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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 

4,5 

Галузь знань (шифр, 

назва) 

03 Гуманітарні 

науки, 01 Освіта / 

Педагогіка 

 за вибором студента 

Змістових модулів- 1 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

035 Філологія, 014 

Середня освіта 

4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин- 

135 

8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

Аудиторних – 3 

Самостійної роботи 

студента -6,6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

28 

Практичні, семінарські 

14 

Самостійна робота 

93 Год. 

ІНДЗ 

Вид контролю: залік (2 год.) 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: ознайомлення студентів із тенденціями розвитку, жанрово-стильовими 

особливостями історичної прози означеного періоду, об’єктивною оцінкою ролі кожного 

письменника в літературному процесі і подолання стереотипів неповноти української 

літератури.............. 

Завдання. Період 60-90-х рр. ХХ ст. у літературі і культурі взагалі – складний і 

недостатньо вивчений. Складність зумовлюється багатоплощинністю і неодновимірністю 

чотирьох десятиліть у літературному процесі, об’єднаними в один курс. Кожне із літературних 

десятиліть характеризується певними ознаками, що формували визначальний психотип 

українського письменника. У 60-ті роки в українській літературі з’явилося нове потужне 

покоління (шістдесятники, постшістдесятники), що кардинально змінили традиційну для 

української літератури систему художнього письма. 

Пропонований курс дає можливість осягнути значимість творчості прозаїків-

шістдесятників,, феномен т.зв. «витісненого покоління», явище літературного вісімдесятництва, 

а також постмодерні експерименти письменників-дев’яностників.  Ба більше - осмислити явище 

історичної прози в усіх його ідеологічних і естетичних вимірах, дозволяє ввести до реєстру 

аналізованих творів ті, які радянські методологи переважно оминали. 
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Цілісне осмислення філософії та естетики історичної прози 60-90-х років ХХ ст. – 

актуальний аспект сучасного літературознавства, який відповідає потребі підготовки кадрів у 

високій школі. Також мета курсу полягає у якнайбільш повному, достовірному, системному і 

послідовному вивченні літературної епохи 60-90-х років ХХ ст., усвідомленні ідейно-

художнього багатства історичної прози, подекуди її неоднозначності і неодновимірності. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати: основні тенденції 

функціонування і розвитку історичної прози періоду 60-90-х років ХХ ст., творчість її 

представників; вміти: орієнтуватися в розмаїтті творів на історичну тематику, в 

інтертекстуальному середовищі (зокрема, історії та літератури), розвивати аналітичність 

мислення. А це, своєю чергою, посилить вправність студентів-філологів у сфері інтерпретації 

художнього тексту. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Вступ. 

1 Структура, мета, завдання курсу. 

2 Принципи організації навчального процесу. 

3 Необхідна література для читання, конспектування, аналізу. Перелік художніх текстів. 

Огляд підручників і посібників. 

Слід зазначити, що синтетичних праць чи збірників, які б безпосередньо висвітлювали 

проблеми даного курсу немає. Тому очевидною є необхідність звернути увагу студентів на ті 

праці, до яких слід апелювати, до статей, монографій окремих дослідників літератури 

(М.Ільницького, Т. Салиги, В.Панченка, Т.Гундорової, В.Габора, А. Макарова та ін.), котрі 

частково розробляли ті питання, що становлять основу курсу. Окрім текстів художніх творів 

потрібно опрацювати відповідний матеріал, викладений у навчальних посібниках для студентів 

філологічних факультетів вузів, у літературознавчих словниках, антологіях та енциклопедіях. 

Наприклад: 

Українські літературні школи та групи 60-90-их рр.. ХХ ст.: Антологія вибраної поезії та 

есеїстки. – Львів: Піраміда, 2009. 

Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. 

Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. / за ред. В.Дончика. – К., 1998. – 

Кн.2. 

Сучасна українська література кінця ХХ – початку ХХІ століття. – К.: Школа, 2006. 

Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Зубрицької М. – Львів: 

Літопис 1996. 

Літературознавчий словник-довідник (NB). – К.: ВЦ “Академія”, 1997. 

Лексикон загального і порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001 

та ін. 

Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики: У 4-х кн- 

К.: Аконіт, 2003. – К.4. 

Поети «витісненого покоління». Антологія / Передмова І.Андрусяка. – Харків, 2009. 

Аверинцев С. Софія-Логос. Словник. – К: Дух і Літера, 2004 

 

Література: 

Харчук Р. Сучасна українська проза, Постмодерний період. – К., 2008. 

Шевчук В. Із вершин та низин. Книжка цікавих фактів із історії української літератури. –

К., 1990. 

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1999. 

Салига Т.Ю. Високе світло: Літературно-критичні студії. Львів-Мюнхен, 1994. 

Салига Т.Ю. Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика. Львів: Світ, 1997. 
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Салига Т.Ю. Продовження: Літ.-критичні студії. Львів: Каменяр,1991. 

Більчук М. Українські та зарубіжні письменники: Розповіді про життя і творчість. – 

Тернопіль, 2008. 

Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття. – К., 2006. 

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008. 

Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностників. – К., 1996. 

Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстка. – К. 1999. 

Макаров А. Розмаїття тенденцій: Літературно-критичні нариси. – К., 1969. 

Бондар-Терещенко І. Nеоліт: Літературно-критичні статті. – Луцьк, 2008. 

Сивокінь Г. У вимірах сприйняття. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історія 

та функції. – К., 2006. 

Голобородько Я. Артеграунд. Український літературний істеблішмент. – К., 2006. 

Павлишин М. Канон та іконостас. – К., 1997. 

Усі українські письменники. – Харків, 2008. 

Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму): 

Монографія. – Дрогобич-Люблін, 2008. 

 

 

 

Змістовий модуль 1. 

Ідейно-естетичні параметри історичної прози 60-90-их рр. ХХ ст. Ланки 

літературного руху 60-их, 70-их, 80-их, 90-их років: особливості естетичної свідомості, 

константи психології творчості. 

 

Тема 1-8. Історична проза 60-их рр. Шістдесятництво: відкритий конфлікт з 

політичним режимом. 
Суспільно-політичні передумови формування явища шістдесятництва. Три хвилі 

політичних репресій. Варіанти виходу з «межової» ситуації. Дисидентство, активне 

інакодумство у літературі і мистецтві (В.Стус, А.Горська, І.Світличний, І.Калинець). «Втеча в 

мовчання» як позиція (Ліна Костенко, В.Шевчук, М.Коцюбинська). Конформісти у літературі – 

підпорядкування «правилам гри» тоталітаризму (Д.Павличко, Б.Олійник, І.Драч, В.Коротич та 

ін.). Толерантність оцінок у літературознавстві. 

Літературно-мистецькі ідеали письменників 60-их рр. ХХ ст. Культурно-історичні витоки 

шістдесятництва (тріада впливів: світова культура, народна творчість, набутки української 

літератури від класики до періоду Розстріляного Відродження). Світоглядні засади 

шістдесятників (лібералізм, духовний демократизм і аристократизм, гуманізм, етичний 

максималізм, активний патріотизм і національна самосвідомість, сакральне сприйняття рідної 

мови та історичної пам’яті як оберегів нації). Естетичні засади шістдесятників (критика 

інакшістю, естетична незалежність, єдність традицій, інтелектуалізм, елітарність та ін.). 

Жанрове розмаїття, пошук стильових первнів, формальні орієнтири творчості шістдесятників. 

Неореалізм української прози 60-их років. 

Творчі персоналії у літературному процесі 60-их рр. ХХ ст. Новелістика Григора 

Тютюнника. Історична проза Р.Іваничука. Історична проза П.Загребельного. Історична проза 

Р.Федоріва. Персонажі-книжники в інтелектуальній прозі В.Шевчука. 

Література: 

Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття. – К., 2006. 

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008. 

Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстка. – К. 1999. 

Макаров А. Розмаїття тенденцій: Літературно-критичні нариси. – К., 1969. 

Сверстюк Є. Українська література і християнська традиція // Сучасність – 1992. - № 12. 
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Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту. // Сучасність – 2000. - № 4. 

Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі 

СРСР // Сучасність – 1995. - №4. 

Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К., 1993. 

Медвідь В. Шістдесятництво: міф і реальність // Українські проблеми. – 1997. - № 1. 

Не відлюбив свою тривогу ранню: Василь Стус - поет і людина: спогади, статті, листи, 

поезії. - К., 1993. 

Брюховецький В. Ліна Костенко - К., 1990. 

Шевчук В.Прозаїки шістдесятих та сімдесятих сьогодні і вчора // Кур’єр Кривбасу. – 1999. 

- № 118. 

 

Тема 9-10. Історична проза материкової України й Нью-Йоркська груп 
Увиразнення поетики модернізму. Творення системи нереферентної (незображальної) 

лірики. Глибокий текстуальний символізм і химерні прийоми художньої умовності – шлях до 

нової символіки.  

Між «Празькою школою» і групою шістдесятників: синтез стилів у представників Нью-

Йоркської групи і одночасне вивільнення від наслідування їх. Домінування двох стилістичних 

принципів: тяжіння до стилізації та свідомий нахил до сюрреалізму. Вибудовування «поезії 

думки». Поняття конотації, формування своєрідного поетичного ідіолекту. Загодованість 

тексту. 

Література: 

Поети "Нью-Йоркської групи". Антологія / Передмова О.Астаф’єва. - Харків: Веста, 2005. 

Макаров А. Розмаїття тенденцій: Літературно-критичні нариси. - К., 1969. 

Координати: Антологія сучасної української поезії на Заході: У 2-х т. - Нью-Йорк: 

Сучасність, 1969. 

Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття. – К., 2006. 

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008. 

Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстка. – К. 1999. 

Лавріненко Ю. (Дивнич). Повстання проти змори // Лавріненко Ю. Зруб і парости: 

Літературно-критичні статті, есеї, рефлексії. – Мюнхен: Сучасність, 1971. 

Історія української літератури ХХ століття: Підручник у 2 кн. – К.: Либідь, 1998. – Кн.. 2. 

Салила Т. Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика. – Львів: Світ, 1997. 

 

Тема 11. Історична література у 70-ті рр.; заборони і можливості. 

Історико-літературний та суто літературознавчі аспекти у проблемі номінування 

означеного літературного покоління. «Постшістдесятники» - не наступники шістдесятників, а 

відкривачі нових літературних обріїв. Кореспондування із модерною європейською традицією, 

опертя на її світоглядно-філософські орієнтири. Поняття «витісненості» у літературному 

процесі. 

Творча незалежність, спротив ідеологічній кон’юнктурі – мистецька «дорога» пост 

шістдесятників. Представники: Р.Іваничук, Р.Федорів, П.Загребельний та ін: оригінальність 

власної творчої історії й ознаки приналежності до «витісненого покоління». Естетичний 

радикалізм постшістдесятників.. 

Література:  

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. - К., 2008. 

Українські літературні школи та групи 60-90-их рр. ХХ ст.: Антологія вибраної поезії та 

есеїстики. - Львів, 2009. 

Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстика. - К., 1999.(про 

Київську школу поезії - с.107-114). 

Сивокінь Г. У вимірах сприйняття. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історія 
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та функції. - К., 2006. 

Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 4 

кн. - К., 2003. - Кн. 4. . 

Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: 

Літопис, 1996. – 636 с. 

 

Тема 12-13. Вісімдесятництво як суспільно-політичне і культурно-мистецьке явище. 

Пошуки поетів цього покоління. Екзистенційна багатоплощинність, непідвладність 

суверенної особистості одній реальності – визначальна ознака модернізму 80-их рр. ХХ ст. 

Історична (чи неісторична) проза 80-их рр. Постмодернізм як стильова течія у літературі 

80-90-их рр. Спроби літературознавчих класифікацій. Принципи постмодерного письма. 

Проза О.Забужко: жіноче письмо й жіночий погляд на сучасний світ. Стосунок до 

історичної прози. 

Юрко Винничук – «батько чорного гумору в українській літературі». Скільки історії у його 

текстах? Особливості стилю. 

Філософія вікової моралі в прозі Марії Матіос. 

Літературна група Бу-Ба-Бу: експеримент і карнавалізація дійсності. Проза 

Ю.Андруховича: дотичність до історичної прози. 

Література: 

Українські літературні школи та групи 60-90-их рр. ХХ ст.: Антологія вибраної поезії та 

есеїстики. - Львів, 2009. 

Харчук Р. Сучасна українська проза, Постмодерний період. – К., 2008. 

Шевчук В. Із вершин та низин. Книжка цікавих фактів із історії української літератури. –

К., 1990. 

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1999. 

Салига Т.Ю. Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика. Львів: Світ, 1997. 

Більчук М. Українські та зарубіжні письменники: Розповіді про життя і творчість. – 

Тернопіль, 2008. 

Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття. – К., 2006. 

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008. 

Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстка. – К. 1999. 

Макаров А. Розмаїття тенденцій: Літературно-критичні нариси. – К., 1969. 

Бондар-Терещенко І. Nеоліт: Літературно-критичні статті. – Луцьк, 2008. 

Сивокінь Г. У вимірах сприйняття. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історія 

та функції. – К., 2006. 

Голобородько Я. Артеграунд. Український літературний істеблішмент. – К., 2006. 

Павлишин М. Канон та іконостас. – К., 1997. 

Усі українські письменники. – Харків, 2008. 

Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму): 

Монографія. – Дрогобич-Люблін, 2008. 

 

Тема 14. Літературне покоління 90-их рр. ХХ ст. Особливості історичної прози 90-х 

рр. 

90-ті роки: творення літератури перехідного типу, виразна спрямованість проти 

рудиментів радянського минулого. Синхронність присутності п’ятьох поколінь письменників. 

Легкість та вигадливість письма митців 90-их рр. ХХ ст. Головні пріоритети 

письменників: публічна екстравагантність автора, а не якість письма.  

Літературні угруповання 90-их рр. ХХ ст.  

Група «Пропала грамота»: іронічність та карикатурність новітньої української елітарної 

поезії. Особливості мовної стихії учасників групи. 
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Мистецькі експерименти представників літературних угруповань «Музейний провулок, 

8», ММЮННА ТУГА, «Нова дегенерація», «Червона Фіра», «Друзі Еліота», «Нечувані». 

Особливості прози 90-их рр. ХХ ст. Загальний огляд. 

Літературні самітники: невписуваність в ідеологію та естетику свого покоління. Лесь 

Подерв’янський – послідовник контркультури, культова фігура київського андеґраунду 70-90-их 

рр. ХХ ст. «Стьоб» як спосіб мовлення у творах Л.Подерв’янського. Інтертекстуальність або 

книжність його стилю. Історична проза: реальність чи натяк? 

Література:  
Бондар-Терещенко І. Nеоліт: Літературно-критичні статті. – Луцьк, 2008. 

Сивокінь Г. У вимірах сприйняття. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історія 

та функції. – К., 2006. 

Голобородько Я. Артеграунд. Український літературний істеблішмент. – К., 2006. 

Павлишин М. Канон та іконостас. – К., 1997. 

Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму): 

Монографія. – Дрогобич-Люблін, 2008. 

Українські літературні школи та групи 60-90-их рр. ХХ ст.: Антологія вибраної поезії та 

есеїстики. - Львів, 2009. 

Харчук Р. Сучасна українська проза, Постмодерний період. – К., 2008. 

Шевчук В. Із вершин та низин. Книжка цікавих фактів із історії української літератури. –

К., 1990. 

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008. 

Ткачук М. Літературний процес 90-их рр. ХХ ст. // Українська мова та література. – 2000. - 

№ 22. 

Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностників. – К., 1996. 

Ткачук М. Метафора, що вивертає світ. Поезія дев’ятдесятників // Кур’єр Кривбасу. – 1999 

(червень). 

Літературний процес 90-их років ХХ століття // УМЛШ. – 2000. - № 22. 

 

Змістовий модуль 2 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1-2. Українська історична проза 60-их років ХХ століття (П.Загребельний, 

Р.Іваничук, Р.Федорів). Загальний огляд. Новелістика Григора Тютюнника. «Химерна» 

проза Є.Гуцала, В.Земляка, В.Дрозда (загальний огляд). 

1. Історична проза П.Загребельного. Загальний огляд. 

2. Літературна сильвета Р.Іваничука. особливості стилю прозаїка. 

3. Образ літописця в романі Р.Федоріва «Отчий світильник». 

4. Аналіз новели Г.Тютюнника «Три зозулі з поклоном». 

5. «Химерна» проза та її представники. Поняття «художньої умовності». 

 

Сверстюк Є. Українська література і християнська традиція // Сучасність – 1992. - № 12. 

Шевчук В.Прозаїки шістдесятих та сімдесятих сьогодні і вчора // Кур’єр Кривбасу. – 1999. 

- № 118. 

Фащенко В. Павло Загребельний, Нарис творчості. – К., 1984. 

Шпиталь А. Історична проза П.Загребельного. – К., 1986. 

Дончик В. Істина-особистість (проза П.Загребельного). – К., 1984. 

Увага! Зважаючи на великий обсяг матеріалу для читання й опрацювання й обмежену 

кількість годин, відведених для лекційних і практичних занять, студенти можуть аналізувати 

запропоновані твори за вибором.  

Література: 
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Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. / за ред. В.Дончика. – К., 1998. – 

Кн.2. 

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008. 

Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстка. – К. 1999. 

Ільницький М. Барви і тони поетичного слова: Літературно-критичний нарис. – К., 1967. 

Макаров А. Розмаїття тенденцій: Літературно-критичні нариси. – К., 1969. 

Мовчан Р. Валерій Шевчук // Українська проза ХХ століття. – К., 1997. 

Кравченко А. Валерій Шевчук // Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. – 

К., 1995. – Кн. 2. 

Шевчук В. Сад житейських думок, трудів та почуттів // Українське слово: У 4-х кн. – К., 

2001. – Кн.4. 

Слабошпицький М. Роман Іваничук. Літературно-критичний нарис. – К., 1989. 

Жулинський М. Які ж виміри людської пам’яті? // Жулинський М. Наближення. – К., 

1986. 

Іваничук Р. «Благослови, душе моя, Господа…». – Львів, 1993. 

Дончик В. Зупинені миті. – К., 1989. 

Федорів Р. Магія старого пергаменту // Федорів Р. Танець Чугайстра. – Львів, 1984. 

Вічна загадка любові: Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про 

письменника. – К., 1988. 

Мороз Л. Григір Тютюнник. Літературний портрет. – К., 1991. 

Усе для школи: Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, 

тести. 11 кл. – К., Львів, 2001. 

Шудря М. Непідкупний голос правди: Невідоме про Григора Тютюнника // Дивослово. – 

1996. - № 4. 

Гуторов О. Незахищене серце: Характер і час Григора Тютюнника // Прапор. – 1990. - № 

7. 

 

Тема 3. Особливості інтелектуально-історичної прози В.Шевчука. Своєрідність 

стилю і художніх образів.  
1. Світоглядні засади прозаїка (лібералізм, духовний демократизм і аристократизм, 

гуманізм, етичний максималізм, національна самосвідомість, сакральне сприйняття рідної мови 

та історичної пам’яті як оберегів нації). Естетичні орієнтири В.Шевчука (естетична 

незалежність, єдність традицій, інтелектуалізм, елітарність та ін.). Барви поетичного жанру. 

2. Персонажі-книжники в інтелектуальній прозі В.Шевчука. 

3. Історичний триптих «Три листки за вікном». Вплив барокових структур. Особливості 

сюжету і композиції 

4. Герої В.Шевчука: вічний пошук істини. Історія і притча: що спільного? 

Література: 

Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. / за ред. В.Дончика. – К., 1998. – 

Кн.2. 

Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття. – К., 2006. 

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008. 

Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстка. – К. 1999. 

Макаров А. Розмаїття тенденцій: Літературно-критичні нариси. – К., 1969. 

Сверстюк Є. Українська література і християнська традиція // Сучасність – 1992. - № 12. 

Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту. // Сучасність – 2000. - № 4. 

Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі 

СРСР // Сучасність – 1995. - №4. 

Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К., 1993. 

Медвідь В. Шістдесятництво: міф і реальність // Українські проблеми. – 1997. - № 1. 
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Шерех Ю. Третя сторожа. – К., 1993. 

Мовчан Р. Валерій Шевчук // Українська проза ХХ століття. – К., 1997. 

Кравченко А. Валерій Шевчук // Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. – 

К., 1995. – Кн. 2. 

Шевчук В. Сад житейських думок, трудів та почуттів // Українське слово: У 4-х кн. – К., 

2001. – Кн.4. 

Тарнашинська Л. Художня галактика В.Шевчука – К., 2001. 

 

 

Тема 4. Художній світ історичної прози Р.Іваничука.  

1. Особливості світовідчуття письменника – майстра історичної прози. 

2. Проблематика творчості Р.Іваничука. Особливості стилю. 

3. Історичний «краєвид» Р.Іваничука: оживлення стародавніх обрядів, максимум історії. 

4. Проблема яничарства у романі «Мальви» Р.Іваничука.  

Література: 

Макаров А. Розмаїття тенденцій: Літературно-критичні нариси. - К., 1969. 

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008. 

Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстка. – К. 1999. 

Лавріненко Ю. ()Дивнич). Повстання проти змори // Лавріненко Ю. Зруб і парости: 

Літературно-критичні статті, есеї, рефлексії. – Мюнхен: Сучасність, 1971. 

Історія української літератури ХХ століття: Підручник у 2 кн. – К.: Либідь, 1998. – Кн.. 2. 

Салила Т. Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика. – Львів: Світ, 1997. 

Ільницький М. Меандри внутрішніх краєвидів. Творчість поетів Нью-Йоркської групи // 

Дзвін. – 1995. - № 7. 

Ільницький М. Літературні традиції поезії «поза традиції» // Сучасність .- 1996. - № 10. 

Шевчук В. Сад житейських думок, трудів та почуттів // Українське слово: У 4-х кн. – К., 

2001. – Кн.4. 

Слабошпицький М. Роман Іваничук. Літературно-критичний нарис. – К., 1989. 

Жулинський М. Які ж виміри людської пам’яті? // Жулинський М. Наближення. – К., 

1986. 

Іваничук Р. «Благослови, душе моя, Господа…». – Львів, 1993. 

Дончик В. Зупинені миті. – К., 1989. 

 

 

Тема 5. Історія і художній домисел у прозі П.Загребельного 

1. «Багатослівність» історичної прози П.Загребельного. Літературні симпатії автора. 

Вишуканість стилю. 

2. Роман «Диво» - велична фреска з різних історичних часів. 

3. Персонажі-інтелектуали прози П.Загребельного. 

4. Риси творчості (карнавальність, бурлеск, травестія, висока трагедія, філософський 

диспут, дидактична патетика).   

Література: 

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. - К., 2008. 

Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстика. - К., 1999.(про 

Київську школу поезії - с.107-114). 

Сивокінь Г. У вимірах сприйняття. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історія 

та функції. - К., 2006. 

Сверстюк Є. Українська література і християнська традиція // Сучасність – 1992. - № 12. 

Шевчук В.Прозаїки шістдесятих та сімдесятих сьогодні і вчора // Кур’єр Кривбасу. – 1999. 

- № 118. 
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Фащенко В. Павло Загребельний, Нарис творчості. – К., 1984. 

Шпиталь А. Історична проза П.Загребельного. – К., 1986. 

Дончик В. Істина-особистість (проза П.Загребельного). – К., 1984. 

 

Тема 6. Проза 80-их років ХХ століття 
1. Постмодернізм як стильова течія у літературі 80-90-их рр. Спроби літературознавчих 

класифікацій. Принципи постмодерного письма. 

Світоглядно-філософські орієнтири вісімдесятників – прозаїків 

2. Юрко Винничук – «батько чорного гумору в українській літературі» (загальна 

характеристика творчості). 

3. Проза Марії Матіос: філософія вікової моралі. Трагедія людських доль у романі 

«Солодка Даруся». 

4. Історична проза Р. Іваничука 80-их рр. ХХ ст.. 

 Література: 

Українські літературні школи та групи 60-90-их рр. ХХ ст.: Антологія вибраної поезії та 

есеїстики. - Львів, 2009. 

Харчук Р. Сучасна українська проза, Постмодерний період. – К., 2008. 

Сучасна українська література кінця ХХ – початку ХХІ століття. – К., 2006. 

Шевчук В. Із вершин та низин. Книжка цікавих фактів із історії української літератури. –

К., 1990. 

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1999. 

Салига Т.Ю. Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика. Львів: Світ, 1997. 

Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття. – К., 2006. 

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008. 

Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстка. – К. 1999. 

Бондар-Терещенко І. Nеоліт: Літературно-критичні статті. – Луцьк, 2008. 

Сивокінь Г. У вимірах сприйняття. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історія 

та функції. – К., 2006. 

Голобородько Я. Артеграунд. Український літературний істеблішмент. – К., 2006. 

Павлишин М. Канон та іконостас. – К., 1997. 

Усі українські письменники. – Харків, 2008. 

Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму): 

Монографія. – Дрогобич-Люблін, 20 

Шерех Ю. Го-Гай-Го // Поза книжками і з книжок. – К., 1998. 

 

 

Тема 7. Літературні угруповання 90-их рр.. ХХ ст. 

1. Літературна група Бу-Ба-Бу: експеримент і карнавалізація дійсності. Творчість 

Ю.Андруховича (загальна характеристика). 

2. Інші літературні угруповання (ЛуГоСад, «Пропала грамота», «Червона фіра», 

«Нечувані» та ін..). Загальний огляд. 

3. Літературні самітники: невписуваність в ідеологію та естетику свого покоління.  

4. Лесь Подерв’янський – послідовник контркультури, культова фігура київського 

андеґраунду 70-90-их рр. ХХ ст. «Стьоб» як спосіб мовлення у творах Л.Подерв’янського. 

Інтертекстуальність або книжність його стилю. Історична проза: реальність чи натяк? 

Література: 

Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностників. – К., 1996. 

Ткачук М. Метафора, що вивертає світ. Поезія дев’ятдесятників // Кур’єр Крив басу. – 

1999 (червень). 

Літературний процес 90-их років ХХ століття // УМЛШ. – 2000. - № 22. 
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Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностників. – К., 1996. 

Ткачук М. Метафора, що вивертає світ. Поезія дев’ятдесятників // Кур’єр Крив басу. – 

1999 (червень). 

Літературний процес 90-их років ХХ століття // УМЛШ. – 2000. - № 22. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

л П Ла

б 

інд С

р 

л П лаб Інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль1. 

Змістовий модуль1. 

Ідейно-естетичні параметри історичної прози 60-90-их рр. ХХ ст. Ланки літературного руху 60-их, 70-их, 

80-их, 90-их років: особливості естетичної свідомості, константи психології творчостіі.  

. Тема 1-8. Історична проза 60-их рр. 

Шістдесятництво: відкритий конфлікт 

з політичним режимом. 

            

Тема 9-10. Історична проза 

материкової України й Нью-Йоркська 

група 

            

Тема 11. Історична література у 70-ті 

рр.; заборони і можливості. 
            

Тема 12-13. Вісімдесятництво як 

суспільно-політичне і культурно-

мистецьке явище. 

            

Тема 14. Літературне покоління 90-их 

рр. ХХ ст. Особливості історичної 

прози 90-х рр. 

            

             

             

Разом – зм. модуль1             

 

 

 

Для спеціальності «сходознавство» 

№ семестру Лекції Практичні Консультації Заліки Іспити 

VIII 28 14  2  
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5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Українська історична проза 60-их років ХХ століття (П.Загребельний, 

Р.Іваничук, Р.Федорів). Новелістика Григора Тютюнника. «Химерна» 

проза Є.Гуцала, В.Земляка, В.Дрозда. 

 

 

4 

2 Особливості інтелектуально-історичної прози В.Шевчука. Своєрідність 

стилю і художніх образів. 
2 

3 Художній світ історичної прози Р.Іваничука 2 

4 Історія і художній домисел у прозі П.Загребельного 2 

5 Проза 80-их років ХХ століття  2 

6 Літературні угруповання 90-их рр.. ХХ ст. 2 

  .  

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Самостійна робота студента в рамках курсу може відбуватися у таких видах діяльності: 

Опрацювання певних наукових  праць. 

Читання прозових текстів письменників періоду 60-90-их рр. ХХ століття. 

Написання роздуму (есе) з приводу твору чи тем та ідей предмета курсу. 

Підготовка рефератів. 

Крім того, бажано проводити і своєрідні “круглі столи”, диспути, аби виявити рівні вміння 

коментувати спірні проблеми курсу, оминаючи при цьому застарілі критичні літературознавчі 

“штампи”. Це, своєю чергою, закладає хороші підвалини для самостійного наукового мислення, 

для формування навичок “триматися в суперечці”, працювати на слухача та аудиторію, що 

вкрай необхідно студентові – майбутньому науковцеві, викладачеві, вчителеві. 

 

Для самостійного опрацювання (прочитання і можливого конспектування) виокремлюємо 

насамперед ті праці, у яких студент знайде матеріал і проблематику нормативного курсу. Також 

сюди входять ті праці, котрі вненесі у списки літератури для підготовки практичних занять. 

Шевчук В.Прозаїки шістдесятих та сімдесятих сьогодні і вчора // Кур’єр Кривбасу. – 1999. 

- № 118. 

Мовчан Р. Валерій Шевчук // Українська проза ХХ століття. – К., 1997. 

Кравченко А. Валерій Шевчук // Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. – 

К., 1995. – Кн. 2. 

Шевчук В. Сад житейських думок, трудів та почуттів // Українське слово: У 4-х кн. – К., 

2001. – Кн.4. 

Жулинський М. Які ж виміри людської пам’яті? // Жулинський М. Наближення. – К., 

1986. 

Іваничук Р. «Благослови, душе моя, Господа…». – Львів, 1993. 
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Федорів Р. Магія старого пергаменту // Федорів Р. Танець Чугайстра. – Львів, 1984. 

Шудря М. Непідкупний голос правди: Невідоме про Григора Тютюнника // Диво слово – 

1996. - № 4. 

Гуторов О. Незахищене серце: Характер і час Григора Тютюнника // Прапор. – 1990. - № 

7. 

Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту. // Сучасність – 2000. - № 4. 

Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі 

СРСР // Сучасність – 1995. - №4. 

Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К., 1993. 

Медвідь В. Шістдесятництво: міф і реальність // Українські проблеми. – 1997. - № 1. 

Стус Д. Життя і творчість Василя Стуса. – К., 1992. 

Сом М. З матір’ю на самоті. – К., 1990. 

Шерех Ю. Го-Гай-Го // Поза книжками і з книжок. – К., 1998. 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Теми для написання есе: 

1 Інтелектуалізм прози В.Шевчука. 

2. Феномен «витісненого покоління» в українській літературі 70-80-их рр. ХХ ст. 

3. «Багатослівність» історичної прози ПюЗагребельного 

4 .Філософія вікової моралі в прозі Марії Матіос. 

5. Літературне покоління 90-их рр. ХХ ст.: мої рефлексії. 

Теми для самостійної дослідницької письмової роботи: 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

Годин 

1 Мотив історичної пам’яті в поезії шістдесятників  

2 Роман В.Земляка «Зелені млини» як явище української «химерної» 

прози 

 

3 Любов до рідної землі як вимір моральної вартості людини (за романом 

Р.Іваничука «Мальви») 

 

4 П9ерсонажі-книжники в інтелектуальні прозі Валерія Шевчука («Дім на 

горі», «Три листки за вікном») 

 

5 Почуття як основа руху сюжету в новелі Григора Тютюнника «Три 

зозулі з поклоном» 

 

6. Проблема володаря і митця в романі Павла Загребельного «Диво»  

7 Образ літописця в романі Романа Федоріва «Отчий світильник»  

8 Незбагненні пристрасті маленького людського серця у романі «Солодка 

Даруся» Марії Матіос 

 

9. Літературні симпатії П.Загребельного  

10. Художня галактика В.Шевчука  

 

Зазначену проблематику можна застосовувати до творчості усіх включених у курс 

письменників, або тих, що належать до періоду, якщо студент виявляє бажання саме такого 

вибору. 
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Критерії оцінювання есе 

 

Письмові роботи з історії української літератури також покликані перевірити якість 

засвоєння  знань. І не лише фактологічний рівень, а й рівень осмислення тієї чи іншої теми. 

Форма роздуму у викладенні суджень про літературний процес видається найбільш 

оптимальною, оскільки виявляє уміння студента на рівні запам’ятовування і мислення, 

зв’язного мовлення, освіченості та філологічної культури загалом. 

Роздум – це зв’язний текст, який характеризує логічно послідовну (як доказ чи пояснення 

чогось) низку думок, міркувань, висновків на конкретну тему. Характерною ознакою роздуму є 

перебування речень у відношеннях причин і наслідку ( чи обґрунтування, пояснення думки, 

висловленої в іншому реченні). 

Для правильної побудови роздуму пропонують такі основні частини: 

1.Теза (думка, яка доводиться). 

2.Аргументи (доведення) 

3.Висновок. 

 

Бувають роздуми-доведення та роздуми-пояснення. 

Роздуми-доведення – це монологічні висловлювання, які мають за мету довести 

правдивість чи неправдивість головного твердження. Роздуми доведення будуються за такою 

схемою: експозиція (підведення до питання) – питання – відповідь на питання (теза) – 

доведення тези  (аргументи) – висновки. 

Після тези в тексті-доведенні завжди можна поставити запитання «Чому?». 

У роздумі-поясненні немає потреби доводити правдивість чи неправдивість тези, тому що 

наперед відомо, що головне підтвердження тексту правдиве. Основне завдання пояснення 

полягає в розкритті змісту тези. 

Під час створення текстів-роздумів указаних видів потрібно спиратися на такі правила: 

1.Доведення і пояснення будують за однією схемою: експозиція -запитання-відповідь на 

запитання (теза) – доведення тези-висновку. 

2.після тези в доведенні природним є запитання «чому», після тези в поясненні запитання 

«чому?» недоречне. 

3.Після тези в поясненнях використовують переважно слова і словосполучення слів типу: 

виявилося…; річ у тім, що…; ось, чому…; ось, наприклад…; про  що свідчить…; як 

з’ясувалося… У тексті-доведенні такі слова і сполучення слів одразу ж після тези не вживають. 

4.Схема роздуму-доведення і роздуму-пояснення на практиці досить часто реалізуються у 

скороченому вигляді: іноді опускається питання, часто відсутні висновки, нерідко відсутня 

експозиція. У всіх цих випадках їхній пропуск пояснюється тим, що роздум зрозумілий і без 

пропущених компонентів «ідеального» роздуму, тому що їх легко додумати. 

Письмовий роздум удосконалює логічне мислення, вчить обстоювати істину, 

спростовувати хибні твердження, сприяє формуванню міцних переконань і активної життєвої 

позиції, розширює світогляд. 

Роздум лежить в основі есе, який широко використовують у школах та вищих навчальних 

закладах. 

Есе – це твір-роздум, невеликий за обсягом, довільної композиції, який виражає 

індивідуальні враження, міркування щодо конкретної проблеми і який не претендує на повноту 

та вичерпне трактування предмета роздуму. 

Його особливості: 

1.Наявнясть конкретної теми, твердження чи питання. 

2.Особистісний характер сприйняття проблеми та її осмислення. 

Роздум – жанр суб’єктивний і цікавий саме тим, що дає змогу побачити особистість 

автора, своєрідність його позиції, стилю мислення, мови, ставлення до світу. 
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3. Невеликий обсяг. 

4. Невимушеність стилю. 

5. Парадоксальність. 

6.Внутрішня смислова єдність. 

7.Відкритість. 

Роздум - це жанр висловлювання, для якого характерна відкритість. Роздум не претендує 

на вичерпне розкриття проблеми, на повну доказовість тверджень. 

 

Структура роздуму 

Вступ – визначення основного питання, яке буде розглядатися, формулювання тези. 

Основна частина – відповідь на поставлене питання, обґрунтування тези, аргументація 

часткових висновків. 

Закінчення – підсумок, зведення докупи вже зроблених в основній частині часткових 

висновків і формулювання остаточної відповіді на поставлене питання. 

Доказовість – це сукупність логічних прийомів обґрунтування істинності судження за 

допомогою інших істинних і пов’язаних із ним суджень Для аргументації використовують 

факти, істинні судження, наукові дані. 

 

Структура аргументації. Охоплює щонайменше 3 складники: теза, аргумент, висновок 

або оцінкове судження. 

Теза – це судження, яке треба довести. 

Аргументи – це категорії, які використовують для доказів. 

Висновок – це думка, що базується на аналізі фактів. 

Оцінкове судження – це думка, що базується на наших переконаннях, поглядах, 

віруваннях. 

Види зв’язку в аргументації. Зв'язок передбачає взаємодію тези і аргумента через індукцію, 

дедукцію, аналогію та причинно-наслідковий зв'язок. 

Індукція – мисленнєвий процес, у результаті якого ми приходимо до висновку на основі 

фактів від часткового до загального, від припущення до ствердження. Що більше фактів, то 

переконливіша аргументація. 

Дедукція – це такий процес розмірковування, при якому висновок зазвичай опирається на 

два припущення. 

Аналогія – спосіб розмірковувань, побудований на порівнянні. 

Причинно-наслідкову аргументацію широко використовують у навчальному процесі з усіх 

предметів. 

Метою роздуму є діагностика продуктивної, творчої складової пізнавальної діяльності  

спудея, яка передбачає аналіз інформації, його інтерпретацію, побудову розмірковувань, 

порівняння фактів, підходів та альтернатив, формулювання висновків, особисту оцінку автора. 

Роздум виявляє здатність учня чітко, грамотно і логічно формулювати думки, володіти 

мовою, розкриває обізнаність із літературою, уміння використовувати приклади, необхідні 

аргументи як докази. 

Вимоги до роздуму. 

1 Має сприйматися як єдине ціле, його ідея м4усить бути зрозумілою і чіткою. 

2 Не повинен містити нічого зайвого, він охоплює лише ту інформацію, яка потрібна 

для розкриття вашої позиції чи ідеї. 

3 Повинен мати грамотну композиційну побудову, бути логічним чітко 

структурованим. 

4 Кожен абзац роздуму мусить містити лише одну основну думку. 



 17 

5 Повинен продемонструвати, що його автор знає й осмислено використовує 

відповідні терміни, лексику, зміст художніх текстів, факти з біографій 

письменників, узагальнення, світоглядні ідеї. 

6 Повинен містити переконливу аргументацію заявленої позиції з конкретного 

питання. 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У методологічній основі курсу – поліметодологічний підхід, тобто – застосування як 

літературознавчих, так і педагогічних методів дослідження. Використано потенціал 

біографічного, історіографічного, порівняльно-історичного, культурно-історичного, 

рецептивно-естетичного методів, а також інтерпретаційно-герменевтичні  тактики 

(герменевтичну, феноменологічну, компаративістичну), а також методологію педагогіки і її 

субдисциплін. З емпіричних методів застосовано діагностичний (тестування, цілеспрямоване 

спостереження за навчальним процесом, анкетування) метод; аналіз навчальних програм і 

підручників в процесуальному аспекті, метод прогностичного моделювання (написання 

студентських есе, застосування Франкових моделей викладання літератури), педагогічного 

експерименту. Теоретичні методи дослідження представлені проблемно-пошуковим, методом 

критичного аналізу, елементами персоналістичної та антиавторитарної педагогіки. 

 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Контроль за засвоєнням знань та його успішністю здійснюється з допомогою поточного 

модульного контролю та із врахуванням самостійної роботи студентів над запропонованим 

спектром тем для самостійного опрацювання.  

Також для контролю студентів створено сітку тестових завдань за темою курсу. Завдання 

розроблені таким чином, аби протестувати знання студентів не тільки щодо історичної прози 

періоду 60-90-х рр., а й у сфері складних перипетій літературного процесу 60-90-их рр. ХХ ст. 

загалом, і у вправностях інтерпретації художнього тексту. 

 

 

Приклади тестових завдань 

Варіант 1 

1. 1 В.Симоненко належить до: 

           А) «Розстріляного відродження» 

           Б) шістдесятників 

           В) Празької школи 

           Г) постшістдесятників 

2. Зображувані у «Марусі Чурай» події відбуваються переважно 

           А) у Львові 

           Б) у Чернігові 

           В) у Чигирині 

           Г) у Полтаві 

3. До шістдесятників не належить: 

          А) В.Симоненко 

          Б) Л.Костенко 

          В) І.. Драч 

          Г) А.Малишко 

4. За жанром «Три зозулі з поклоном» - це 

          А) роман 

          Б) повість 
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          В) новела 

          Г) поема 

5. Ю.Андрухович. В.Неборак, О.Ірванець складають літературне угрупування 

          А) БУ-БА-БУ 

          Б) «Пропала грамота» 

          В) «Нова дегенерація» 

          Г) Лугосад 

6. Автором твору «Рекреації» є 

           А) Т.Прохасько 

           Б) І.Карпа 

           В) Ю.Андрухович 

           Г) С.Жадан     

7. Утворіть логічні пари між назвами творів, наведеними в лівій колонці, та іменами  

авторів, наведеними у правій колонці 

           1) «Сто років, як сконала Січ»                          А) Ю.Андрухович 

            2) «Рекреації»                                                     Б) Гр. Тютюнник 

            3) «Три зозулі з поклоном»                               В) В.Стус 

            4) «Лебедина зграя»                                           Г) В.Земляк 

                                                                                         Д) Р.Федорів 

8. Встановіть відповідність: 

            1) роман                                                               А) «Маруся Чурай» 

            2) новела                                                              Б) «Мальви» 

            3) історичний роман у віршах                            В) «Три листки за вікном" 

            4) триптих                                                          Г) «Три зозулі з поклоном» 

                                                                                          Д) «Сніг у Флоренції» 

9.  Б.Бойчук – представник Нью-Йоркської групи відзначав, що вона має «найбагатшу 

мову», що «образи чи ландшафти, пройшовши крізь призму її незвичайної уяви, 

виходять з тієї призми заламані чи деформовані, немов об’єкти напівреального, 

фантастичного… світу…». Про кого йдеться? 

           А) Патрицію Килину 

           Б) Женю Васильківську 

           В) Ліну Костенко 

           Г) Емму Андієвську 

10. Виберіть ті принципи, якими послуговувались у своїй творчості представники 

Київської школи: 

        А) повернення до найпервісніших елементів і структур української міфологічної 

свідомості; 

        Б) зосередження поетичної уваги насамперед на природі, людині і всесвітові, 

причому сама людина розглядалася як рівновелика до інших складових світу; 

        В) акцентування уваги на первинності політично-ідеологічного чинника; 

       Г) певна недомовленість, розрахована на духовну співтворчість читача. 

 

Варіант 2 

1.Вкажіть авторів українських історичних романів 60-90-х рр. ХХ ст. 

1)Р.Іваничук  2)Р.Федорів 

3)Л.Кисельов  4)Вал.Шевчук  5)П.Загребельний 

2. Події, зображені в романі-дилогії, без будь-якої двозначності адресовані в життя, в реальність 

з конкретним змаганням сил, соціально, історично породжених. У цьому творі  це — бідняки, 

яких об'єднують у комуну, а з іншого боку, на другому полюсі — багатії, колишні власники — 

Бубели, Гусаки, Раденькі тощо. Мабуть, тільки Явтушок Голий стоїть посередині, вагаючись, 
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перебігаючи з табору в табір залежно від політичної погоди. Щоправда, деякий час намагається 

лишитися не те щоб «над», а «побіля» поєдинку й «філософ» Левко Хоробрий. Одна з 

найприкметніших ознак твору — багатство й виразність  соціально-психологічного типажу 

героїв, які справді сягають рівня типів, розмаїття живих, тонко вималюваних характерів. Про 

який твір йде мова? 

1) «Лебедина зграя» В.Земляка 2) «Троянди й виноград» М.Рильського 3) «Диво» 

П.Загребельного 4) «Собор» О.Гончара. 5) «Вир» Г.Тютюнника 

3.Вкажіть книги прози А.Дімарова: 

А)«Сільські історії» Б)«Містечкові історії» 

В)«Боги на продаж. Міські історії» Г) «Гола душа» Д) «Коріння» 

4. Один  із співзасновників Нью-Йоркської групи, був співредактором річника цієї ж групи 

“Нові Поезії” (1959-1971), ініціатором і головним редактором Нью-Йорксько–Київського 

літературно-мистецького квартальника “Світо-Вид” (1990-1999).  Довгими роками працював як 

літературний редактор часопису “Сучасність” (Мюнхен), автор збірки віршів «Час болю» (1957) 

і поеми «Земля була пустошня» (1959). збірки поезій «Спомини любові» (1963), «Вірші для 

Мехіко» (1964), «Мандрівка тіл» (1967) та ін. Про кого йде мова? 

1) Л.Кисельов 2) В.Стус 3) Д.Павличко 4) Б.Бойчук 5) П.Килина 

5.Вкажіть відомих українських письменників-кіносценаристів 60-8-90-х рр. ХХ ст.: 

А) М.Бажан 

Б) М.Вінграновський 

В) І.Драч 

Г) В.Стус 

6. Вкажіть імена українських дисидентів: 

А) В. Стус   

Б) І.Світличний 

В) А.Горська 

Г) Б.Олійник 

7.Встановіть відповідності: 

А)Р.Іваничук  1) автор роману «Я, Богдан» 

Б)Вал.Шевчук  2) автор роману «Отчий світильник» 

В)П.Загребельний 3) автор роману «Манускрипт з вулиці Руської» 

Г)Р.Федорів  4) автор трилогії «Три листки за вікном» 

                                          5) автор роману «Зелені млини» 

8.Вкажіть твори української т.зв. «химерної» прози: 

А) «Лебедина зграя» і «Зелені Млини» В. Земляка  

Б) «Зав’язь» і «Деревій» Г.Тютюнника 

В) «Тронка» і «Собор» О.Гончара 

Г) «Зорі й оселедці» і «На ясні зорі»  В. Міняйла 

9.Вкажіть представників Київської школи поетів: 

А) Василь Голобородько 

Б) Віктор Кордун 

В) Дмитро Павличко 

Г) Микола Воробйов 

10.Вкажіть поетичні збірки В.Голобородька: 

А) Ікар на метеликових крилах 

Б) Калина об Різдві 

В) Соняшник 

Г) Голосіївська осінь. 

 

Варіант 3 
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1..Вкажіть поеми Ліни Костенко: 

А) «Мандрівки серця» 

Б) «Троянди й виноград» 

В) «Сніг у Флоренції» 

Г) «Дума про трьох братів неазовських» 

2.Вкажіть приклад  українського інтелектуального роману 60-90-х рр. ХХ ст. 

А) «Атомні прелюди» М.Вінграновського 

Б) «Три листки за вікном» В.Шевчука 

В) «Прапороносці» О.Гончара 

Г) «Сад гетсиманський» І.Багряного 

3.Вкажіть тексти, написані у жанрі поеми: 

А) «Ніж у сонці» І. Драча 

Б) «Далекі небосхили» М.Рильського 

В) «Мандрівки серця» Ліни Костенко 

Г) «Пахощі хвої» Д.Павличка 

4. Встановіть відповідності: 

А) І. Вільде  1) автор роману  «Сестри Річинські»  

Б) Р.Іваничук  2) автор роману «Вир»   

В) Л. Первомайський 3) автор роману «Шрами на скалі»  

Г)  Гр. Тютюнник 4) автор трилогії Дикий мед» 

                                          5) автор роману «Лебедина зграя» 

5.Вкажіть учасників об’єднання українських письменників «Слово»: 

А) В.Барка 

Б) І.Качуровський 

В) Є.Маланюк 

Г) І.Драч 

6. Вкажіть поетичні збірки І.Драча: 

А) «Балади буднів» 

Б) «Соняшник» 

В) «Троянди й виноград» 

Г) «Я, Богдан» 

Д) «Карби» 

7. Вкажіть риси естетики і поетики учасників Нью-Йоркської групи поетів:,: 

А) культ класичних форм вірша 

Б) пропаганда виключно фольклорної символіки у поєднання з коломийковим віршем 

В) захист естетичної концепції самоцінності й новаторської дерзновенності мистецтва 

Г) відкидання традиційних стилів й форм, орієнтир - на верлібр, що панував тоді у 

західноєвропейських літературах 

8.Нью-Йоркська група виникла у другій половині 50-х років, коли молоді поети й художники 

збиралися в українському кварталі Нью-Йорка, читали свої твори, обговорювали  мистецькі  

новини. Згодом вони почали  готувати збірки поезій, самі їх оформляли і видавали. Який 

псевдонім обрала собі американка ірландського походження Воррен, яка приєдналася до групи, 

вивчивши українську мову? 

А) Емма Андієвська 

Б) Женя Васильківська 

В) Віра Селянська 

Г) Патриція Килина 

9.Вкажіть поетичні збірки В.Стуса: 

А) «Дорога болю» Б) «Палімпсести» 

В) «Зимові дерева» Г) «Пополудні в Покіпсі» 
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10.Вкажіть майстрів українського перекладу  60-80-х рр. ХХ ст.: 

А) М. Лукаш    

Б) Г. Кочур   

В) А.Содомора 

Г) П.Губенко 

 

 

 

Варіант 4 

1.Виберіть дві риси українського літературного процесу 60-90-х років ХХ ст.: 

1) Протиборство модерністських течій  та реалізму; 

2) Відновлення національної спадщини в повному обсязі; 

3) Ліквідація «білих плям» в літературі; 

4) Дискусія щодо запровадження латинської абетки;   

2. Виступ проти інерції поетичної думки, закостенілості, ілюстративно-кон'юнктурного 

віршоробства, віра в справедливість, у своє право і змогу утверджувати її,  індивідуальної 

цінності кожної людини й невичерпних багатств народної душі, неприйняття фальші, демагогії, 

оказенювання людських стосунків і літератури – це риси явища літературного процесу, 

відомого як: 

      1) «Празька школа» 2)шістдесятництво 3) «Молода Муза» 4) декадентство. 

3. Вкажіть час, коли відбулися книжкові дебюти українських поетів - Василя Симоненка, Івана 

Драча, Миколи Вінграновського, Володимира Лучука, Петра Скунця?  1) початок 60-х років 2) 

середина 70-х років 3) початок 80-х 4) кінець 70-х. 

4. Вкажіть ідею, що «прочитується» і в «Жорнах» В. Симоненка, і навпростець проголошена в 

поемі Івана Драча «Ніж у сонці»: 

Ракету ми зробили з хліба й сліз,  

Із гордості і доброти людської. 

1) незламність людського духу; 

2) досягнення науки як результат величезного напруження сил народу; 

3) події славного історичного минулого; 

4) віра у щасливе майбутнє. 

5. Іван Дзюба  вважає, що цей поет «... приніс інший образ життя, відкрив інший світ – теж 

близький і хвилюючий. У ньому буття сучасної людини поставало як позасвідомо занурене у 

глибини етнічної пам’яті, поганської міфології, народної казки, загадки, заклинання, обряду. Це 

не була стилізація, цитатність, це не було використання фольклору й міфології – про них 

взагалі не думалося: ні про фольклор, ні про міфологію, ні про етнос. І сам поет наче не знав 

про це: просто воно ним говорило, говорило душею і мовою, клопотами і поводженням нашого 

сучасника» Про кого із письменників іде мова?  

1) В.Голобородько  2) П.Грабовський  3) В.Стефаник  4) А.Дімаров.  

6. Вкажіть назву творчого періоду Максима Рильського, до якого належать книги «Троянди й 

виноград» (1957), «Далекі небосхили» (1959), «Голосіївська осінь» (1959), «Зграя веселиків» 

(1960), «В затінку жайворонка» (1961), «Зимові записи» (1964). Це збірки, позначені 

надзвичайною молодістю душі. Поет наче надолужував у них те, що не встиг зробити в 

молодості. 

1) «третє цвітіння» 2) «три літа» 3) «Третя Рота» 4) «друга молодість». 

7. Встановіть відповідності: 

1) В. Симоненко  А) автор збірки «Атомні прелюди» 

2) І. Драча   Б) автор збірки «Тиша і грім» 

3) М. Вінграновський В) автор збірки «Гранослов» 

4) Д.Павличко  Г) автор збірки «Соняшник» 
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                                          Д)автор збірки «Проміння землі» 

8. Вкажіть найяскравішого представника української емігрантської поезії 60-90-х ХХ ст. Пізня 

творчість цього письменника, зокрема остання і збірка «Серпень» (1964), сповнена вже 

потамованої пристрасті, спаленої «вітром літ», гіркого спокою вічного пілігрима, якому ніколи 

не стане вітчизною чужина і якому, як колись гетьману Пилипу Орлику, буде вічно снитися 

степ і «жито, копитами збите»... 

1) Іван Драч 2) Андрій Малишко 3) Іван Багряний  4)Євген Маланюк. 

9.Вкажіть представників Нью-Йоркської групи поетів: 

А) М.Куліш 

Б) Б.Рубчак 

В) Б.Бойчук 

Г) Ю.Тарнавський 

Д) Д.Павличко 

10. Перша збірка оповідань «Люди серед людей» вийшла друком 1962 р.. Книжку тепло 

привітали критика й літературна громадськість. Відтоді одна за одною виходять нові збірки 

письменника: «Яблука з осіннього саду» (1964), «Скупана в любистку» (1965), «Хустина шовку 

зеленого» (1966), «Запах кропу» (1969). Безперечна заслуга «шістдесятників», а серед них і 

цього письменника, полягає в тому, що вони перенесли своїх персонажів із площини героїчної в 

ліричну. Автор зазначених збірок почувався найбільш невимушено, описуючи красу природи й 

людей, охоче фіксуючи улюблений ним стан осяяння, здивування перед світом, те медитативне 

передчуття радості й любові, яке великою мірою визначає загальний настрій його ліричної 

прози. Про кого йде мова? 

1) Є.Маланюк 2) Ю.Тарнавський 3) І.Драч 4) Є.Гуцало 5) О.Олесь 

 

Варіант 5 

1. Утворіть логічні пари: 

        1) «Сестри Річинські»                                А) химерний 

        2) «»Три листки за вікном»                       Б) соціально-психологічний 

        3) «Диво»                                                     В) історичний 

        4) «Лебедина зграя»                                    Г) інтелектуально-філософський 

                                                                              Д) пригодницький 

2. Який твір має присвяту «Любові всевишній присвячується…»? 

       А) «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника 

        Б) «Мальви» Р.Іваничука 

        В) «Зелені млини» В.Земляка 

        Г) «Три листки за вікном» В.Шевчука. 

3. І.Лучук, Н.Гончар, Р.Садловський створили літературне угрупування 

        А) Червона Фіра 

        Б) Пропала грамота 

        В) ЛуГоСад 

        Г) Нечувані 

4. Кому з українських поетів належить вислів: «О. слово рідне, хто без тебе я?!»? 

        А) В.Стусу 

         Б) Б.Олійнику 

         В) Д.Павличко 

         Г) В.Симоненку. 

5. Своє життя В.Стус закінчив 

         А) у психіатричній лікарні 

         Б) самогубством 

         В) У радянському концтаборі 
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         Г) в еміграції 

6. Вкажіть риси постмодернізму (3): 

         А) культ незалежної особистості. 

         Б) бачення повсякденного життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу 

         В) неодмінне співжиття трьох єдностей: місця, дії і часу 

         Г) використання підкреслено ігрового стилю, іронічність, пародійність, видима 

алюзійність. 

7. Встановіть відповідність: 

         1) І.Драч                                   А) «Ти знаєш, що ти – людина…» 

          2) В.Стус                                 Б) «Чорнобильська мадонна» 

          3) В.Симоненко                      В) «Сива ластівка» 

          4) Б.Олійник                            Г) «Сто років, як сконала Січ» 

                                                           Д) «Ти зрікся мови рідної» 

8. З якого твору цей уривок: 

                 В життя приходиш чистий і красивий, 

                 З життя ідеш заморений і сивий…? 

           А) «Лебеді материнства» В.Симоненка 

           Б) «Маруся Чурай» Л.Костенко 

           В) «Балада про соняшник» І.Драча 

           Г) «Не бійся сивини моєї» Д.Павличка 

9. В.Стус не є автором збірки 

           А) «Палімпсести» 

           Б) «Дорога болю» 

           В) « Рубаї» 

           Г) «Веселий цвинтар». 

10. Утворіть логічні пари: 

            1) Нью-Йоркська група                      А) В.Неборак 

             2) Київська школа поетів                  Б) Ю.Тарнавський 

             3) Бу-Ба-Бу                                         В) Н.Гончар 

             4) Лу-Го-Сад                                      Г) В.Голобородько 

                                                                         Д) І.Драч 

 

Варіант 6 

1. Назвіть поеми, автором яких є Ліна Костенко: 

             А) «Дума про братів неазовських» 

             Б) «Чорнобильська мадонна» 

             В) «Сніг у Флоренції» 

             Г) «Ніж у сонці». 

2. Вкажіть, який із перелічених творів «химерної» прози належить перу П.Загребельного: 

             А) «Позичений чоловік» 

             Б) «Самотній вовк» 

             В) «Зелені млини» 

             Г) «Левине серце» 

3. Вкажіть, хто з композиторів поклав на музику вірш в.Симоненка «Лебеді 

материнства»: 

             А) О.Білаш 

             Б) П.Майборода 

             В) А.Пашкевич 

             Г) А.Кос-Анатольський. 

4. У творчості Гр..Тютюнника переважає жанр: 
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             А) оповідання 

             Б) роману 

             В) новели 

             Г) повісті 

5. Встановіть відповідність: 

             1) «Ти знаєш, що ти людина»                     А) патріотична 

             2) «Сто років, як сконала Січ»                    Б) філософська 

             3) «Моя любове, я перед тобою…»            В) пейзажна 

             4) «О рідне слово, що без тебе я?!»            Г) інтимна 

                                                                                     Д) громадянська 

6. Хто з поетів Київської школи є автором цих рядків: 

              Я ще повернусь до себе. Бо лише в одинокості 

              Я можу бути з вами? 

            А) Микола Воробйов 

            Б) Віктор Кордун 

            В) Василь Голобородько 

            Г) Михайло Григорів. 

7. Назвіть представників поезії 80-их рр.. ХХ ст.(3).: 

            А)Василь Герасим’юк 

            Б) Ігор Римарук 

            В) Микола Вінграновський 

            Г) Юрій Андрухович 

            Д) Патриція Килина 

8. Твір Ю.Андруховича «Московіада» має підзаголовок 

            А) роман жахів 

            Б) роман-трилер 

            В) роман-роздум 

            Г) роман жартів 

9. За строфою з поезії: 

         Мамо, вечір догора, 

         Вигляда тебе роса. 

         Тільки ти, немов зоря, 

         Даленієш в небеса, 

         Даленієш, як за віями сльоза 

Визначте автора: 

           А) В.Симоненко 

           Б) М.Вінграновський 

           В) Б.Олійник 

           Г) І.Драч 

10. Вкажіть серед названих збірок В.Стуса ті, які побачили світ у 90-ті роки ХХ ст. в 

Україні: 

           А) «Дорога болю» 

           Б) «Під тягарем хреста» 

           В) «Вікна в поза простір» 

           Г) «Веселий цвинтар» 

           Д) «Свіча в свічаді». 

 

Варіант 7 

Тема: «Київська школа поезії та Нью-Йоркська група поетів» 
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1. Виберіть ті принципи, якими послуговувались у своїй творчості представники 

Київської школи: 

        А) повернення до найпервісніших елементів і структур української міфологічної 

свідомості; 

        Б) зосередження поетичної уваги насамперед на природі, людині і всесвітові, 

причому сама людина розглядалася як рівновелика до інших складових світу; 

        В) акцентування уваги на первинності політично-ідеологічного чинника; 

        Г) певна недомовленість, розрахована на духовну співтворчість автора 

2. Встановіть відповідність між поетами Нью-Йоркської групи та їх збірками: 

           1) Е.Андієвська                       А) «Камінний сад» 

           2) Ю.Тарнавський                   Б) Народження ідола» 

           3) Б.Рубчак                               В) «Трагедія джмелів» 

           4) П.Килина                              Г) «Пополудні в Покіпсі» 

                                                              Д) «Короткі віддалі» 

3. Відзначаючи самобутність її поетичних текстів, мовознавець Т.Возняк писав: 

«Щонайперше – це невідповідність її логіки логіці, до якої ми звикли. Причому це не 

вибрик, а її органіка. Ламаючи логіку сущого, вона, власне, й пробує з нього вирватись, а 

прирощені в її поетичному акті нові регіони сущого диктують уже свою, до того «не 

наявну» логіку…». Про кого йдеться? 

            А) Патрицію Килину 

            Б) Емму Андієвську 

            В) Ліну Костенко 

            Г) Женю Васильківську 

4. Автором якої збірки не є В.Голобородько: 

            А) «Свіча в свічаді» 

            Б) «Летюче віконце» 

            В) «Ікар на метеликових крилах» 

            Г) «Калина об Різдві». 

5. В.Єшкілєв назвав його одним із фундаторів Київської школи поезії та одним із лідерів 

андеґраунду 70-их. Він тяжіє до медитативно-образних методів на рації у віршуванні, 

близьких до японської школи «хайку» та китайської поетики епохи Тан. Назвіть цього 

поета: 

            А) Микола Воробйов 

            Б) Віктор Кордун 

            В) Василь Голобородько 

            Г) Михайло Григорів. 

6. Хто з перелічених авторів не належив до Нью-Йоркської групи? 

            А) Є.Маланюк 

             Б) Б.Рубчак 

             В) Б.Бойчук 

             Г) П.Килина 

             Д) І.Римарук 

7. Назвіть автора рядків:  

        Батьку, чому ти не вдома? 

        Батьку, чому ти в землі?.. 

        Падають додолу 

        золоті глечики груш 

        і розбиваються 

        з тихим дзвоном. 

               А) Е.Андієвська 



 26 

               Б) В.Голобородько 

               В) М.Воробйов 

               Г) М.Григорів. 

8. Які з принципів (3) сповідували у своїй творчості поети Нью-Йоркської групи? 

      А) творення системи нереферентної (незображальної) лірики; 

      Б) тяжіння до стилізації й свідомий нахил до сюрреалізму; 

      В) намагання бути максимально відкритим і зрозумілим читачеві; 

      Г) сенс творених ними образів лише частково зумовлений природою тексту, а 

більшою мірою приписаний читачем. 

9. Екзистенціаліст за світосприйняттям. У своїй поезії зацікавлює власною 

інтерпретацією людської свідомості, її ірраціональних порухів. Формує комплекс 

мотивів, у якому образи й символи поєднуються з фантастичними візіями, казковими 

елементами, ремінісценціями з української еротичної поезії. Про кого мовиться? 

           А) Б.Бойчука 

           Б) Б.Рубчака 

           В) Ю.Тарнавського 

           Г) Р.Бабовал. 

10.Утворіть логічні пари: 

           1) Нью-Йоркська група                      А) В.Неборак 

           2) Бу-Ба-Бу                                           Б) М.Вінграновський 

           3) Київська школа поезії                    В) Б.Рубчак 

           4) шістдесятники.                                Г) С.Жадан 

                                                                         Д) В.Кордун 

 

Варіант 8. 

Тема: «Історична проза 60-80-х рр. ХХ ст..» 

1. Який роман П.Загребельного починається віршем Б.Брехта, в якому звучить мотив 

возвеличення безіменних народних митців? 

               А) «Роксолана» 

               Б) «Я, Богдан» 

               В) «Диво» 

               Г) Первоміст». 

2. Вкажіть первісну назву роману Р.Іваничука «Мальви»: 

               А) «Раби» 

               Б) «Яничари» 

               В) «Пам’ять» 

               Г) «Україна». 

3. Кому з українських історичних прозаїків належать слова: «Про сюжет я не думаю 

ніколи. Головне для роману – людський характер. Візьміть цей характер, штовхайте його 

поперед себе – сюжет виникне сам по собі»? 

               А) П.Загребельному 

               Б) Р.Федоріву 

               В) Р.Іваничуку 

               Г) В.Шевчуку. 

4. Автором яких романів є В.Шевчук? 

               А) «Крик півня на світанку» 

               Б) «Дім на горі» 

               В) «Євпраксія» 

               Г) «На полі смиренному». 

5. Вкажіть один твір, що не належить перу Р.Іваничука: 
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               А) «Черлене вино» 

               Б) «Манускрипт з вулиці руської»  

               В) «Смерть у Києві» 

               Г) «Шрами на скалі». 

               Д) «Вода з каменю». 

6. Встановіть відповідність між авторами та цитатами з їхніх творів: 

      1) Р.Іваничук «Мальви»                  

      2) П.Загребельний «Диво» 

      3) В.Шевчук «Три листки за вікном»     

             А) « … в нього між оком та рукою є те, чого нема ні в кого з людей, а саме цим і 

визначається той, що може вичарувати з небуття новий світ богів і візерунків…» 

            Б) «Останній раз ударило в мозок слово «чужинець», і від нього дужче заболіло, 

ніж від смертного вироку…» . 

            В) «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. Чому ж я мушу зневажати 

все минуле? Невже для того, щоб навчити онуків ненавидіти колись дороге й святе моє 

сучасне, що стане теж для нас колись минулим…» 

            Г) «Ми все-таки прагнемо відділитися від звіра, що сидить у кожному з нас, і 

хочемо його ускоромити. Одним це вдається, інші – довічні його раби, й до таких не 

доходить погук розуму…» 

7. Про себе говорив: «Я мав дерзновення бути самим собою в будь-який час і ніколи не 

ганявся за марнотностями  цього світу, бо слава світу минає, а любов після всього 

зостається (Сковорода). Мені завжди було глибоко байдуже: відомий я у цьому світі чи 

не відомий, бо всі ступені відомості відносні й ненадійні…». Назвіть цього письменника: 

              А) В.Шевчук 

              Б) П.Загребельний 

              В) О.Гончар 

             Г) Р.Іваничук. 

8. Перший історичний роман  П.Загребельного: 

             А) «Первоміст» 

             Б) «Диво» 

             В) «Євпраксія» 

             Г) «Я, Богдан». 

9. Назвіть два романи , за які Р.Іваничук  у 1985 р. отримав Державну премію УРСР ім.. 

Т.Г.Шевченка: 

            А) «Мальви» і «Черлене вино» 

            Б) «Вода з каменю» і «Шрами на скалі» 

            В) «Четвертий вимір» та «Вода з каменю» 

            Г) «Манускрипт з вулиці руської» та «Мальви». 

10. Пригадайте, хто вбив героя роману П.Загребельного «Диво» Сизоока: 

            А) Агапіт 

            Б) Ульф 

            В) Ситник  

            Г) Міщило. 

 

Варіант 9. 

Тема: «Літературні угрупування 80-90-их рр. ХХ ст.» 

1. Ідея заснування групи Бу-Ба-Бу належить: 

                А) Ю.Андруховичу 

                Б) В.Небораку 

                В) О.Ірванцю 
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                С)С.Жадану 

2. Назвіть літературне угрупування 80-х рр.. ХХ ст.., учасники якого у своїй поетиці 

зверталися до естетики необароко, реформуючи та модернізуючи барокову драму, 

бурлеск і травестію І.Котляревського, тобто зверталися до першовитоків власне 

української поезії: 

                А) «Пропала грамота» 

                Б) Бу-Ба-Бу 

                В) ЛУГОСАД 

                Г) «Музейний провулок, 8». 

3. Виберіть твори, автором яких є Ю.Андрухович: 

               А)  «Базилевс: ново віднайдені розділи історій» 

               Б) «Перверзія» 

               В) «Московіада» 

               Г) «Рівне / Ровно (Стіна)» 

4. І.Лучук, Н.Гончар, Р.Садловський створили літературне угрупування: 

               А) Червона Фіра 

               Б) Нова дегенерація 

               В) ЛУГОСАД 

               Г) «Друзі Еліота» 

5. Утворіть логічні пари: 

      1) Бу-Ба-Бу                                  А) І.Лучук 

      2) ЛУГОСАД                              Б) О.Ірванець 

      3) Червона Фіра                          В) С.Процюк 

      4) Нова дегенерація                    Г) С.Жадан   

                                                            Д) Юрко Позаяк. 

6. Встановіть відповідність між авторами та їх поетичними збірками: 

      1) «Пісні для мертвого півня»                            А) І.Лучук 

      2) «Літаюча голова»                                            Б) Ю.Андрухович 

      3) «Вогнище на дощі»                                         В) О.Ірванець 

      4) «Паліндромони»                                              Г) В.Неборак 

                                                                                     Д) В.Стус. 

7. Засновниками якого літературного угрупування були Ю.Позаяк, В.Недоступ, 

С.Либонь? 

                 А) Забута книга 

                 Б) Пропала грамота. 

                 В) Зотліла сторінка 

                 Г) Нечувані. 

8. Про появу цієї групи прихильно відгукнувся Ю.Андрухович: «Ах, ці пересмішники зі 

зламу часів!...Виростали по своїх містах, діти асфальту,… перші слова написали на 

стінах, перша сигарета була без фільтру, перший ковток забрав душу,… перша ніжність 

була остання…». А М.Розумний відмовився сприймати стиль цих поетів: «Новітня 

українська елітарна поезія іронічна, карикатурна і часом вульгарна. Поети зникли, на їх 

місце прийшли вишукані арлекіно, що за всіма правилами блюзнірського мистецтва 

виступають у масках і під кумедними прізвиськами…». Вкажіть цю групу: 

                А) Пропала грамота 

                Б) ММЮННА ТУГА 

                В) Червона Фіра 

                Г) Нечувані. 

9. За жанром «Рекреації» Ю.Андруховича – це: 

                А) роман 
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                Б) повість 

                В) новела 

                Г) поема. 

10. В уривку з поезії Ігоря Римарука «Обнови» 

         Молодій душе 

         Радій обновам – 

        Лавровий вінок стає терновим 

        Стражники у мученики пруть 

         Хрест не орден 

         Хрест не одберуть 

 виділені слова являють собою: 

                 А) метонімію 

                 Б) оксюморон 

                 В) синекдоху 

                 Г) інверсію. 

 

Варіант 10. 

Тема: «Творчість письменників-вісімдесятників» 

1. Кого з перерахованих письменників можна вважати вісім десятниками? 

                 А) В.Голобородько 

                + Б) І.Римарук 

                 +В) В.Герасим’юк 

                 Г) Б.Рубчак 

                 +Д) М.Матіос 

2. Встановіть відповідність між авторами та їх збірками: 

           1) Олег Лишега                     А) «Космацький узір» 

           2) Ігор Римарук                     Б) «Білий камінь» 

           З) Іван Малкович                  В) «Висока вода» 

           4) Василь Герасим’юк          Г) «Великий міст» 

                                                           Д) «Пісні для мертвого півня» 

3. Поет, кіносценарист, радіожурналіст, член Асоціації українських письменників, 

лауреат премій ім.. П.Тичини, «Благовіст», ім. В.Свідзінського, Національної премії ім.. 

Т.Шевченка, голова журі Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов», Про кого 

йдеться? 

                 А) Ю.Андруховича 

                 Б) В.Герасим’юка 

                 В) І.Римарука 

                 Г) О.Лишегу. 

4. Автором романів «Чотири пори життя», «Солодка Даруся», «Майже ніколи не 

навпаки», «Москалиця», «Мама Маріца – дружина Христофора Колумба» є: 

                 А) І.Малкович 

                 Б) М.Матіос 

                 В) В.Неборак 

                 Г) Ю.Андрухович. 

5. Він – виразно львівський письменник, широкого жанрового діапазону (від кічу до 

філософських оповідань та постмодерних псевдопародій), деякі літературознавці 

називають його «батьком чорного гумору в українській літературі». Назвіть його: 

                 А) Ю.Винничук 

                 Б) О.Лишега 

                 В) О.Ірванець 
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                 Г) Ю.Андрухович. 

6. За уривком 

     Коли вона плелася в коси – 

     чом, скрипко, відвернулась пріч? 

     як музику пустила босу 

     в таку непевну, звабну ніч?... 

 

     О мамо, тату, як спитають,  

     куди ваш син подався з віч – 

     скажіть: він музику шукає, 

     що босою пішла у ніч. 

Визначте автора поезії: 

                А) В.Симоненко 

                Б) І.Малкович 

                В) О.Забужко 

                Г) Д.Павличко. 

7. А.Дімаров про манеру її письма зазначав:: «…пише, як грається: вільно і нестримно. Її 

герої такі рельєфні та самобутні, що їх годі забути, навіть у найтрагічніших епізодах 

просвічує оте: життя незнищенне, це – найцінніший дар, що його людина повинна 

пронести наперекір усім випробуванням…». Її ім’я: 

               А) Л.Костенко 

               Б) М.Матіос 

               В) О.Забужко 

               Г) П.Килина. 

8. Назвіть автора і твір, що має підзаголовок: «Драма на три життя»: 

              А) О.Забужко «Польові дослідження з українського сексу» 

              Б) М.Матіос «Солодка Даруся» 

              В) Ю.Винничук «Діви-ночі» 

              Г) Ю.Андрухович «Перверзія». 

9. З’ясуйте за поданим фрагментом 

        …Хоч раз ти стань у це найтісніше коло, 

        обхопивши руками плечі двох побратимів, 

        мертво стиснувши долоні інших, 

        і тоді в заповітному колі 

        ти протанцюєш під безоднею неба 

        із криком по-звіриному протяжним,          

        щоб не випасти із цього грішного світу, 

         хоч раз 

         змішай із ближніми  

         піт і кров…  

назву твору та його автора: 

             А) І.Римарук «Зірка» 

             Б) В.Герасим’юк «Чоловічий танець» 

             В) І.Малкович «Музика, що пішла» 

             Г) Ю.Андрухович «Балада повернення». 

10. Виберіть риси, притаманні стильовій течії постмодернізму (3): 

             А) вибір відстороненої, відчуженої позиції спостерігача. 

             Б) оцінюючи сьогодення як театр абсурду, вдаються до суцільної гри, алогічності, 

театралізації; 
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             В) активний патріотизм і національна самосвідомість, сакральне сприйняття 

рідної мови та історичної пам’яті як оберегів нації; 

             Г) вибудовування ідеалу людини-гуманіста, борця за свободу творчого 

самовияву; 

             Д) у пошуках вільної особистості, незаангажованої абсурдністю сучасного буття, 

звертаються до міфу, колективного несвідомого, архаїки. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ 

 

1. Характеристика літературного процесу 60-90-х рр. ХХ ст. Суспільні обставини й 

особливості художнього розвитку. 

2. Романи В.Земляка («Лебедина зграя», «Зелені млини» - на вибір) як явище української 

«химерної» прози. 

3. Жанрово-стильова еволюція прози 60-90-х рр. ХХ ст.. 

4. Новелістика 60-90-х рр. ХХ ст., її проблематика, основні представники. 

5. Шістдесятники в літературі: боротьба за свободу творчого самовияву. 

6. «Химерна» проза Є.Гуцала. 

7. Проблема «батьків і дітей» у літературі (на матеріалі літературного процесу 60-90-х рр. 

ХХ ст.). 

8. Вісімдесятники: представники, мотиви творчого пошуку. Характеристика творчості двох 

письменників 80-их рр. ХХ ст. 

9. Історична проза в українській літературі 60-90-х рр. ХХ ст., посилення філософського 

начала (Р.Іваничук, Р.Федорів, В Шевчук та ін.) 

10. Проза Р.Іваничука: пошуки стилю 

11. Постмодернізм як стильова течія у літературі 80-90-их рр. ХХ ст. Спроби 

літературознавчих класифікацій. Ознаки постмодернізму, принципи постмодерного 

письма. 

12. Роман «Мальви» Р.Іваничука. Жанрово-стильова характеристика.. 

13. Постшістдесятники або «витіснене» покоління в українській літературі. Світоглядно-

філософські орієнтири його представників. 

14. Історична проза Р.Федоріва. 

15. Літературна критика 60-90-х рр. ХХ ст., її представники, особливості становлення і 

функціонування. 

16. Проблема володаря і митця у романі П.Загребельного «Диво». 

17. Український театр і драматургія періоду 80-90-х рр. ХХ ст. Загальний огляд. 

18. П.Загребельний. Життя і творчість.. 

19. Літературні угруповання 90-х рр. ХХ ст. («Пропала грамота», «Музейний провулок, 8», 

ММЮННА ТУГА, «Нова дегенерація», «Червона Фіра» та ін.). 

20. Особливості інтелектуальної прози В.Шевчука. Аналіз триптиху «Три листки за вікном». 

21. Р.Іваничук і Р.Федорів: аналіз художніх стилів. 

22. Образ літописця в романі Р.Федоріва «Отчий світильник». 

23. Літературні групи «Лугосад» і «Пропала грамота»: представники, естетичні принципи і 

постмодерні новації. 

24. Персоналії-книжники у прозі В.Шевчука. 

25. Роман О.Гончара «Собор», його проблематика й суспільний резонанс. 

26. Розвиток історичної прози у 60-ті роки ХХ ст. 

27. Літературне покоління 90-х рр.. ХХ ст.: легкість і вигадливість письма. Лесь 

Подерв’янський – послідовник контркультури, літературний самітник. 

28. Історична проза 70-их рр. Заборони і можливості. 

29. Історична проза 80-их рр. ХХ ст. 
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30. Роман Р.Іваничука «Мальви»: проблема яничарства. 

31. Оповідання Гр.Тютюнника: проблематика, особливості стилю. Аналіз новели «Три 

зозулі з поклоном». 

32. Історична й химерна проза: точки дотику. 

33. Художня умовність як засіб узагальнення в українській прозі 70-х рр. ХХ ст. «Химерна 

проза» та її представники. 

34. Історичне та філософське начала в романі Ліни Костенко «Маруся Чурай». 

35. Дисидентська література 60-80-х рр.ХХ ст., її представники, основні мотиви. 

36. Історико-філософська проза В.Шевчука. Загальний огляд. 

37. Розвиток історичної (чи неісторичної) прози 90-их рр. ХХ ст. 

38. Загальна характеристика творчості львівського письменника-вісімдесятника Юрка 

Винничука. 

39. В.Шевчук «Три листки за вікном». Історичність сюжету. 

40. Проза Марії Матіос: філософія вікової народної моралі. 

41. Роман «Отчий світильник» Р.Федоріва: історична правла та художній домисел. 

42. Творчість Ю.Андруховича: ознаки постмодернізму. 

43. Історична проза 60-их рр. ХХ ст.: толерантність оцінок у літературознавстві 

44. Роман М.Матіос «Солодка Даруся»: трагедія людських доль. 

45. Літературна група Бу-БА-Бу: втілення карнавального необарокового мислення. 

46. Проза письменників-шістдесятників (Р.Іваничук, П.Загребельний, Є.Гуцало, В.Дрозд, 

Р.Федорів та ін.). Загальна характеристика. 

 

 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Самостійна робота студента – 40 балів 

 

Максимальна оцінка за реферат - 12балів 

Максимальна оцінка за есе – 12 балів 

Максимальна оцінка за самостійну письмову роботу дослідницького характеру – 12 балів 

Якість відвідування занять – 4 бали 

Участь у практичних заняттях – 25 балів 

 

Поточне тестування за модулями – 20 балів 

 

Тестування здійснюється після подання змістового модуля студентам 

Поточне тестування  Сума 

Змістовий модуль  1       Змістовий модуль2  

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

 

 

 

За зміст. Модуль1 10 За зміст. модуль2 

 

10 

 

Підсумковий контроль (залік) – фіксує набуті впродовж семестру бали 

 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 
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Оцінка 

ЕСТ 

Оцінкавбалах За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

Залік 

А 90-100 5 Відмінно  

 

Зараховано 

 

В 81-89  

 

Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70  Задовільно 

E 51-60 Достатньо 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Аванесов В.С. Композиция тестових заданий. Учебн. Кн.. 3-е узд., доп. – М., 2002. – 240 с. 

Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики /Упоряд., аво. Іст.-біогр. 

Нарису та приміт. М.М.Ільницький. – К.: Либідь, 1998. – 408с. 

Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. – Львів: ЛДУ ім. 

І.Франка, 1999. – 142 с. 

Гарасим Я.І. Нариси до історії української фольклористики: Навчальний посібник. – К.: 

Знання, 2009. – 301с. 

Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності: Практ. Посібн. – К., 2005. – 312 

с. 

Коваленко Л., Глазова О., Ломакович С., Лукянчук Т., Пастушенко Н. та ін.. Зовнішнє 

оцінювання з української мови. Інформаційні матеріали. – К., 2006. – С. 15-16. 

Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства: Монографія. – 

Львів: Паїс, 2005. -368с. 

Лесик В.В. Введение в … методологию литературоведения. – Львов: «Вища школа», 1984. 

– 240с. 

Пастушенко Н. Ці непрості відкриті завдання: приклади текстів-роздумів, їхній 

критеріальний аналіз //  Пастушенко Н. Зовнішнє оцінювання з української мови. Тестові 

завдання та порадник для учнів і вчителів. – Львів: Літопис, 2007. – С.30 – 41. 

 

13.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Опрацьовуючи матеріал нормативного курсу, студентові необхідно приділити увагу 

читанню художніх текстів. Студент повинен привчатись уважно ставитись до наукового 

коментарію. З приміток до творів можна почерпнути інформацію про історію написання 

кожного твору (ліричного, епічного, драматичного), познайомитись із авторською її 

характеристикою і т.д. Необхідно звернути пильну увагу на передмови письменників до 

окремих збірок творів. 

У процесі аналітичного читання тексту бажано робити записи у спеціальному зошиті – 

подавати основні відомості про твір (його назва, рік написання чи видання, імена персонажів та 

їх характеристика, зміст твору), зафіксовувати найцікавіші думки, а також власні 

спостереження над майстерністю образів, композиції, стилю і т.п. 

Підібраний список критичної літератури сприятиме стереометричному уявленню про 

літературну епоху 60-90-х років ХХ ст. загалом, і про історичну прозу означеного періоду 

зокрема. 

Окремої уваги заслуговують і живі документи епохи – статті, листи, полемічні трактати – 

саме в них сконденсовано непідробний документ культурної епохи 60-90—х років. 

Ознайомлення з ними – важливий елемент самостійної підготовки студента до іспиту.. 
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Художні тексти: 

Проза: 

Р.Іваничук «Мальви». 

О.Гончар «Собор». 

Гр.Тютюнник «Три зозулі з поклоном», інші новели за вибором. 

Р.Федорів «Отчий світильник». 

В.Шевчук «Три листки за вікном». 

П.Загребельний «Диво». 

В.Земляк «Лебедина зграя», «Зелені млини». 

М.Матіос «Солодка Даруся». 

Ю.Андрухович – за вибором. 

Ю.Винничук – за вибором. 

 

Критичні студії: 

Українські літературні школи та групи 60-90-их рр.. ХХ ст.: Антологія вибраної поезії та 

есеїстки. – Львів: Піраміда, 2009. 

Історія української літератури ХХ століття: У 2-х кн. / за ред. В.Дончика. – К., 1998. – 

Кн.2. 

Харчук Р. Сучасна українська проза, Постмодерний період. – К., 2008. 

Шевчук В. Із вершин та низин. Книжка цікавих фактів із історії української літератури. –

К., 1990. 

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1999. 

Салига Т.Ю. Високе світло: Літературно-критичні студії. Львів-Мюнхен, 1994. 

Салига Т.Ю. Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика. Львів: Світ, 1997. 

Салига Т.Ю. Продовження: Літ.-критичні студії. Львів: Каменяр,1991. 

Більчук М. Українські та зарубіжні письменники: Розповіді про життя і творчість. – 

Тернопіль, 2008. 

Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття. – К., 2006. 

Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес. – К., 2008. 

Процюк С. Лицарі стилосу та кав’ярень: Есе про дев’яностників. – К., 1996. 

Москалець К. Людина на крижині: Літературна критика та есеїстка. – К. 1999. 

Макаров А. Розмаїття тенденцій: Літературно-критичні нариси. – К., 1969. 

Бондар-Терещенко І. Nеоліт: Літературно-критичні статті. – Луцьк, 2008. 
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