Лаконічний питальник історії української літератури з тяглістю від «давнини до сучасності», себто від часів Київської Русі до часу сущого, передбачає для вступників до аспірантури за спеціалізацією українська література іспит на знання художніх текстів, розвитку художньо-естетичних процесів кожного історичного періоду та літературної епохи, а саме монументалізму, орнаменталізму, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму, реалізму, модернізму та постмодернізму. Кваліфікація філолога вимагає сучасних історико-теоретичних знань про напрями та стилі, еволюцію жанрів. Література доби соціалістичного реалізму явила проблему нового прочитання великого масиву художніх текстів, вивчення окремих персоналій, заповнення так званих «білих плям». Окрема сторінка – художня література поза межами материкової України (література на еміграції), що має стати «єдиним потоком» загальної історії. Важливий ракурс – очищення фактів і явищ від тенденційних (ідеологічних) нашарувань, яскраво проявлених у радянську епоху. Історик рідної літератури мусить бачити її в колі літератур слов’янських і літератури світової, тому він повинен знати проблематику та досягнення українського перекладознавства.

Питання для вступних випробувань

«Слово о полку Ігоревім». Авторство «Слова...», проблематика. Переклади «Слова...»
Нова українська література і друге відродження. «Енеїда» І. Котляревського та «котляревщина».
Загальна характеристика творчості Квітки-Основ’яненка. Сентименталізм і просвітництво у творах письменника.
Романтична епоха. Харківські романтики (Петро Гулак-Артемовський, Левко Боровиковський, Амвросій Метлинський, Ієремія Галка (М. Костомаров), Михайло Петренко).
Галицькі романтики. «Руська трійця» (Маркіян Шашкевич, Яків Головацький, Іван Вагилевич).
 Київські романтики (Павло Чубинський, Євген Гребінка, Віктор Забіла).
	Життя творчість Тараса Шевченка: романтичні балади та поеми початку 40-х років ХІХ ст. Перша поїздка Т. Шевченка в Україну. Кирило-Мефодіївське товариство. Його роль у суспільно-політичному та культурно-духовному бутті України.
	Творчість Т. Шевченка періоду «трьох літ». Загальна характеристика.
 Поезія Т. Шевченка періоду заслання. Загальна характеристика.
Бідермаєр (російськомовна проза Тараса Шевченка).
 Т. Шевченко і Петербург. Остання поїздка поета в Україну.
 Біографи життя і творчості Т. Шевченка. Шевченко – міфотворець?
 Реалістична епоха поезії другого відродження (Леонід Глібов, Степан Руданський, Яків Щоголів, Павло Грабовський).
 Розвиток реалістичної прози: Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький, Анатолій Свидницький, Панас Мирний.
 Розвиток драматургії (Іван Карпенко-Карий, Марко Кропивницький, Михайло Старицький).
 Народництво і реалізм. Борис Грінченко.
 Новітня література. Іван Франко (натуралізм, неоромантизм, символізм, монументалізм).
 Лірика Івана Франка. Жанровий системогенез.
 Поеми Івана Франка.
 І. Франко – теоретик та історик літератури.
 Мала проза Івана Франка.
	 Велика проза Івана Франка.
 На зламі епох. Поезія резистансу. Творчість поетів-січовиків і літературної групи «Митуса».
 Загальна характеристика «Празької школи». Творчість її представників за персоналіями: Є. Маланюк, Ю. Дараган, О. Стефанович, Н. Лівицька-Холодна й інші.
 Літературні групи й угрупування. Літературна дискусія 1925-1928 рр. Неокласики. ВАПЛІТЕ і ваплітянці. П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра, М. Бажан раннього періоду творчості.
 Доба «Розстріляного відродження». Аналіз творчості за персоналіями.
 Епоха шістдесятництва. Ідейно-естетичний феномен шістдесятників. Зустріч поколінь «третього цвітіння» та новобранців літератури. Аналіз поезії, прози, драматургії, літературної критики, перекладознавства за персоналіями. Нью-йоркська група і шістдесятники.
 «Київська школа» поетів.
 «Сімдесятники», «Вісімдесятники», «Дев’ятдесятники». Загальна характеристика творчості за персоналіями.
 Модернізм і постмодернізм. Загальна характеристика.

Примітка. В окремих випадках подано літературознавчі блоки питань, із яких вступник до аспірантури відповідатиме на одне з них. Також до переліку питань зі спеціалізації українська література буде введено окремі питання з літературної медієвістики та франкознавства.

