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Назва курсу Українська поезія шістдесятників 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка м. Львів, 

вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філологічний факультет, кафедра української літератури імені 

академіка Михайла Возняка 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

галузь знань   03 Гуманітарні науки, 01 Освіта / Педагогіка 
(шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність  035 Філологія, 014 Середня освіта 
(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація  035.01 Українська мова та література, 014.01 

Середня освіта (українська мова та література) 

Викладачі курсу Салига Тарас Юрійович, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української літератури ім. акад.М.Возняка, професор 

Контактна 

інформація 

викладачів 

taras.salyha@lnu.edu.ua 

 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). 

Сторінка курсу  http://philology.lnu.edu.ua/course/ukrajinska-poezi…shistdesyatnykiv 

Інформація про 

курс 

 

Дисципліна «Українська поезія шістдесятників» є вибірковою 

навчальною дисципліною для ОС «Бакалавр» спеціальності 035 

Філологія, 014 Середня освіта, спеціалізації 035.01 Українська 

мова та література, 014.01 Середня освіта, яка у VІIІ семестрі 

викладається в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS) і має 28 лекційних годин, 14 годин 

практичних занять. Підсумковий контроль – залік наприкінці 

семестру. 

 

Коротка анотація 

курсу 
Спецкурс «Українська поезія шістдесятників» покликаний 

акцентувати увагу студентів на явищах літературного та 

суспільного процесу ІІ половини ХХ ст., започаткованих у 1960-

их роках. На матеріалі аналізу біографічних фактів і поетичних 

збірок ранніх та пізніх шістдесятників, поетів-дисидентів у 

форматі своєрідного «методичного кабінету» викладач і студенти 

немовби реконструюють атмосферу, головні проблеми та виклики 

шістдесятництва та простежують подальший розвиток цих 

чинників у змістових і стильових параметрах історії української 

літератури ІІ пол. ХХ ст. 

Мета та цілі курсу  Комплексно представити феномен літературного критика 

як співавтора, без якого мистецтво лишається «річчю в 

собі». 

 Подати арґументи і факти, що літературна критика є не 

лише наукою, а й мистецтвом, де час – «ахіллесова п’ята» 

будь-якого дослідника. 

 Окреслити засадничі пункти літературної критики 

шістдесятників. 

 Розкрити психоаналітичний код літературної критики 

mailto:taras.salyha@lnu.edu.ua
http://philology.lnu.edu.ua/course/ukrajinska-poeziya-shistdesyatnykiv


шістдесятників крізь призму сучасності. 

 Висвітлити основні здобутки та проблеми літературної 

критики шістдесятників. 

 Презентувати особливості літературної критики 

шістдесятників в українській духовно-інтелектуальній 

площині. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Василишин Я. Домінанта національного в боротьбі 

шістдесятників // Дивослово. – 2003. – № 12. 

 Вінграновський М. Мій поетичний план // Дніпро, 1963, № 

3. – С. 156–157. 

 Гончар О. Житія – невичерпне джерело нашої творчості // 

Літературна газета. – 1960. – 19 січ. 

 Салига Т. Микола Вінграновський: Літературно-критичний 

нарис. – К.: Рад. письменник, 1989. 

 Рильський М. Батьки і діти // Літ. Україна. – 1962. – 10 серп. 

 Печарський А. Homo Ludens та епічний вектор українського 

шістдесятництва: антивоєнний контекст // Наукові праці 

Кам’янець-Подільського національного університету 

ім. І. Огієнка. – Філологічні науки. – 2014. – Вип. 35. 

 Печарський А. У новелістичній краплині поетичного 

всесвіту Василя Симоненка // Слово і Час. – 2013. – № 9. 

 Печарський А. Психоаналітичний аспект української 

белетристики першої третини XX сторіччя: моноґрафія. – 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 

 Печарський А. Поетика любові в творчості Василя 

Симоненка: історія, факти, інтерпретація // Слово і Час. – 

2013. – №1. 

 Печарський А. Поезія Василя Симоненка у світовому 

контексті: минуле і сучасне // Слово і Час. – 2015. – № 1. 

 Пастух Т. Київська школа поетів та її оточення : (модерні 

стильові течії української поезії 1960-90-х років): 

монографія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 

 Олійник Б. Ще не повернувся з плавання… // Літ. Україна, 

1966, 4 лют. 

 Мельник Я. І остатня часть дороги… Іван Франко: 

1908-1916: Монографія. – Дрогобич: Коло, 2006. 

 Малишко А. Миру і щастя планеті Земля! // Літературна 

газета. – 1961. – 3. жовт. · Малишко А. Люблю нашу молоду 

літературу // Дніпро. – 1963. – №4.· 

 Кужільна Л. Наша естетика – то естетика страждання 

(Літературна дискусія 1962-1963, естетичні аспекти, 

суспільно-політична і естетична позиція В. Стуса) 

[електронний ресурс: 

http://1576.ua/uploads/files/5048/Kuzhil_na_Lubov_Nasha_este

nyka_to_estetyka_strazhdann_a_.txt] 

 Коцюбинська М.Образне слово в літературному творі: 

Питання теорії художніх тропів. – К.: Вид-во АН УРСР, 

1959. 

 Коцюбинська М.Мої обрії: В 2 т. – К.: Дух і літера, 2004. 

 Коцюбинська М.Література як мистецтво слова. – К.: Наук. 

думка, 1965. 

 Коцюбинська М.Листи і люди: роздуми про епістолярну 

творчість. – К.: Дух і літера, 2009. 

http://1576.ua/uploads/files/5048/Kuzhil_na_Lubov_Nasha_estenyka_to_estetyka_strazhdann_a_.txt
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 Коцюбинська М.Книга споминів. – Х.: Акта, 2014. 

 Коцюбинська М.Історія, оркестрована на людські голоси. – 

К.: Києво-Могилянська академія, 2008. 

 Коцюбинська М.Етюди про поетику Шевченка: 

Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. письменник, 1990. 

 Коцюбинська М.Вітер з України і наші екзистенційні 

зусилля.- К.: Києво-Могилянська академія, 2005. 

 Коротич В. Курс на пошук // Дніпро, 1963, № 3. 

 Ільницький М. У фокусі віддзеркалень: Статті. Портрети. 

Спогади / Львівський національний університет імені Івана 

Франка. – Львів, 2005. 

 Ільницький М. На перехрестях віку: У 3 кн. – К.: Видав. дім. 

«Києво-Могилянська академія», 2008-2009. 

 Ільницький М. Людина в історії: (Сучасний український 

історичний роман). — Київ: Дніпро, 1989. 

 Ільницький М. Знаки доби і грані таланту. – К.: ТОВ 

«Видавництво “Кліо”», 2014. 

 Зборовська Н. Шістдесятники // Слово і Час. – 1999. – № 1. 

 Зборовська Н. Код української літератури: Проект 

психоісторії новітньої української літератури. –К.: 

Академвидав, 2006. 

 Дончик В. Прагнучи розвитку // Літ. Україна, 1969, 27 черв. 

 Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний) [електронний 

ресурс: http://litopys.org.ua/dovg/dovg.htm] 

 Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. – К.: ВД «Києво-Могилянська 

академія», 2006-2007. 

 Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К.: Видав. 

дім «KM Academia», 1998. 

 Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 

т., 4 кн. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. 

 Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ 

ст. / Іван Денисюк. – Львів: «Академічний Експрес», 1999. 

 Гуцало Є. Нові імена на карті прози. Замітки про молодих 

українських оповідачів // Дружба народов, 1968, № 2. 

 Граб О. Шістдесятництво: Витоки й духовні наслідки // 

Укр. культура: Зб. наук. праць. – Рівне. – 2001. – Вип. 6. 

 Сверстюк Є. Блудні сини України. – К.: Т-во «Знання» 

України, 1993. 

 Сверстюк Є. Гоголь та українська ніч. – К.: Кліо, 2013. 

 Сверстюк Є. На полі чести. Книга 1. Невже то я. – К.: Кліо, 

2015. 

 Сверстюк Є. На святі надій. Вибране. – К.: Наша віра, 1999. 

 Сверстюк Є. На хвилях «Свободи». Короткі есеї. – Луцьк: 

Терен, 2004. 

 Сверстюк Є. Не мир, а меч. Есеї. – Луцьк: Терен, 2009. 

 Сверстюк Є. Писані синім крилом. – К.: Кліо, 2015. 

 Сверстюк Є. Правда полинова. – К., «Києво-Могилянська 

академія», 2009. 

 Сверстюк Є. Світлі голоси життя. – К.: Кліо, 2015. 

 Сверстюк Є. Собор у риштованні. – Київ: Самвидав, 1970. 

 Сверстюк Є. Шевченко понад часом. – К.: Кліо, 2015. 

 Світличний І. Серце для куль і для рим: Поезії. Поетичні 

переклади. Літературно-критичні статті. – Рад. письменник, 

1990. 
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 Світличний І. У поетичнім космосі. Полемічні нотатки про 

поезію молодих // Дніпро. – 1962. – № 4. 

 Сеник Л. Василь Симоненко: архетип образу матері // Слово 

і час. – 2015. – № 1. 

 Сеник Л. Роман Андрія Головка «Мати»: літ.-крит. нарис. – 

К. : Рад. письменник, 1963. 

 Сеник Л. Роман опору. Український роман 20-х років: 

проблема національної ідентичності. – Львів: «Академічний 

Експрес», 2002. 

 Сеник Л. Українська література ХХ: погляд крізь століття // 

Наукові записки. Серія: Філологічні науки 

(літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2006. – Вип. 64. – Част. 2. 

 Симоненко В. Початок дороги // Молодь Черкащини. – 

1962. – 30 листоп. 

 Стус В. Най будем щирі!.. // Дніпро. – 1965. – № 2. 

 Стус В. [Про поезію Віктора Кордуна] // Кордун В. 

Сонцестояння. – К.: «Дніпро», 1992. 

 Тарнашинська Л. Євген Сверстюк: „Це – вибір”. 

Біобібліографічний покажчик. – К., 2002. 

 Тарнашинська Л. Іван Світличний: „…Бо вірую”. 

Біобібліографічний нарис. – К., 2002. 

 Тарнашинська Л. Михайлина Коцюбинська: „Бути собою”. 

Біобібліографічний нарис. – К.,2005. 

 Тарнашинська Л. Простір «авторового існування» в 

інтерпретації В. Стуса [електронний ресурс: 

http://www.br.com.ua/inshe/Literatura/87007.htm] 

 Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на 

тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний 

аспекти) – К.:Смолоскип. – 2010. 

 Тютюнник Гр. Великі проблеми малого жанру. Українське 

оповідання сьогодні // Лит. газета, 1968, № 16. 

 Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко // 

Зібрання творів: У 50 т. [ред. колеґ.: М. Бернштейн та ін.]. – 

Київ: Наукова думка, 1981. – Т. 31. 

 Франко І. Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних 

літературах / Іван Франко // Зібрання творів: У 50 т. [ред. 

колеґ.: М. Бернштейн та ін.]. – Київ: Наукова думка, 1981. – 

Т. 31. 

 

Тривалість курсу 1семестр, у VIІІ семестрі 

 

Обсяг курсу 42 годин аудиторних занять, з яких 28 лекційних годин, 14 годин 

практичних занять та 63 години для самостійної роботи. 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

Студент повинен знати: 

  ідеологічно-естетичну специфічність явища; 

 основних представників; 

 жанрово-тематичні, стильові особливості; 

 особливості літературного процесу в Галичині, Наддніпрянщині, 

в еміграції; 

 

В результаті засвоєння курсу студент могтиме, умітиме 

http://www.br.com.ua/inshe/Literatura/87007.htm


аналізувати відповідні поетичні, прозові та драматичні твори 

літератури 60-х рр. ХХ ст. (ідеологія, тематика, проблематика, 

поетика тощо), висвітлювати головні  ідеологічно-естетичні 

концепти явища. 

 

Ключові слова Шістдесятництво, поезія, історія української літератури 

 

Формат курсу Вибірковий, викладання якого здійснюється через проведення 

лекцій,  консультацій для кращого розуміння тем; очний і заочний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити «Вступ до літературознавства», «Історія України», «Історія 

української літератури» (попередні періоди), «Філософія»., 

«Політологія», «Психологія».  

 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Методологічною основою курсу є принцип історизму, усі художні 

твори досліджуються у зв'язку з часом їхнього написання, із 

подіями біографії того чи іншого автора, дотичними до 

аналізованого історико-літературного періоду, єдності із 

тогочасними ідейно-естетичними тенденціями. Курс передбачає 

засвоєння теоретико-літературних понять на конкретному 

художньому матеріалі.  

Курс поєднує лекції оглядового характеру із лекціями літературно-

портретної форми.  

 

Необхідне 

обладнання 

Дошка до писання 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються так:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

30; 

• модулі/письмові роботи: 20 семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20; 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Питання до заліку. 1. Історико-культурні та суспільно-політичні координати 

літератури епохи українського шістдесятництва; роль 

клубів київської творчої молоді «Сучасник» (Л. Танюк) і 

львівської – «Пролісок» (М. Косовий) в активізації 

літературної критики 60-х років ХХ ст.; 

2. Літературно-критичні дискусії, діалоги, полеміки 60-х 

років: стереотипи, вартості, нові перспективи («Поезія 

думки» Й. Кисельова, «І навіщо пхати солом’яного діда?» 

Є. Сверстюка, «В пошуках радості і краси» 

В. Іванисенка, «Непросте і штучне бути гарним, не 

може» М. Шеремети, «“Звичайна людина” чи 

міщанин?», «Хлюпни нам, море, свіжі лави» І. Дзюби, 

«Пора змужніння» «Проблеми і завдання критики» 

Л. Новиченка, «Поет шукає сучасність» А. Макарова, 

«Гадки над першим ужинком» Г. Аврахова, «“Точка 

опори” в критиці» М. Острика, «Фронт досліджень» 

В. Дончика, «Літературна критика та її знаряддя» 



К. Фролова та ін.); 

3. Літературна критика 60-х очима митців: «Ще не було 

епохи для поетів, але були поети для епох»: («У 

поетичнім космосі. Полемічні нотатки про поезію 

молодих» І. Світличного, «Батьки і діти» М. Рильського, 

«Люблю нашу молоду літературу» А. Малишка, «Курс на 

пошук» В. Коротича, «Мій поетичний план» 

М. Вінграновського, «Ще не повернувся з плавання…» 

Б. Олійника, «Най будем щирі!..» В. Стуса, «Великі 

проблеми малого жанру. Українське оповідання сьогодні» 

Гр. Тютюнника, «Нові імена на карті прози. Замітки про 

молодих українських оповідачів» Є. Гуцала, «Окрайці 

думок» В. Симоненка та ін.); 

4. Теорія і моделювання художнього образу в рецепції 

І. Світличного: загальне / індивідуальне, 

протилежне / несумісне, художнє узагальнення, суть 

типових характерів, «подвійність» художнього образу 

(«Питання теорії художнього образу» І. Світличного); 

5. Специфіка мистецьких категорій та їх відмінність від 

категорій філософських: питання про відношення матерії 

до свідомості, героя до особи автора і т. п. («Поезія і 

філософія» І. Світличного); 

6. Шевченкознавчі праці І. Світличного («Художні скарби 

“Великого льоху”», «Духовна драма Шевченка», 

«Коментар критичний до коментаря наукового» та ін.); 

7. Основні аспекти стильового синкретизму в системі 

індивідуальних стилів («Напередодні історико-

літературного синтезу», «На калині клином світ 

зійшовся», «Гармонія і алгебра», «Нові поезії» 

І. Світличного та ін.); 

8. Націософська парадигма літературознавчого універсуму 

І. Дзюби («Інтернаціоналізм чи русифікація?» та ін.); 

9. Особливості літературного портрету як «наукової 

біографії» між привиддями минулого та викликами 

сучасності: „текст+контекст” в інтерпретації І.Дзюби 

(Т. Шевченко, Я.Головацький, Л. Гребінка, 

С. Руданський, Леся Українка, О. Кобилянська, Василь 

Чумак, Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Михайло 

Драй-Хмара, А. Головко, Василь Земляк, В. Симоненко, 

Л. Костенко, М. Вінграновський, Є. Гуцало, О. Бердник, 

В. Стус, П. Мовчан та ін.); 

10. Компаративістичні студії І. Дзюби («Шевченко і світ», 

«Дніпровський меридіан», «Дещо про добрих сусідів і 

духовну рідню» та ін.); 

11. Шевченкознавчі дослідження Є. Сверстюка («Шевченко 

крізь велику і малу призму», «Екскурси в біографію 

Кобзаря», «Остання сльоза», «На дев’яте березня», «У 

пошуках єдино вірного образу», «Феномен Шевченка», 

«Шевченко понад часом» та ін.); 

12. Феномен творчості М. Гоголя як романтика, містика і 

«літературного екзорциста» в інтерпретації Є. Сверстюка: 

таємничі глибини душі митця («Гоголь і українська ніч» 

Є. Сверстюка); 

13. Християнські мотиви в публіцистиці Є. Сверстюка 



(«Собор у риштованні», «Блудні сини України», «Перед 

символом Різдва», «Білий вітрильник надії», «Віра без 

закону», «Дух і віра в житті українців», «Церква – 

авторитет найвищий»); 

14. Літературна критика М. Коцюбинської: від класики 

Т. Шевченка, В. Стефаника, М. Коцюбинського, 

П. Тичини до «дисидентського модернізму» 

І. Світличного, В. Стуса, Є. Сверстюка, А. Горської, 

Б. Антоненка-Давидовича («Мої обрії», «Образне слово в 

літературному творі: Питання теорії художніх тропів», 

«Література як мистецтво слова», «Етюди про поетику 

Шевченка: Літературно-критичний нарис»); 

15. Художня документалістика М. Коцюбинської: симбіоз 

художнього і документального; 

16. Епістолярні діалоги, спогади, інтерпретації 

М. Коцюбинської («Зафіксоване і нетлінне: Роздуми про 

епістолярну творчість»); 

17. Шевченкознавчі студії Л. Новиченка («Поет і народ», 

«Шевченко і сучасність», «Тарас Шевченко – поет, 

борець, людина» «Думки в Тарасів день» та ін.); 

18. Літературна критика у львівській «alma mater» і 

шістдесятництво: контакти, рецепції, паралелі (Михайло 

Возняк – дослідник давньої української літератури, 

фундатор вітчизняного франкознавства; Михайло 

Рудницький як літературний критик («Між ідеєю і 

формою», «Від Мирного до Хвильового», «Творчі будні 

Івана Франка», «Письменники зблизька»); 

літературознавчі рефлексії Семена Шаховського («Про 

Шевченка», «Михайло Коцюбинський», «Павло Тичина», 

«Творчість Василя Стефаника», «Юрій Смолич», «Леся 

Українка», «Романи Павла Загребельного», «Літературні 

роди і види», «Критика і літ. процес»; І. Денисюк – 

дослідник української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. 

(«Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст.); 

франкознавчі та лесезнавчі студії І. Денисюка 

(Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 

кн.); «внутрішня еміграція» літературознавчої діяльності 

М. Ільницького («У фокусі віддзеркалень», «На 

перехрестях віку», «Знаки доби і грані таланту» та ін.); 

національно-екзистенційна методологія в 

літературознавчих студіях Л. Сеника («Микола Хвильовий 

і його роман “Вальдшнепи”», «Роман опору. Український 

роман 20-х років: проблема національної ідентичності» 

та ін.); 

19. Критика і метакритика «материкового» і «діаспорного» 

українського літературознавства в часи шістдесятництва 

(літературознавчі дослідження Є. Маланюка: між 

ідеологією й мистецтвом («Книга спостережень», 

«Нариси з історії нашої культури»); Ю. Лавріненко – 

дослідник доби «Розстріляного відродження» в 

українській літературі («Василь Елан-Блакитний», 

«Василь Чумак», «Творчість Павла Тичини», «В масках 

епохи», «Розстріляне відродження», «На шляхах синтези 

клярнетизму»); у літературознавчій майстерні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Ю. Шереха: від теорії «національного органічного 

стилю» до європейської орієнтації української культури 

(«Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. 

Ідеології», «Стилі сучасної української літератури на 

еміграції», «Поза книжками і з книжок», «Не для дітей. 

Літературно-критичні статті й есеї»); національно-

екзистенційні аспекти в літературній критиці 

Ю. Бойка-Блохіна («Шевченко і Москва», «Бєлінський і 

українське національне відродження», «Творчість Тараса 

Шевченка на тлі західноєвропейської літератури»); 

Г. Костюк – фундатор психологічної школи в сучасному 

українському літературознавстві: особливості творення 

психологічного портрету митця («Панас Мирний. 

Життя і творчість», «Володимир Винниченко і його 

доба», «У світі ідей та образів», «Зустрічі й прощання»); 

шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та 

інтерпретації Г. Костюка). 

20. Психоаналітичний код сучасної української літературної 

критики і «шістдесятництво» («Із секретів поетичної 

творчості» І. Франка, «Психологізм нашої прози» 

Є. Сверстюка, «Іван Франко про специфіку літературної 

критики» І. Бацули, «Огонь і полова в одежі» 

І. Моторнюка, «Код української літератури: проект 

психоісторії новітньої української літератури» 

Н. Зборовської, «Психоаналітичний аспект української 

белетристики першої третини ХХ сторіччя» 

А. Печарського, «І остатня часть дороги…Іван Франко 

1908-1916)» Я. Мельник та ін.) 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 
 

Література.  Завдання, год Термін 

викона

ння 

1тиж. 

 
Історико-культурні та суспільно-

політичні координати літератури 

епохи українського 

шістдесятництва. 

лекція  Арістотель Поетика. – К.: 

«Мистецтво», 1967. 

 Буало Н. Мистецтво поетичне. – К. 

«Мистецтво», 1967. 

 Василишин Я. Домінанта 

національного в боротьбі 

шістдесятників // Дивослово. – 2003. 

– № 12. 

 Вінграновський М. Мій поетичний 

план // Дніпро, 1963, № 3. – С. 156–

157. 

 Гончар О. Житія – невичерпне 

джерело нашої творчості // 

Літературна газета. – 1960. – 19 січ. 

 2 тиж. 

 

2 тиж. 

 
Роль клубів київської творчої 

молоді «Сучасник» (Л. Танюк) і 

львівської – «Пролісок» 

(М. Косовий) в активізації 

літературної критики 60-х років 

ХХ ст. 

 

лекція  Коротич В. Курс на пошук // 

Дніпро, 1963, № 3. 

 Ільницький М. У фокусі 

віддзеркалень: Статті. Портрети. 

Спогади / Львівський національний 

університет імені Івана Франка. – 

Львів, 2005. 

 Ільницький М. На перехрестях 

віку: У 3 кн. – К.: Видав. дім. 

«Києво-Могилянська академія», 

2008-2009. 

 Ільницький М. Людина в історії: 

(Сучасний український історичний 

 3 тиж. 

 

http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/documents/?newsid=390
http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/documents/?newsid=390
http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/documents/?newsid=390
http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/documents/?newsid=390
http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/documents/?newsid=390


роман). — Київ: Дніпро, 1989. 

 Ільницький М. Знаки доби і грані 

таланту. – К.: ТОВ «Видавництво 

“Кліо”», 2014. 

 Зборовська Н. Шістдесятники // 

Слово і Час. – 1999. – № 1. 

 Зборовська Н. Код української 

літератури: Проект психоісторії 

новітньої української літератури. –К.: 

Академвидав, 2006. 


3 тиж. 

 
Літературно-критичні дискусії, 

діалоги, полеміки 60-х років: 

стереотипи, вартості, нові 

перспективи («Поезія думки» 

Й. Кисельова, «І навіщо пхати 

солом’яного діда?» Є. Сверстюка, 

«В пошуках радості і краси» 

В. Іванисенка, «Непросте і 

штучне бути гарним, не може» 

М. Шеремети, «“Звичайна 

людина” чи міщанин?», «Хлюпни 

нам, море, свіжі лави» І. Дзюби, 

«Пора змужніння» «Проблеми і 

завдання критики» Л. Новиченка, 

«Поет шукає сучасність» 

А. Макарова, «Гадки над першим 

ужинком» Г. Аврахова, «“Точка 

опори” в критиці» М. Острика, 

«Фронт досліджень» В. Дончика, 

«Літературна критика та її 

знаряддя» К. Фролова та ін.); 

 

лекція  Дончик В. Прагнучи розвитку // 

Літ. Україна, 1969, 27 черв. 

 Довгалевський М. Поетика (Сад 

поетичний) [електронний ресурс: 

http://litopys.org.ua/dovg/dovg.htm] 

 Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. – К.: 

ВД «Києво-Могилянська академія», 

2006-2007. 

 Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи 

русифікація? – К.: Видав. дім «KM 

Academia», 1998. 

 Денисюк І. Літературознавчі та 

фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. 

 Денисюк І. Розвиток української 

малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / Іван 

Денисюк. – Львів: «Академічний 

Експрес», 1999. 

 Гуцало Є. Нові імена на карті 

прози. Замітки про молодих 

українських оповідачів // Дружба 

 4 тиж. 

 

http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/books/book/?newsid=461
http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/books/book/?newsid=461
http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/books/book/?newsid=461
http://litopys.org.ua/dovg/dovg.htm


народов, 1968, № 2. 

 

4 тиж. 

 
Українське шістдесятництво. 

Дисиденти, біографічні й творчі 

сильвети (І. Дзюба, Є. Сверстюк, 

І. Світличний, В. Чорновіл, М. та 

Б. Горині, М. Коцюбинська). 
 

лекція  Тарнашинська Л. Українське 

шістдесятництво: профілі на тлі 

покоління (Історико-літературний та 

поетикальний аспекти) – 

К.:Смолоскип. – 2010. 

 Василишин Я. Домінанта 

національного в боротьбі 

шістдесятників // Дивослово. – 2003. 

– № 12. 

 Вінграновський М. Мій поетичний 

план // Дніпро, 1963, № 3. – С. 156–

157. 

 Гончар О. Житія – невичерпне 

джерело нашої творчості // 

Літературна газета. – 1960. – 19 січ. 
 

 5 тиж. 

 

5 тиж. 

 
Творчість Д.Павличка Поезія 

Д.Павличка – антиномічність, 

контрастність, дисциплінованість 

стилю. Інтелектуальна 

проблематика. 

Культурологічність. Засвоєння 

досвіду світової поезії. 

Перекладацька діяльність 

Д.Павличка. Сонетарій 

Д.Павличка 

лекція  Світличний І. У поетичнім космосі. 

Полемічні нотатки про поезію 

молодих // Дніпро. – 1962. – № 4. 

 Ільницький М. У фокусі 

віддзеркалень: Статті. Портрети. 

Спогади / Львівський національний 

університет імені Івана Франка. – 

Львів, 2005. 

 Ільницький М. На перехрестях віку: У 

3 кн. – К.: Видав. дім. 

«Києво-Могилянська академія», 

2008-2009. 

 Ільницький М. Людина в історії: 

(Сучасний український історичний 

роман). — Київ: Дніпро, 1989. 

 Ільницький М. Знаки доби і грані 

 6 тиж. 
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таланту. – К.: ТОВ «Видавництво 

“Кліо”», 2014. 

 

5 тиж. 

 
Творчість І. Драча. 

І. Драч – метафоричний спалах в 

українській поезії 60-х років. 

Яскраве новаторство. Несподівана 

образність. Гімн простим речам. 

Повернення до родового начала. 

Феномен рустикальної лірики в 

українській літературі другої 

половини ХХ ст. «Земна 

достеменність образності». 

«Апологія праці на рідній землі». 

лекція  Зборовська Н. Шістдесятники // 

Слово і Час. – 1999. – № 1. 

 Зборовська Н. Код української 

літератури: Проект психоісторії 

новітньої української літератури. –К.: 

Академвидав, 2006. 

 Дончик В. Прагнучи розвитку // Літ. 

Україна, 1969, 27 черв. 



 7 тиж. 

 

7 тиж. 

 
Творчість Б.Олійника. 

Фразеологічне підґрунтя стилю 

поезії Б.Олійника. Етична 

заданість поезії. 

лекція  Тарнашинська Л. Українське 

шістдесятництво: профілі на тлі 

покоління (Історико-літературний та 

поетикальний аспекти) – 

К.:Смолоскип. – 2010. 

 Василишин Я. Домінанта 

національного в боротьбі 

шістдесятників // Дивослово. – 2003. 

– № 12. 

 Вінграновський М. Мій поетичний 

план // Дніпро, 1963, № 3. – С. 156–

157. 

 Гончар О. Житія – невичерпне 

джерело нашої творчості // 

Літературна газета. – 1960. – 19 січ. 



 8 тиж. 

 

8 тиж. 

 
Поезія В.Стуса. Етична максима 

поезії В.Стуса. «Барокова 

екстатичність». Експресія. 

лекція  Зборовська Н. Шістдесятники // 

Слово і Час. – 1999. – № 1. 

 Зборовська Н. Код української 

 9 тиж. 
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Динамічність і пристрасність. 

Філософська лірика. 

Концептуальність і без-образність 

поезії. Перевага нормативного 

вірша. Екзистенційна 

проблематика. «Повернення 

м’ятежного суб’єкта» 

(В.Моренець). Специфічне 

словотворення. Смислова 

градація. Герметизм. Символіка. 

Палімпсест, час, пам’ять, свіча, 

свічадо. 

літератури: Проект психоісторії 

новітньої української літератури. –К.: 

Академвидав, 2006. 

 Дончик В. Прагнучи розвитку // Літ. 

Україна, 1969, 27 черв. 



9 тиж. 

 
Поезія М.Вінграновського. 

Естетизм як філософська основа 

поезії М.Вінграновського. 

Самодостатність краси. 

«Ідеальний вихід із соцреалізму» 

(В.Моренець). Фольклорні 

мотиви. Казкова структура 

композиції. Матриця загадки в 

поезіях для дітей. Міфологізм. 

Фонетична стилістика поезії 

М.Вінграновського. Звук як 

підводна течія смислу. 

Семантичність звуку. Вторинна 

етимологізація слова. Поезія та 

проза для дітей. 

лекція  Тарнашинська Л. Українське 

шістдесятництво: профілі на тлі 

покоління (Історико-літературний та 

поетикальний аспекти) – 

К.:Смолоскип. – 2010. 

 Василишин Я. Домінанта 

національного в боротьбі 

шістдесятників // Дивослово. – 2003. 

– № 12. 

 Вінграновський М. Мій поетичний 

план // Дніпро, 1963, № 3. – С. 156–

157. 

 Гончар О. Житія – невичерпне 

джерело нашої творчості // 

Літературна газета. – 1960. – 19 січ. 



 10 тиж. 

 

10 тиж. 

 
Життєва й творча доля І. Калинця. лекція  Ільницький М. У фокусі 

віддзеркалень: Статті. Портрети. 

Спогади / Львівський національний 

університет імені Івана Франка. – 

Львів, 2005. 

 Ільницький М. На перехрестях віку: У 

 11 тиж. 
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3 кн. – К.: Видав. дім. 

«Києво-Могилянська академія», 

2008-2009. 

 Ільницький М. Людина в історії: 

(Сучасний український історичний 

роман). — Київ: Дніпро, 1989. 

 Ільницький М. Знаки доби і грані 

таланту. – К.: ТОВ «Видавництво 

“Кліо”», 2014. 


11 тиж. 

 
Творчі портрети В. Симоненка. лекція  Печарський А. Поетика любові в 

творчості Василя Симоненка: історія, 

факти, інтерпретація // Слово і Час. – 

2013. – №1. 

 Печарський А. Поезія Василя 

Симоненка у світовому контексті: 

минуле і сучасне // Слово і Час. – 

2015. – № 1. 



 12 тиж. 

 

12 тиж. 

 
Київська школа поезії: 

декларування розриву з 

традицією. Формальні 

експерименти. Герметичне 

письмо. Концептуальна лірика. 

Філософічність. Новий поворот до 

національного і родового: 

язичництво як світоглядна основа 

лірики поетів Київської школи. 

Поезія В.Кордуна: поетичне 

філософування й творення 

авторського міфу. Поезія М. 

Воробйова: алогізм, діонісійство, 

лекція  Пастух Т. Київська школа поетів та її 

оточення : (модерні стильові течії 

української поезії 1960-90-х років): 

монографія. – Львів: ЛНУ ім. 

І. Франка, 2010. 

 Тарнашинська Л. Українське  
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інтуїтивізм. Поезія 

В.Голобородька: використання 

матриці казки, загадки, 

замовляння. Поезія М.Григорова: 

повернення до прамови. 
1 тиж. 

 
Українське шістдесятництво. 

Історичні умови (хрущовська 

«відлига», реабілітація 

Розстріляного Відродження, 

дебютні збірки, партійні 

«проробки» за «формалізм», 

процес Погружальського, перша 

та друга хвиля арештів тощо).  

 

Практичне 

заняття 
 Ільницький М. У фокусі 

віддзеркалень: Статті. Портрети. 

Спогади / Львівський національний 

університет імені Івана Франка. – 

Львів, 2005. 

 Ільницький М. На перехрестях віку: У 

3 кн. – К.: Видав. дім. 

«Києво-Могилянська академія», 

2008-2009. 

 Ільницький М. Людина в історії: 

(Сучасний український історичний 

роман). — Київ: Дніпро, 1989. 

 Ільницький М. Знаки доби і грані 

таланту. – К.: ТОВ «Видавництво 

“Кліо”», 2014. 



 3 тиж. 

 

3 тиж. 

 
Роль клубів київської творчої 

молоді «Сучасник» (Л. Танюк) і 

львівської – «Пролісок» 

(М. Косовий) в активізації 

літературної критики 60-х років 

ХХ ст. 

 

Практичне 

заняття 
 Зборовська Н. Шістдесятники // 

Слово і Час. – 1999. – № 1. 

 Зборовська Н. Код української 

літератури: Проект психоісторії 

новітньої української літератури. –К.: 

Академвидав, 2006. 

 Дончик В. Прагнучи розвитку // Літ. 

Україна, 1969, 27 черв. 



 5 тиж. 

 

5 тиж. 

 
Українське шістдесятництво. 

Дисиденти, біографічні й творчі 

Практичне 

заняття 
 Тарнашинська Л. Українське 

шістдесятництво: профілі на тлі 
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сильвети (І. Дзюба, Є. Сверстюк, 

І. Світличний, В. Чорновіл, М. та 

Б. Горині, М. Коцюбинська). 

 

покоління (Історико-літературний та 

поетикальний аспекти) – 

К.:Смолоскип. – 2010. 

 Василишин Я. Домінанта 

національного в боротьбі 

шістдесятників // Дивослово. – 2003. 

– № 12. 

 Вінграновський М. Мій поетичний 

план // Дніпро, 1963, № 3. – С. 156–

157. 

 Гончар О. Житія – невичерпне 

джерело нашої творчості // 

Літературна газета. – 1960. – 19 січ. 


7 тиж. 

 
Життєва й творча доля І. Калинця. Практичне 

заняття 
 Зборовська Н. Шістдесятники // 

Слово і Час. – 1999. – № 1. 

 Зборовська Н. Код української 

літератури: Проект психоісторії 

новітньої української літератури. –К.: 

Академвидав, 2006. 

 Дончик В. Прагнучи розвитку // Літ. 

Україна, 1969, 27 черв. 



 9 тиж. 

 

9 тиж. 

 
Творчі портрети В. Симоненка. Практичне 

заняття 
 Печарський А. Поетика любові в 

творчості Василя Симоненка: історія, 

факти, інтерпретація // Слово і Час. – 

2013. – №1. 

 Печарський А. Поезія Василя 

Симоненка у світовому контексті: 

минуле і сучасне // Слово і Час. – 

2015. – № 1. 



 11 тиж. 

 



11 тиж. 

 
Життя і творчість Ліни Костенко. 

Л.Костенко та Д.Павличко – 

провісники шістдесятих. Поворот 

до міметичної образності. Поезія 

Л.Костенко – афористичність 

вислову, класична простота, 

прозорість і ясність. Рельєфний і 

пластичний вірш. Яскрава 

візуальність образності. 

Інтелектуальна проблематика. 

Дидактизм. Образ часу. 

Практичне 

заняття 
 Тарнашинська Л. Українське 

шістдесятництво: профілі на тлі 

покоління (Історико-літературний та 

поетикальний аспекти) – 

К.:Смолоскип. – 2010. 

 Василишин Я. Домінанта 

національного в боротьбі 

шістдесятників // Дивослово. – 2003. 

– № 12. 

 Вінграновський М. Мій поетичний 

план // Дніпро, 1963, № 3. – С. 156–

157. 

 Гончар О. Житія – невичерпне 

джерело нашої творчості // 

Літературна газета. – 1960. – 19 січ. 



  

 

 


