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 Передмова 

 

«Історія української літератури» – обов’язковий компонент освітньої програми,  яка  

вивчається студентами другого і третього років навчання спеціальності «журналістика».  

Зміст обов’язкової навчальної дисципліни «Історія української літератури» укладено 

відповідно до освітньо-професійної програми «Журналістика» підготовки бакалавра 

спеціальності «Журналістика». 

Навчальна дисципліна «Історія української літератури» є складовою частиною 

професійної підготовки фахівця із журналістики та передбачає набуття сукупності мовно-

літературних знань, вмінь та компетентностей, необхідних у практичній сфері діяльності 

журналіста. Майбутнім фахівцям у галузі журналістики знання з історії української літератури 

потрібне для формування цілісної системи мовно-гуманітарного світобачення у якому вміння 

працювати з літературним текстами виступає ефективним засобом пізнання здобутків 

вітчизняної культури, чинником особистісного та професійного саморозвитку і 

самовираження. Викладання дисципліни зорієнтоване на комплексну фахову підготовку 

студента для подальшого успішного працевлаштування та його успішної реалізації у 

професійному житті. 

 Предметом вивчення дисципліни є:  

- особливості формування в Україні художніх методів,  різноманітних літературних напрямків, 

мистецьких  течій (романтизм, класицизм, сентименталізм, модерн, постмодерн та ін.),   

- аналіз творчого доробку, розкриття індивідуальної творчої манери відомих українських 

письменників, становлення української літератури як частини національної культури і як 

складника європейського цивілізаційного простору у контексті світового культурного 

надбання. 

 Мета вивчення дисципліни – зрозуміти розвиток українського літературного процесу 

у різні культурно-історичні епохи та з’ясувати зародження у його лоні публіцистики, 

видавничої та редакторської справи. 

          Курс розділено на шість змістових модулів. 

У процесі викладання курсу передбачено формування наступних  компетентностей:  

1) загальних: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку та опрацювання 

інформації з різних джерел;  

- здатність усно й писемно спілкуватися українською мовою як державною в усіх 

сферах суспільного життя;  
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- здатність здобувати знання й розуміти площину їхнього застосування в 

професійній діяльності;  

- здатність розуміти світоглядні, правові, соціальні, психологічні, економічні, 

культурно-історичні, духовно-моральні питання, що виходять за межі фахової 

спеціалізації, завдяки чому відповідально й ефективно діяти в різних суспільних 

контекстах, сприяючи позитивному розв’язанню нагальних проблем; цінування та 

повага різноманітності та мультикультурності (ЗК);  

2) спеціальних (фахових):  

- здатність усно й письмово спілкуватися українською мовою як державною в 

професійній діяльності;  

- здатність розвивати й підтримувати на якісному рівні творчі навички та 

публіцистичну майстерність;  

- формування в процесі професійної комунікації власних ідей щодо вирішення 

актуальних проблем суспільного характеру (ФК). 

У процесі викладання курсу передбачено досягнення таких програмних результатів 

навчання:  

-  передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, 

ураховуючи теоретичні засади й методи соціально-комунікаційних та інших наук;  

- оцінювати здобуті нові знання з погляду можливості їх застосування в професійній 

діяльності;  

- виявляти уміння організації й ведення діалогу на актуальну тему, демонструючи 

уважне сприйняття повідомленої співбесідником інформації й точну реакцію на неї 

(ПРН).  

 Вимоги до знань та умінь студентів визначаються «Стандартом вищої освіти для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» (Київ, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Розподіл годин для лекційних, практичних занять та самостійної роботи 
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для денної форми навчання 

Змістова тема Кількість 

годин,  

ЛЕКЦІЇ 

Кількість годин,  

СЕМІНАРИ 

Кількість годин, 

САМОСТІЙНА 

РОБОТА 

2 СЕМЕСТР 

Змістовий модуль 1. Українська література в давній період 

 

Тема 1. Українська усна 

словесність та писемність 

2 год. 2 год. 10 год. 

Тема 2. Давня доба 

української літератури (Х-

ХІV ст.) 

2 год. 2 год. 10 год. 

Змістовий модуль 2.  Середня доба української літератури  

Тема 3. Українська 

література ХV-ХVІ ст. 

2 год. 2 год. 10 год. 

Тема 4. Полемічна 

література в Україні 

2 год. 2 год. 10 год. 

3 СЕМЕСТР 

Змістовий модуль 3. Українська література на межі середніх віків і нового часу 

Тема 5. Українська 

література ХVІІ – ХVІІІ ст. 

2 год. 2 год. 10 год. 

Тема 6. Українська 

література в період 

національного відродження 

(к. ХVІІІ – І пол. ХІХ ст.). 

Творчість Т. Шевченка 

4 год. 2 год. 14 год. 

Тема 7. Історія української 

літератури другої половини 

ХІХ століття. Проза 

4 год. 2 год. 14 год. 

Тема 8. Історія української 

літератури ХІХ століття. 

Драматургія 

2 год. 2 год. 12 год. 

4 СЕМЕСТР 

Змістовий модуль 4. Новітні тенденції в літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Тема 9. Історія української 

літератури кінця ХІХ 

початку ХХ ст. Творчість 

І. Франка 

2 год. 2 год. 6 год. 

Тема 10. Історія 

української літератури 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Творчість  Лесі Українки 

2 год. 2 год. 6 год. 

Тема 11. Історія 

української літератури 

кінця ХІХ століття – 

початку ХХ ст. Творчість 

О. Кобилянської 

2 год. 2 год. 6 год. 

Тема 12. Історія 

української літератури 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Творчість В. Винниченка 

2 год. 2 год. 6 год. 

Змістовий модуль 5. Літературний процес у ХХ ст. 



6 

 

Тема 13. Історія 

української літератури 

1920 – 1940 рр. Поезія 

2 год. 2 год. 6 год. 

Тема 14. Історія 

української літератури 

1920 – 1940 рр. Проза і 

драматургія 

2год. 2 год. 6 год. 

Тема 15. Історія 

української літератури 

1920 – 1940 рр. Творчість О. 

Довженка 

2 год. 2 год. 6 год. 

Тема 16. Історія 

української літератури 

1950 – 1970 рр. 

Шістдесятники. Поезія 

2 год. 2 год. 6 год. 

Тема 17. Історія 

української літератури 

1950 – 1970 рр. 

Шістдесятники. Проза 

2 год. 2 год. 6 год. 

Тема 18. Історія 

української літератури 

кінця 1970 – 1990 рр. 

2 год. 2 год. 6 год. 

Змістовий модуль 6. Літературні тенденції сьогодення 

Тема 19. Українська 

публіцистика  

2 год. 2  год. 6 год. 

Тема 20. Сучасна 

українська література 

(2000 – 2022 рр.) 

2 год. 2 год. 6 год. 

Тема 21. Літературне 

краєзнавство 

- 2 год. 6 год. 

Разом 44 год. 42 год. 168 год. 

 

 

2 СЕМЕСТР 

 

Змістовий модуль 1.  

Українська література в давній період 

 

   Тема 1. Українська усна словесність та писемність 

  

План 

1. Предмет, завдання, теоретичні засади курсу. 

2. Періодизація курсу. Методи вивчення усної та писемної літературної спадщини українського 

народу. 

3. Українська усна словесність та писемність: особливості, форми, жанри, стилі, напрямки. 

4. Роль української літератури у процесі створення національної культури та національного 

інформаційно-медійного простору. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 
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1. Поясніть походження усної словесності та писемних літературних творів. Що, на вашу 

думку, об’єднує ці види творчості? 

2. Обгрунтуйте місце і роль літератури в суспільстві та в житті кожної людини. 

3. Назвіть основні періоди розвитку українську літератури. 

4. Назвіть жанри і стилі художньої літератури. Доберіть приклади з української та світової 

літературної спадщини.  

5. Які епохи світової культури найбільше вплинули на розвиток української культури? 

6. Поясніть, яким чином пов’язаний розвиток української літератури зі світовими 

культурними процесами. 

7. Мова, писемність, література, інформаційний текст. Поясніть, який зв'язок існує між цими 

поняттями та культурними явищами.  

8. У чому полягають спільні та відмінні риси літературної та журналістської діяльності? 

9. Яка роль належить літературі у процесі створення інформаційно-медійного продукту? 

10. Підготуйте зразки усної народної творчості (пісні, легенди, перекази, казки, приказки), які 

поширені на всій території України або збереглися тільки у вашому регіоні. Схарактеризуйте 

твори за змістом, жанром, сюжетом, мовними особливостями. Обґрунтуйте актуальність 

фольклорної спадщини для сучасної культури та інформаційного простору.     

 

Література (*Тут і далі вказано номери джерел у списку рекомендованої літератури). [1, 2,  4, 

18, 19] 

 

Тема 2. Давня доба української літератури 

 

План 
1. Церковнослов’янська писемність та її вплив на появу давньоукраїнської літератури. 

2. Формування книжної давньоукраїнської мови. 

3. Літературні осередки давньоукраїнської доби.  

4. Поява оригінального письменства. Давньоруське літописання. 

5. Поетичні тексти давньоукраїнської доби. 

6. Іншомовні впливи на літературний процес в Україні. Перекладна та іншомовна література 

освітнього характеру. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

 

1. З’ясуйте походження церковнослов’янської писемності та її вплив на процес зародження 

давньоукраїнської літератури. 

2. Як формування у Х-ХІІ ст. давньоукраїнської (книжної) мови вплинуло на становлення та 

розвиток давньоукраїнської літератури. 

3. Назвіть літературні осередки давньоукраїнської доби та схарактеризуйте їх діяльність. 

4. Назвіть авторів та основні твори оригінального давньоукраїнського письменства. 

5. Давньоукраїнські книжники. Ким були перші українські письменники, літератори, 

перекладачі? 

6. Розкажіть, коли зародилося і як розвивалося давньоукраїнське літописання. 

7. Назвіть і схарактеризуйте основні поетичні тексти давньоукраїнської доби. 

8. Як у давньоукраїнській літературі поєднувалися риси книжної (літературної) та просторічної 

(народної) мов. Доберіть приклади з літературних пам’яток. 

9. Простежте іноземні іншомовні впливи на розвиток літератури в Україні в давньоруську епоху.  

10. Які твори перекладної та іншомовної література ви можете назвати? Поясніть призначення та 

сфери застосування такої літератури. 

11. Прочитайте «Слово про Ігорів похід». Знайдіть у тексті художні (літературні) засоби і 

пов’яжіть їх в одну поетичну систему образів.  
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12.  Прочитайте «Повчання Володимира Мономаха». Знайдіть у тексті елементи різних художніх 

стилів.  

13. Прочитайте уривок (на власний вибір) із «Повісті минулих років», проаналізуйте історичну 

пам’ятку як літературний текст. 

 

Література [1,2, 4, 18, 19] 

 

     Змістовий модуль 2.   

         Середня доба української літератури 

 

Тема 3. Українська література ХV-ХVІІ ст. 

 

План 

1. Українська література ХV-ХVІІ ст.: національне пробудження та початок нової  літературної 

епохи. 

2. Початок книгодрукування в Україні. Розвиток староукраїнської літературної мови. 

3. Культурно-освітні осередки та розвиток літератури. Навчальна література. 

4. Український літературний процес у контексті ранньомодерної європейської культури. 

5. Усна народна традиція та літературна творчість. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Які особливі риси були притаманні українській літературі у період пізнього середньовіччя? 

2.  Чому період ХV-ХVІІ ст. називають першим національним пробудженням?  

3. Які нові тенденції та явища зародилися в українській літературі у цей період? 

4. Проаналізуйте влив культури Ренесансу на розвиток української літератури у ХV-ХVІІ ст.  

5. Проаналізуйте влив доби Реформації і Контрреформації на розвиток української літератури у 

ХV-ХVІІ ст.  

6. З’ясуйте як початок книгодрукування в Україні вплинув на культурно-освітній і літературний 

процеси в Україні.  

7. Вкажіть на особливості розвитку староукраїнської літературної мови в ХV-ХVІІ ст. 

8. У яких культурно-освітніх осередках творилася українська література? 

9.  Назвіть авторів і основні твори староукраїнської літератури.  

10. Проаналізуйте зв'язок між початком шкільництва та зародженням навчальної (шкільної) 

літератури в Україні у ХVІ-ХVІІ ст. 

11. Назвіть провідні жанри і стилі усної народної творчості цього періоду. В якому зв’язку 

перебуває фольклорна традиція та професійна літературна творчість? Відповідь аргументуйте 

прикладами літературних творів. 

12.  Виберіть й охарактеризуйте один зразок народної думи чи історичної пісні.  

13.  Прочитайте та проаналізуйте вибрані латиномовні вірші Павла Русина та Себастіяна 

Кленовича. 

14. Прочитайте уривки з творів Станіслава Оріховського «Промова у справі закону про целібат» і 

«Напучення королю Сигізмунду-Августу», зробіть мовно-літературознавчий аналіз цих 

творів. 

 

Література [1, 2, 4, 18, 19, 22, 23] 

 

 

Тема 4. Полемічна література 

 

План 
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1. Сутність та особливості церковно-релігійної полеміки в Україні ХVІ cт. Зародження 

полемічної літератури. 

2. Літературна творчість Івана Вишенського. 

3. Полемічний пафос у літературно-публіцистичних працях Стефана Зизанія, Христофора 

Філалета, Клірика Острозького. 

4. Проаналізуйте твір Василя Суразького «Про єдину істинну віру». Чому цей твір можна назвати 

і полемічним, і «журналістським»? Чому через десять років після його публікації здійснено 

було друге доповнене його видання? 

5. Яка основна ідея «Треноса» Мелетія Смотрицького? Чому цей твір наливають плачем східної 

церкви? 

6. Чим обгрунтовано полемістами походження істинної віри не з Риму, а з Єрусалиму? 

7. Літературна та наукова творчість Мелетія Смотрицького. 

8. Захарія Копистенський як учений, письменник і видавець.  

9. Касіян Сакович як вчений і письменник.  

10. Анонімні полемічні твори. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

 

 

1. З’ясуйте історико-культурні передумови зародження полемічної літератури в Україні. 

2. Проаналізуйте полемічні твори І. Вишенського як пам’ятки літературної творчості.   

3. Схарактеризуйте літературний доробок Стефана Зизанія, Христофора Філалета, Клірика 

Острозького як провідних письменників-полемістів. 

4. Чому праці Мелетія Смотрицького «Граматика» й «Тренос» називають знаковими творами 

української мови, літератури та культури? 

5. Розкажіть про Захарія Копистенського як письменника, культурного і церковного діяча.  

6. Які ви знаєте полемічні твори, авторів яких не встановлено (аноніми)? 

7. Проаналізуйте основні  споріднені ідеї всіх православних представників полеміки. 

8. Прочитайте уривки полемічного твору І. Вишенського «Книжка». Змалюйте уявний портрет 

автора за його мовою та вкажіть на мовно-стилістичні ознаки його літературного письма. 

9. Прочитайте та проаналізуйте поетичний твір Касіяна Саковича «Вірші на жалосний погреб 

зацного рицера Петра Конашевича-Сагайдачного». 

10. Створіть узагальнену таблицю  назв полемічних творів, їх авторів, дат написання чи друку, 

головної ідеї кожного твору. 

11. Порівняйте творчість Мелетія та Герасима Смотрицького. У кого з них крім полемічних, 

існують і інші (дидактичні, навчальні, художні) твори? 

 

 

Література [1, 2, 4, 18, 19, 22, 23] 

 

                Змістовий модуль 3.   

           Українська література на межі середніх віків і нового часу 

 

Тема 5. Українська література ХVІІ – ХVІІІ ст. 

План 

1. Особливості літературного процесу в Україні ХVІІ – ХVІІІ ст.  

2. Герасим Смотрицький як вчений і літератор.  

3. Острозькі стародруки. 

4. Кирило-Транквіліон Ставровецький як учений, поет і видавець. 

5. Літературна діяльність Ісайї Копинського. 

6. Розвиток української поезії. 
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7. Шкільна драма. Творчість Ф. Прокоповича.  

8. Літературна спадщина Г.Сковороди. 

  

   Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Обгрунтуйте, яким чином суспільно-політичні подій ХVІІ – ХVІІІ ст. впливали на  

літературний процес в Україні.  

2. Схарактеризуйте літературну діяльність Герасима Смотрицького.  

3. Назвіть основні острозькі стародруки.  

4. Проаналізуйте збірку повчальних віршів «Перло многоцінноє» Кирила-Транквіліона 

Ставровецького. 

5. Розкажіть про літературну діяльність Ісайї Копинського. 

6.  Прочитайте вірші Лазаря Барановича зі збірки «Лютня Аполлонова».  

7.  Прочитайте і проаналізуйте на вибір твори Григорія Сковороди (одну байку зі збірки "Байки 

Харківські"  кілька афоризмів; одну поезію зі збірки "Сад божественних пісень".  

8.  Прочитайте та проаналізуйте поетичний текст гетьмана Івана Мазепи "Всі покою щиро 

прагнуть". 

9. Складіть таблицю Острозьких стародруків, де зазначте основних авторів, назви творів, дати їх 

публікації.  

 

Література [1, 2, 4, 18, 19, 22, 23] 

 

Тема 6. Українська література в період національного відродження (к. ХVІІІ – І пол. 

ХІХ ст.). Творчість Тараса Шевченка 

План 

 

1. Українська література у добу національного відродження. Література як чинник 

націотворення. 

2. Український класицизм. Творчість І. Котляревського. Поема «Енеїда».  

3. Становлення нової української драматургії («Наталка Полтавка», «Москаль чарівник»). 

4. Український сентименталізм. Творчість Г. Квітки-Основ’яненко  

5. Український романтизм. Поети-романтики. Т. Шевченко (рання творчість). 

6. Побутово-просвітницький реалізм. Тарас Шевченко. Марко Вовчок. 

7. Літературне відродження в Західній Україні. Товариство «Руська трійця». 

8. Пізній романтизм у літературі ХІХ ст. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. З’ясуйте історико-культурні особливості розвитку української літератури в кінці ХVІІІ - 

першій половині ХІХ ст.  

2. Поясніть тезу про те, що література в Новий час стає важливим чинником створення нації 

(націотворення).  

3. Назвіть художньо-стилістичні ознаки українського класицизму.  

4. Розкажіть про літературну творчість І. Котляревського. 

5. Яке місце посідає поема «Енеїда» у творчому доробку І. Котляревського та у всій українській 

новій літературі?  

6. Назвіть характерні риси нової української драматургії на основі аналізу п’єс І. Котляревського 

«Наталка Полтавка», «Москаль чарівник». 

7. Назвіть історичні передумови та художньо-стилістичні ознаки українського сентименталізму.  

8. Схарактеризуйте творчість Г. Квітки - Основ’яненка. Використайте для ілюстрації повісті 

«Маруся», «Сердешна Оксана», «Козир-дівка», «Щира любов». 

9. Поясніть ідейно-теоретичні витоки та особливості українського романтизму. 
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10. Назвіть поетів-романтиків. Доберіть приклади романтичної поезії з їх творчого доробку.  

11.  Схарактеризуйте ранню поетичну творчість Т. Шевченка. 

12. Прокоментуйте художньо-стилістичні ознаки побутово-просвітницького реалізму на прикладі 

творчості Тараса Шевченка та Марка Вовчка. 

13. Проаналізуйте, як проходило мовно-літературне відродження на західноукраїнських землях.  

14. Розкажіть про літературну творчість товариства «Руська трійця». 

15. З’ясуйте особливості пізнього романтизму в українській літературі на прикладі творчості П. 

Куліша, О. Стороженка, Ю. Федьковича. 

16.  Прочитайте поему Івана Котляревського "Енеїда", знайдіть і прокоментуйте у тексті місця, у 

якому відображені своєрідні риси побуту та традиційної культури українців ХVІІІ ст.  

17.  Прочитайте і проаналізуйте на вибір кілька творів поетів-романтиків (А. Метлинський, В. 

Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, В. Забіла, Л. Боровиковський.  

18. Прочитайте, проаналізуйте та виберіть для цитування уривки з поеми Тараса Шевченка 

"Неофіти".  

19. Підготуйте для декламування улюблену поезію Шевченка.  

20. Підготуйте матеріал для медіа (стаття, замітка, блог) на тему «Поезія Тараса Шевченка в 

репертуарі сучасних українських музикантів». Обсяг – не більше трьох друкованих сторінок 

А4. Скористайтеся творчим доробком таких виконавців: гурти Сад, Кому Вниз, Скрябін, 

Гуцули, Хочу ще, сестри Тельнюк, Аzgard, Василь Жданкін, Олег Марцинківський, Микола 

Осадчий. 

 

Література [4,5,9, 19, 21] 

 

 

Тема 7. Історія української літератури другої половини ХІХ ст. Проза 

 

План 

1. Особливості літературного процесу в Україні другої половини ХІХ сторіччя (1870 – 1890-ті 

роки). 

2. Класичний реалізм. Творчість Івана Нечуя-Левицький, Панаса Мирного, Марка Вовчок).  

3. Розвиток «малих жанрів»: оповідання, фейлетони, образки, замальовки. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Проаналізуйте характерні особливості літературного процесу в Україні у 1860 – 1890-ті роки. 

2. Назвіть художньо-стилістичні ознаки класичного реалізму. Доберіть приклади з української 

літератури.  

3. Назвіть твори критичного реалізму, у яких масштабно змальовані обставини народного 

(селянського) життя.   

4. Схарактеризуйте творчість Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного (стиль, проблематика, 

образи, мова).  

5. Підготуйте розповідь про літературну творчість Марко Вовчок.  

6. Як складалася доля українських письменниць у ХІХ ст.? 

7. Поясніть появу в літературі «малих жанрів»: оповідань, фейлетонів, образків, замальовок. 

Проілюструйте розвиток цих жанрів на прикладі творчості О. Стороженка, Б. Грінченка, 

І. Франка, М. Павлика. 

8. Прочитайте оповідання Олекси Стороженка «Вуса». З’ясуйте, в  чому полягає 

антиколоніальний зміст цього твору.  

9.  Прочитайте та порівняйте твори: Панас Мирний «Чи ревуть воли, як ясла повні» та Іван 

Нечуй-Левицький «Хмари» (дійові особи, сюжетні колізії, ідейна спрямованість, мовні 

засоби).  
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Література [4,5,9, 13, 14, 19, 21] 

 

 

Тема 8. Історія української літератури ХІХ ст. 

 Драматургія 

 

План 

1. Передумови виникнення нової української драматургії у ХІХ ст. 

2. Пісенно-фольклорні та етнографічні елементи побутових п’єс І. Котляревського та 

Т. Шевченка.   

3. Соціально-психологічні драми й трагедії. 

4. Сатиричні драми. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Обґрунтуйте історико-культурні передумови виникнення нової української драматургії у ХІХ 

ст. 

2. З’ясуйте пісенно-фольклорні та етнографічні елементи української драматургії на прикладі 

побутових п’єс І. Котляревського та Т. Шевченка.   

3. Поясніть новаторство та нові художні прийоми у творах української драматургії. 

4. Проаналізуйте зміст, мовні засоби та художню систему образів соціальних психологічних 

драм і трагедій на прикладі творів: «Байда, князь Вишневецький» П. Куліша, «Глитай, або ж 

Павук» М. Кропивницького, «Талан», «Не судилось» М. Старицького, «Лимерівна» Панаса 

Мирного, «Серед бурі» Б. Грінченка, «Украдене щастя» І. Франка.  

5. Розкрийте соціально-історичну та художньо-естетичну цінність сатиричних драм на прикладі 

творів: «Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн» І. Карпенка-Карого.  

10. Прочитайте та порівняйте твори: п’єса Марка Кропивницького «Глитай, або ж Павук» та п’єса 

Івана Карпенко-Карого «Хазяїн» (дійові особи, сюжет, ідейна спрямованість, мовні засоби).  

 

Література [4,5,9, 13, 14, 19, 21] 

 

4 СЕМЕСТР 

 

Змістовий модуль 4.  

Новітні тенденції в літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 

Тема 9. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХІХ ст. Творчість Івана 

Франка  

 

План 

1. Особливості літературного процесу в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

2. Естетика епохи модернізму. Творчість Івана Франка. 

3. Проза кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

4. Європейські виміри української літератури. Творче угруповання «Молода Муза». 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Визначте особливості літературного процесу в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

2. Як відбувалося зародження та розвиток естетики модернізму в Україні? 

3. Схарактеризуйте поетичну творчість Івана Франка в контексті використання засобів і 

образів традиційної (реалізм) і новаторської стилістики (модернізм). 

4. У чому полягає новаторство поезії та прози Івана Франка? 
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5. З’ясуйте характерні риси розвитку прозової літератури у кінці ХІХ – початку ХХ ст.  

5. У чому проявилися європейські виміри української літератури в епоху «Fin de siècle»?  

6. Розкажіть про життєвий і творчий шлях митців модерністського творчого угруповання 

«Молода Муза».  

7. Проаналізуйте зразки поетичної творчості П. Карманського, В. Пачовського, М. Яцкова, О. 

Луцького, Б. Лепкого. 

8.  Ознайомтеся з промовою Івана Малковича на врученні Шевченківської премії у 2017 році. 

Скористайтеся підказками для знаходження у поетичній творчості Великого Кобзаря 

нетрадиційних, модерних форм і образів.  

9. Прочитайте поетичну збірку Івана Франка «Зів'яле листя». Виберіть одну чи кілька поезій 

збірки, які припали до душі, проаналізуйте, зацитуйте.  

10. Порівняйте модерну поезію «молодомузівців» із європейськими поетами-модерністами 

(Ш. Бодлер, Е. Верлен, А. Рембо, Е. Верхарн, М. Метерлінк, С. Малларме).  

 

Література [4,5,9, 13, 14, 19, 21] 

 

Тема 10. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Творчість Лесі Українки та Михайла Коцюбинського 

 

План 

1. Леся Українка і національна ідея. 

2. Український літературний модернізм. Поезія Лесі Українки. 

3. Леся Українка – теоретик і практик ново романтизму.  

4. Імпресіонізм Михайла Коцюбинського. 

5. Українська публіцистика та редакторська справа на межі ХІХ-ХХ ст.  

 

   Запитання для актуалізації знань та завдання  

     для самостійної роботи 

1. Обґрунтуйте зв'язок творчості Л. Українки з розвитком української національної ідеї. 

2. Які риси літературного модернізму були притаманні творчій манері Л. Українки? 

3. Проаналізуйте філософську, громадянську та ліричну поезію Л. Українки. 

4. Чому Л. Українку називають теоретиком і практиком новоромантизму? Відповідь 

обґрунтуйте посиланнями на твори письменниці.  

5. У чому полягає новаторство жіночих образів у драмах Л. Українки («Камінний господар», 

«Кассандра», «Бояриня»)? 

6. Поясніть особливості імпресіоністичної прози М. Коцюбинського. Відповідь проілюструйте 

уривками з творів письменника. 

7. Як розвивалася українська публіцистика у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. 

8. Які теми були характерні для української публіцистики в цей період? 

9. Коли і в яких історична умовах зародилася видавнича й редакторська справа в Україні?  

10.Подивіться та підготуйтеся до обговорення документального фільму про Лесю Українку 

«Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Не така як всі».  

11. Прочитайте та проаналізуйте на вибір твори Лесі Українки: п'єса «Кассандра», поема 

«Бояриня».  

12. Прочитайте зразки публіцистики ХІХ ст.: полеміку Б. Грінченка та М. Драгоманова про 

українську національну справу; з'ясуйте позиції сторін, прокоментуйте їх аргументи, 

висловіть власні судження про зміст та актуальність, обговорюваних тоді питань. 

 

Література [4,5,7, 9, 10, 13, 14, 19, 21] 

 

Тема 11. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Творчість Ольги 

Кобилянської. «Покутська трійця». Творчість Гната Хоткевича. 
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План 

1. Літературна творчість Ольги Кобилянської.  

2. Феміністична проза О. Кобилянської. 

3. Літературний та художньо-естетичний феномен «Покутської трійці». 

4.  Експресіонізм прози В. Стефаника. 

5. Творчість Гната Хоткевича. 

  

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Обґрунтуйте особливості творчої манери Ольги Кобилянської  на прикладі повістей «Людина» 

та «Земля». 

2. Проаналізуйте лірично-романтичну повість О. Кобилянської «У неділю рано зілля копала». 

3. Визначте спільні та самобутні риси творчості письменників «Покутської трійці» (Василь 

Стефаник, Лесь Мартович, Марко Черемшина). 

4. Схарактеризуйте ідейно-естетичні принципи експресіонізму В. Стефаника на прикладі новел 

«Новина» та  «Камінний хрест».  

5. Розкажіть про творчість Гната Хоткевича, спираючись на такі твори: драма «Лихоліття», 

повісті «Камінна душа», «Авірон» , оповідання «Гірські акварелі». 

6. Прочитайте та підготуйтеся до обговоренная новели О. Кобилянської «Природа». У чому 

самобутність жіночих образів новели? 2. Подивіться екранізацію новели В. Стефаника 

«Камінний хрест» (1968 р., режисер – Л. Осика). Порівняйте літературний твір і художній 

фільм.  

 

Література [4,5,7, 9, 10, 13, 14, 19, 21] 

 

Тема 12. Історія української літератури в кінці ХІХ – початку ХХ століття. Творчість 

Володимира Винниченка 

 

План 

1. Неореалізм літературної творчості Володимира Винниченка. Безфабульна проза. 

2. Еволюція жанрових форм у малій прозі Володимира Винниченка.  

3. Велика проза Володимира Винниченка  

4. Європейська драма доби раннього модернізму. Драматургія В. Винниченка. 

5.  Публіцистика В. Винниченка  

6. Щоденники В. Винниченка. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Схарактеризуйте риси неореалізму в творчості В. Винниченка (психологізм, 

автобіографічність, соціальна спрямованість).  

2. Що таке безфабульна проза? Наведіть приклади такої прози в українській літературі. 

3. Як жанри притаманні малій прозі В. Винниченка?  

4. Підготуйте розповідь про велику прозу В. Винниченка на прикладі творів: «Сонячна машина», 

«Поклади золота», «Нова заповідь», «Вічний імператив», «Лепрозорій», «Слово за тобою, 

Сталіне!». 

5. Як розвивалася європейська драма доби раннього модернізму? 

6. Проаналізуйте основні драми В. Винниченка.   

7. Поясніть, у чому полягав синтез жанрів інтелектуальної драми й мелодрами на прикладі творів 

В. Винниченка «Мохноноге», «Молода кров».  

8. Прокоментуйте основні ідеї публіцистики В. Винниченка на прикладі трилогії «Відродження 

нації». 
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9. Прокоментуйте зміст і мову щоденникових записів В. Винниченка як важливого історичного 

джерела та літературного твору. 

7.  Прочитайте та підготуйтеся до обговорення драми В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий 

Ведмідь". Які актуальні теми розглядає автор у цьому творі?  

8.  Подивіться екранізацію оповідання В. Винниченка «Моменто». Порівняйте літературний твір 

та художній фільм.  

 

Література [4,5, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 21] 

 

Змістовий модуль 5.  

Літературний процес у ХХ ст. 

 

Тема 13. Історія української літератури 1920 – 1940 рр. Поезія 

 

План 

1. Літературно-мистецька генерація 20-30-х років XX ст.  

2. Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х рр. Футуризм Михайля Семенка. 

3. Неокласицизм. «П’ятірне гроно» неокласиків. Творчість Миколи Зерова. 

4. Поетичний кларнетизм поетичної творчості Павла Тичини. 

5. Модерністський дискурс творчості Б.-І. Антонича. 

6. Творчість Євгена Плужника. 

7. Празька поетична школа в українському письменстві. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Як формувалася літературно-мистецька генерація 20-30-х років XX ст.? У чому причини 

піднесення української національної культури в цей період? Які імена українських поетів і 

письменників цього покоління ви знаєте? 

2. У чому проявилися авангардні тенденції в українській літературі 1920-х рр.?  

3. Вкажіть на ознаки новаторства у футуристичній поезії Михайля Семенка. 

4. Схарактеризуйте особливості напрямку «неокласицизм» в українській літературі.  

5. Хто належав до «П’ятірного грона» неокласиків українській літературі?  

6. Розкажіть про літературну творчість Миколи Зерова. 

7. Поясніть жанрову природу кларнетизму поетичної творчості Павла Тичини. 

8. У чому проявився модерністський дискурс творчості Б.-І. Антонича? 

9. Проаналізуйте творчість Євгена Плужника. 

10. Підготуйте розповідь про Празьку поетичну школу в українському письменстві. 

11.  Прочитайте та проаналізуйте поетичну збірку Павла Тичини "Сонячні кларнети". Визначте 

тематику та жанрові особливості збірки.  

12.  Прочитайте та підготуйтеся до обговорення памфлетів Миколи Хвильового («Україна чи 

Малоросія», «Апологети писаризму»).  

 

Література [8, 11, 12, 13, 14, 17, 20] 

Тема 14. Історія української літератури 1920 – 1940 рр. Проза і драматургія 

 

План 

1. Діяльність літературних об’єднань «ВАПЛІТЕ», «Плуг», «Гарт»,  «Молодняк», «Ланка». 

2.  Жанрово-стилістичні особливості художньої прози 1920-х рр.  

3. «Романтика вітаїзму» Миколи Хвильового. 

4. Творчість Юрія Яновського.  

5.  Неореалізм творчості Григорія Косинки та Валер’яна Підмогильного. 

6. Розвиток національного театру та новаторська драматургія Миколи Куліша в  

https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/13-712.pdf
https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/13-712.pdf
https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/13-712.pdf
https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/13-712.pdf
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1920-1930-х рр.   

7. Драматургія Івана Кочерги. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Назвіть жанрово-стилістичні особливості художньої прози 1920-х рр.  

2. Розкажіть про діяльність та особливості творчих пошуків літературних об’єднань 

«ВАПЛІТЕ», «Плуг», «Гарт»,  «Молодняк», «Ланка». 

3. З’ясуйте ідейно-художні засади концепції «романтики вітаїзму» Миколи Хвильового на основі 

творів «Вальдшнепи», «Я ‒ романтика». 

4. Проаналізуйте творчість Юрія Яновського на прикладі творів «Майстер корабля», 

«Вершники». 

5. За якими художньо-стилістичними та ідейно-художніми ознаками творчість Григорія Косинки 

та Валер’яна Підмогильного належить до течії «неореалізм». Відповідь обґрунтуйте 

посиланнями на твори авторів. 

6. Як розвивався український національний театр та драматургія в 1920-1930-х рр.?  

7. Обґрунтуйте новаторство драматургії Микола Куліша на прикладах таких творів, як сатирична 

комедія «Мина Мазайло». драма «97», «Отак загинув Гуска», «Маклена Ґраса», «Комуна в 

степах». 

8. У чому полягає символізм у драматургії Івана Кочерги. Поясніть на прикладах творів 

«Алмазне жорно», «Свіччине весілля», «Майстри часу». 

9. Прочитайте та підготуйтеся до обговорення трагікомедії М. Куліша «Народний Малахій». Які 

актуальні суспільні, культурні та особистісні проблеми піднімає автор у цьому творі? 

Подивіться екранізацію цього твору. Порівняйте літературний твір та художній фільм.  

 

Література [8, 11, 12, 13, 14, 17, 20] 

 

Тема 15. Історія української літератури 1920 – 1940 рр. 

Творчість Олександра Довженка 

 

План 

1. Творча ґенеза літературного таланту О. Довженка. 

2. «Мала» проза О. Довженка періоду війни.  

3. Новаторство прози О. Довженка. Кіноповість як нова жанрова форма української літератури. 

4. Щоденники та епістолярна спадщина О. Довженка. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. У чому полягає життєво-світоглядне та творче кредо О. Довженка як письменника, 

кінорежисера, українця та громадянина. 

2. Прокоментуйте висловлювання митця «Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм». 

3. Схарактеризуйте «малу» прозу О. Довженка періоду війни на основі творів «Ніч перед боєм», 

«Мати», «Відступник», «Незабутнє», «Перемога». 

4. З’ясуйте мовно-стилістичної особливості розповідної манери прози О. Довженка.  

5. Визначте ознаки кіноповісті як нової жанрової форми української літератури на прикладі 

творів О. Довженка «Земля», «Зачарована Десна», «Україна в огні». 

6. Чи є, на вашу думку, щоденники та листи О. Довженка, літературними доробком письменника. 

Відповідь обґрунтуйте посиланнями на тексти творчої спадщини О. Довженка.   

7.  Прочитайте  та підготуйтеся до обговорення кіноповісті О. Довженка «Україна в огні». Які 

події стали приводом до написання твору? Які проблеми людини і суспільства ставить автор 

через призму війни та воєнного лихоліття?  

https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/13-712.pdf
https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/13-712.pdf
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8. Подивіться екранізацію твору О. Довженка «Україна в огні». Порівняйте літературний твір та 

художній фільм.  

 

 

Література [8, 11, 12, 13, 14, 17, 20] 

 

Тема 16. Історія української літератури 1950 – 1970 рр.  

Шістдесятники. Поезія 

 

  План 

 

1. Шістдесятництво як явище української культури.  

2. Неоромантична поетика Василя Симоненка.  

3. Художня своєрідність поетичного світу Ліни Костенко. 

4. Поетичний модернізм Івана Драча.  

5. Микола Вінграновський як поет, прозаїк і кіномитець. 

6. Поетична творчість Василя Стуса. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. З’ясуйте сутність шістдесятництво як явища української культури та його роль у становленні 

української культурної ідентичності. 

2. У чому полягала індивідуальність неоромантичної поетики В. Симоненка Прокоментуйте 

поезії автора: «Найогидніші очі порожні», «На цвинтарі розстріляних ілюзій», «Де зараз ви, 

кати мого народу». 

3. Проаналізуйте художню своєрідність поетичного світу Ліни Костенко. 

4. Дослідіть фольклорно-пісенну основу роману у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай».  

5. Прокоментуйте тематику, мову, образну систему віршованого роману Л. Костенко 

«Берестечко». 

6. У чому проявився поетичний модернізм Івана Драча. Наведіть приклади з його літературного 

доробку. 

7. Розкажіть про Миколу Вінграновського як поета, прозаїка, кіномитця. Яка природа його 

поетичного обдарування? 

8. У чому велич і трагізм творчого генія Василя Стуса? Проілюструйте відповідь зразками віршів 

поета. 

9.  Розглядаємо тему ІІ світової війни в історичній пам'яті народу та її відображення у творчості 

письменників 1950-1980-х рр. Прочитайте уривок із роману О.Гончара "Собор" про «зелені 

цятки».  

10. Ознайомтеся зі зразками літературно-музичних творів на тему ІІ світової війни різних 

періодів. 

 

Література [8, 11, 12, 13, 14, 17, 20] 

 

 

Тема 17. Історія української літератури 1950 – 1970 рр. Шістдесятники. Проза 

План 

1. Феномен прози  шістдесятників. 

2. Експресіонізм новелістики Григора Тютюнника.  

3. Творчі пошуки Валерія Шевчука. 

4. «Химерна проза» Василя Земляка. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  
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для самостійної роботи 

 

1. Прокоментуйте особливі риси прози шістдесятників (ліричність, історичність, національне 

підґрунтя, химерність). 

2. Поясніть експресіонізм новел Григора Тютюнника на прикладі творів: «Поминали Маркіяна», 

«Оддавали Катрю», «Три плачі над Степаном», «Син приїхав». 

3. З’ясуйте мовно-стилістичні ознаки літературного письма Валерія Шевчука на прикладі 

роману «Дім на горі». 

4. Проаналізуйте творчість Василя Земляка, спираючись на твори: повісті «Рідна сторона», 

«Кам'яний брід», «Гнівний Стратіон», «Підполковник Шиманський».  

5. Яке місце в доробку В. Земляка та українській літературі загалом посідає дилогія «Лебедина 

зграя» й «Зелені Млини».  

6. Прочитайте й проаналізуйте новели Г. Тютюнника "Зав'язь", "Три зозулі з поклоном", 

"Оддавали Катрю", "Поминали Маркіяна", "Вуточка".  

7.  Прочитайте уривок із роману О. Гончара "Собор" і послухайте науково-аналітичну розвідку 

Андрія Портнова про цього письменника та його твір.   

 

Література [8, 11, 12, 13, 14, 17, 20] 

 

Тема 18. Історія української літератури кінця 1970 – 1990-х рр. 

 

План 

1. Літературний процес 1970-90-х рр. ХХ ст.  

2. Літературні дискусії 1970-90-х рр. 

3. Українське літературознавство та літературна критика постколоніального періоду. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Вкажіть на особливості літературного процесу 1970-90-х рр. ХХ ст.  

2. Схарактеризуйте творчі досягнення та невдачі провідних письменників цього періоду: 

О. Гончара, П. Загребельного, Ю. Мушкетика, А. Дімарова, Р. Іваничука, Є. Гуцала. 

3. Проаналізуйте головні теми та методологічні підходи українського літературознавства й 

літературної критика постколоніального періоду. 

4. Розкажіть про суть і результати суспільної дискусії 1970-90-х рр. про стан та перспективи 

розвитку української літератури. 

5. Для аналізу виберіть одну новелу Є. Гуцала: "Виїзний товариський суд", "Вась-Вась", "Гриць 

Золотесенький".  

6.  Подивіться одну з серій художнього фільму «І будуть люди…», знятого за мотивами роману 

А. Дімарова. Порівняйте літературний твір і художню стрічку.   

7. Напишіть відгук- рецензію на художній фільм «І будуть люди…». 

 

Література [8, 11, 12, 13, 14, 17, 20] 

 

 

Змістовий модуль 6.  

Літературні тенденції сьогодення 

 

Тема 19. Українська публіцистика  

 

План 

1. Основні тенденції публіцистичної творчості другої половини ХХ ст. 

2. Політична публіцистика І. Багряного. 
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3. Публіцистичний доробок І. Дзюби в контексті руху шістдесятників і сьогодення.  

4. Публіцистика Є. Сверстюка як зразок європейської есеїстки. 

5. Проблеми духовності в публіцистиці О. Гончара. 

6. Історична публіцистика Є. Гуцала. 

7. Культурологічна публіцистика А. Погрібного.  

8. Україна як історичний і культурний феномен у публіцистиці Ліни Костенко. 

9. Сучасна українська публіцистика на шпальтах та в мережі. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Схарактеризуйте основні тенденції розвитку та різновиди української публіцистики у другій 

половині ХХ ст.  

2. З’ясуйте основні теми, мотиви, ідеї та цінності, які знайшли відображення в публіцистиці І. 

Багряного. 

3. Проаналізуйте публіцистичний доробок І. Дзюби в контексті руху шістдесятників і нашого 

часу.  

4. Проаналізуйте публіцистичний доробок Є. Сверстюка через призму ідей і досягнень 

європейської есеїстики.  

5. Якими були концептуально-тематичні особливості української публіцистики в 1980-1990-рр. 

ХХ ст.? 

6. Прокоментуйте основні проблеми суспільного розвитку в публіцистиці О. Гончара за 

матеріалами книги «Чим живемо».  

7. Прокоментуйте та оцініть значення історичної публіцистики Є. Гуцала за збірником 

«Ментальність орди». 

8. Прокоментуйте та оцініть публіцистичний доробок А. Погрібного за матеріалами книги 

«Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так як треба».  

9. Дослідіть, які історичні та культурні феномени лежать в основі публіцистики Ліни Костенко. 

10. Випишіть із творчого доробку вітчизняних письменників якомога більше крилатих висловів, 

відомих фраз, упізнаваних у масовій культурі слів, словосполучень чи уривків текстів. 

Використовуючи ці слова чи вислови, складіть назви заголовків для медійних публікацій.  

11. Прочитайте зразки публіцистики І. Дзюби, Є. Сверстюка, Є. Гуцала, О. Гончара, А. 

Погрібного. Чи актуальні ці праці сьогодні, яке їхнє місце в сучасному духовному та 

інтелектуальному розвитку українського суспільства.     

 

Література [8, 11, 12, 13, 14, 17, 20] 

 

Тема 20. Сучасна українська література (2000 – 2022 рр.) 

 

План 

1. Сучасний літературний процес: тенденції та перспективи розвитку. 

2. Сучасна українська поезія.  

3. Фемінізм у літературі. Нова «жіноча проза». 

4. Особливості постмодерної прози.  

5. Сучасна драматургія.  

6. Сучасний стан літературної критики, літературної публіцистики та редакторської справи. 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

 

1. Охарактеризуйте стан сучасного літературного процесу в Україні. 

2. Чи актуальний в літературі поділ на масову та елітарну літературу. Відповідь аргументуйте 

посиланнями на твори сучасних письменників.  
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3. У чому полягають деколонізаційні та постмодерні тенденції в сучасній українській літературі. 

4. Простежте вплив теорії фемінізму в літературі. Поясніть значення термінів «феміністична 

література», «фемінізм у літературі».  

5. Назвіть авторів/авторок і твори, які підпадають під визначення «жіноча проза». 

6. З’ясуйте особливості сучасної української поезії.  

7. Наведіть приклади постмодерної прози на прикладі творчості В. Медведя, Ю. Андруховича, 

Є. Пашковського, О. Забужко. 

8. Визначіть жанрові трансформації та мовно-стилістичні новації сучасної української 

драматургії.  

9. Дайте характеристику сучасному стану літературної критики, літературної публіцистики та 

редакторської справи. 

10.  Прочитайте та проаналізуйте новели Є. Кононенко: "5 хвилин ніжності", "Цвіт вишні", 

"Телефонна елегія", "Шлюбна ніч", "Голий ювілей".  

11. Прочитайте зразки поезії Ю. Андруховича, С. Жадана, О. Ірванця, Ю. Іздрика; виберіть одну-

дві для декламування.  

12. На суспільно-політичних («Збруч») і літературних сайтах («Читомо», «Читай», «Буквоїд») 

ознайомтеся із сучасними зразками літературних рецензій, оглядів книжкових новинок, 

письменницьких дописів і блогів.    

 

Література [8, 11, 12, 13, 14, 17, 20] 

 

   Тема 21. Літературне краєзнавство 

 

План 

 

1. Літературний процес на Волині та Рівному: від давнини до сучасності. 

2. Літературний альманах «Погорина», літературні видання та книжкові видавництва краю. 

3. Літературні портрети письменників-краєзнавців. 

4. Сучасні письменники Рівненщини. 

 

 

Запитання для актуалізації знань та завдання  

для самостійної роботи 

1. Які особливості мав процес розвитку літератури на теренах Волині, Рівненщини, міста 

Рівного від середніх віків до нашого часу. 

2. Розкажіть про письменників, перекладачів і видавців, чия творчість пов’язана з волинсько-

поліський краєм. 

3. З’ясуйте історію заснування на Рівненщині літературного альманаху «Погорина». 

4. Розкажіть про інші періодичні/неперіодичні літературні видання та книжкові видавництва 

краю. 

5. Проаналізуйте літературний доробок письменників-краєзнавців: Євгена Шморгуна, 

Бориса Боровця, Євгена Цимбалюка, Віктора Мазаного. 

6. Підготуйте інформацію про сучасних письменників Рівненщини (Лідія Рибенко, 

Валентина Люліч, Василь Лящук, Ірина Баковецька, Стефанія Українець, Наталя Демидюк, 

Петро Велесик, Світлана Мейта, Вікторія Климентовська та ін.). 

7.  Відвідайте Рівненську обласну наукову бібліотеку або зайдіть на її сайт і познайомтеся з 

новими надрукованими книгами рівненських літераторів. 

 

Література [8, 11, 12, 13, 14, 17, 20] 
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     Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Білоус П. Історія української літератури X – XVIII ст. : навчальний посібник. К. : ВЦ 

«Академія», 2009. 424 с.   

2. Возняк М. Історія української літератури: у 2 кн. Львів : Світ, 1992. 

3. Історія української літератури ХІХ ст. (70 – 90-ті роки): у 2 кн. : підручник / за ред. О. Гнідан. 

К. : Вища школа, 2002 – 2003. Кн. 1. 575 с. Кн. 2. 436 с. 

4. Єфремов С. Історія українського письменства. К. : «Феміна», 1995. 688 с. 

5. Історія української літератури. ХІХ століття: У 3 кн. : навч. посібник / за ред. М. Яценка. К. : 

Вища школа, 1996. 

6. Історія української літератури. ХІХ століття: У 2 кн. : підручник / за ред. акад. 

М. Г. Жулинського. К. : Либідь, 2005 – 2006. Кн. 1. 656 с. Кн. 2. 712 с.   

7. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: У 2 кн. : підручник / За ред. 

О. Гнідан. К. : Либідь, 2005 – 2006. Кн. 1. 624 с. Кн. 2. 496 с. 

8. Історія української літератури. ХХ століття. У 2 кн. : навчальний посібник / За ред. 

В. Г. Дончика. К. : Либідь, 1994 – 1995. Кн. 1. 784 с. Кн. 2. Ч. 1. 368 с. Кн. 1. Ч. 2. 512 с. 

9. Історія української літератури (Перші десятиріччя ХІХ ст.) / П. Хропко. К. : Либідь, 1992. 512 

с. 

10. Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст.: у 10 т. / Ю. Ковалів. К. : 

ВЦ «Академія», 2013. Т.1. С.131–205.  

11. Літературознавча енциклопедія: У 2 томах / авт.-уклад. Ю.Ковалів. К. : ВЦ «Академія», 2007.  

12. Літературознавчий словник-довідник / упор. Р. Гром'як, Ю. Ковалів. К. : ВЦ «Академія», 1997. 

752 с. 

13. Марко В. П. Аналіз художнього твору : навч. посіб. К. : Академвидав, 2013. 280 с.  

14. Наєнко М. Художня література України. Від міфів до модерної реальності. К. : Вид. центр 

«Просвіта», 2012. 1088 с. 

15. Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – початку ХХ ст. К. : Наукова 

думка, 1991. 268 с. 

16. Ранній український модернізм : антологія / упоряд. текстів та передмова Л. Демська-Будзуляк. 

Харків : Вид-во «Ранок», 2009. 288 с. 

17. Стильові тенденції української літератури ХХ століття. К. : Фоліант, 2004. 284 с. 

18. Українська література XІ – XVIII ст. : хрестоматія / за ред. П. В. Білоуса. К.: ВЦ «Академія», 

2011. 688 с. 

19. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. : довідник 

/ Редкол.: С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, П. П. Кононенко та ін. К. : Либідь, 2000. 360 с.  

20. Українське Слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. Кн.1. 

К. : Рось, 1994. 704 с.  

21. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). К. :  ВЦ 

«Академія», 2003. 568 с. 

22. Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література  XVI – XVIII століть: у 2 кн. Книга 

перша: Ренесанс. Раннє бароко. К. : Либідь, 2005. 400 с. 

23. Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література  XVI – XVIII століть: у 2 кн. Книга 

друга: Розвинене бароко. К. : Либідь, 2005. 728 с. 

 

 

 

Додаткова література 

 

1. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму. К. : Факт, 2003. 

320 с. 
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2. Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. К. : 

Либідь, 1999. 264 с. 

3. Агеєва В. Українська імпресіоністична проза. К. : Наукова думка, 1994. 158 с. 

4. Голомб Л. Новаторські тенденції в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Ужгород : Гражда, 2008. 296 с. 

5. Грабович Г.  До історії української літератури. К. : Критика, 2003. 631 с. 

6. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна 

інтерпретація. Л. : Літопис, 1997. 300 с. 

7. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. Київ : 

Критика, 2005. 265 с. 

8. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. К. : 

Основи, 1993. 126 с. 

9. Захарчук І. Війна і слово. Мілітарна парадигма соціалістичного реалізму : монографія. Луцьк : 

Твердиня, 2008. 406 с. 
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