте вже в самому понятті закладено парадокс: «Означення 
«креативна» пов’язано з креативністю/творчістю, іншими словами, з креатив-
ним мистецтвом. «Індустрія» ж значною мірою стосується масовості, що пря-
мо суперечить головному прагненню мистецтва – його елітарній сутності». У 
тій сфері, яку ми хочемо розглядати – драматургії – цей розрив особливо від-
чутний, оскільки ця діяльність є однією з найбільш елітарних – драматургів 
дуже мало навіть порівняно з суміжними професіями – прозаїками, режисе-
рами, акторами. Водночас сама позиція драматурга між різними видами мис-
тецтв – література, театр, кіно, медіа – провокує з одного боку комбінування 
різних стратегій креативних індустрій, а з іншого – специфічні особливі стра-
тегії, притаманні саме цьому виду діяльності. 

Ще одна проблемність цієї сфери – величезна конкуренція. Адже, на від-
міну від акторства чи режисури, де змагання відбувається між сучасниками і 
зазвичай в межах однієї країни, рідше в міжнародній колаборації, конкурент-
не поле в цій галузі – драматургія всіх часів і народів. Тому драма потребує 
більше форм підтримки і відповідно більш розгалуженої мережі креативних 
індустрій. 

Беремо за основу тезу, що однією з основних засад запоруки нормального 
розвитку театру є розвиток сучасної національної драматургії та її повноцінне 
представництво в репертуарах театрів. Класика і сучасність, національні та 
зарубіжні твори визначають різнобічну мистецьку діяльність, запобігають од-
нобічності розвитку театру. Сучасна драма визначає актуальність театру, його 


