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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мова  –  надзвичайно  складне  і  багатогранне  явище,  яке  визначає

інтелектуально-особистісний,  соціальний  і  духовний  розвиток  людини.
Оволодівати  її  багатствами  –  значить  засвоювати  цілі  історико-культурні
пласти  розвитку  народу,  зрозуміти  його  світосприймання  і  світорозуміння.
Отже,  мовна  підготовка  філолога  не  зосереджується  лише  на  засвоєнні
лінгвістичних знань,  а  покликана сформувати спеціаліста,  здатного  осягнути
мовне явище у всій його повноті,  взаємодії  з  усім комплексом, що визначає
ментальність  нації  взагалі  та  окремої  людини  зокрема.  Таким  чином,  мета
екзамену з сучасної української мови – виявити рівень засвоєння усіх розділів
лінгвістичної  науки,  історії  їхнього  розвитку  і  становлення,  особливості
лінгвістичних  контактів,  а  на  цій  основі  –  готовність  розглядати  і
трансформувати мовні явища у контексті соціо-гуманітарних проблем.

Одним із важливих факторів професійної підготовки філолога є залучення
майбутніх фахівців до вивчення й осмислення традицій і здобутків вітчизняної
культури  й,  передусім,  літератури.  Навчальний  курс  „Історія  української
літератури" створений для студентів-бакалаврів,  що продовжують навчання і
розрахований  на  теоретичне  і  практичне  вивчення  основних  літературно-
художніх тенденцій,  напрямків  розвитку українського літературного процесу
XX ст.

Під час складання іспиту студент повинен продемонструвати:
- глибокий  науковий  рівень  засвоєння  і  репродукції  знань

теоретичного матеріалу;
- уміння оптимально співвідносити теорію з практикою;
- рівень  сформованості  вмінь  і  навичок  усного  та  писемного

мовлення;
- ступінь оволодіння нормами української літературної мови;
- уміння робити лінгвістичний аналіз тексту, складати схему речення

або конструювати речення за поданою схемою.
До програми включено основні питання курсу сучасної української мови.
Опрацьовуючи  розділ  “Вступ”,  студент  має  звернути  увагу  на  основні

процеси і шляхи формування і розвитку мови кожного зі слов’янських народів,
основні мовні стилі.

Розділ “Фонетика і фонологія” вимагає уміння розрізняти поняття “звук” і
“фонема”,  характеризувати  голосні  й  приголосні  звуки,  розуміти  зміни  в
системі  голосних  і  приголосних  (із  історичною довідкою),  вміти  записувати
текст фонетичною транскрипцією, що пов’язано зі знанням орфоепічних норм.



Складним  є  розділ  “Графіка  та  орфографія”,  оскільки  в  ньому
розглядаються не тільки питання співвіднесеності  звуків і  букв,  а й правила
орфографії, засвоєння яких потребує певних умінь і навичок.

З  лексикології  та  фразеології  майбутньому  вчителеві  слід  повторити
основні  групи слів  за  значенням,  фразеологічні  одиниці,  їхні  типи,  джерела
фразеології.

Міцні  знання  з  морфеміки  та  словотвору  допоможуть  безпомилково
виконувати морфемний і словотвірний аналіз слів.

Центральне  місце  в  системі  розділів  науки  про  лінгвістику  належить
синтаксису,  в  структурі  якого  всі  засоби  мови  і  мовлення  знаходять
функціональну  оцінку.  Майбутній  учитель  має  продемонструвати  уявлення
сучасного стану синтаксичної науки, охарактеризувати синтаксичні одиниці –
словосполучення,  речення,  визначити  головні  та  другорядні  члени  речення,
способи  ускладнення  простого  речення,  особливості  його  пунктуаційного
оформлення.

При опрацюванні синтаксису складного речення необхідно звернути увагу
на принципи класифікації  складнопідрядних речень,  особливості  структурно-
семантичної класифікації, згідно якої розрізняються види підрядних речень у
сучасній школі.

Художня  література  посідає  провідне  місце  серед  усіх  інших  видів
мистецтв, оскільки образом, художнім словом передає найрізноманітніші сфери
людського  буття,  зовнішній  і  внутрішній  світ  людини.  На  формування
художнього слова,  його специфіки і спрямована фахова підготовка філолога.
Йому,  як  спеціалісту,  необхідно  не  просто  засвоїти  певну  суму  історико-
літературних, теоретичних знань, а сформувати здатність осягати художній твір
у його змістовно-естетичній даності, неповторності. Вивчення літератури – це
засвоєння  кількох  культурних  пластів,  кожен  з  яких  виробляв  би  своє
розуміння прекрасного, утверджував би ідеал людини, особистості.  Водночас
літературний  процес  становить  нерозривний  потік,  коли  одні  набуття,
трансформуючись, видозмінюючись, неодмінно входять у наступні, збагачують
їх, допомагають прояву нового. Тому при прочитанні художнього твору, його
аналіз і слід враховувати як синхронний, так і діахронний підходи. 

Будь-який твір – це результат осмислення, переживання і перевтілення, яке
відбувається  за  естетичними  законами,  передбачаючи  значну  роль  домислу.
Художній твір  –  це  перш за  все  суб’єктивний авторський світ,  що відбиває
складну  взаємодію  етичних,  естетичних,  соціальних,  філософських  тощо
уподобань  митця.  У  зв’язку  з  цим  важливо  збагнути  авторську  позицію,
заявлену в творі, не підміняти її власною, і в  той же час чітко висловлювати
особисте  ставлення  до  зображеного.  Це  й  повинне  забезпечити  науково-



об’єктивний,  ґрунтовний,  позбавлений  соціологічних  впливів
літературознавчий аналіз.

Під час складання іспиту студент повинен продемонструвати: 

• сприйняття  літератури  як  особливого  феномену  людського  духу,  який
розвивається за притаманними йому законами; 

• уміння  зіставляти  окремі  естетичні  факти,  щоб  на  цій  підставі
вибудовувати  цілісне  бачення  всього  процесу,  пізнання  його
закономірностей, перспектив розвитку;

• уміння виявляти авторське бачення висвітлюваної проблеми, готовність
поважати чужу думку, знаходити в ній раціональне зерно;

• глибокий науковий рівень засвоєння і репродукції знань теоретичного 
матеріалу;

• уміння оптимально співвідносити теорію з практикою.

• також  студент  повинен  бути  ознайомлений  з  найновішими  науково-
методичними публікаціями стосовно кожної дисципліни.



ЗМІСТ ПРОГРАМИ
З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

ВСТУП

Українська  мова  —  національна  мова  українського  народу.  Місце
української  мови  серед  слов'янських  мов.  Значення  творчості  І.П.
Котляревського в розвитку української літературної мови на народній основі,
Т.Г. Шевченко - основоположник нової української літературної мови. 

Поняття мовної норми.
Писемна й усна форми літературної мови.
Основні  стильові  різновиди  писемної  і  усної  форм  української

літературної мови.

ФОНЕТИКА І ФОНОЛОГІЯ. ОРФОЕПІЯ

Предмет  і  завдання  фонетики.  Описова,  історична,  експериментальна
фонетика.

Голосні звуки, їх класифікація за горизонтальним рухом язика, ступенем
підняття язика до піднебіння та участю губ.

Позиційні чергування голосних звуків у наголошених і ненаголошених
складах [е] – [еи], [и] – [ие], [о] – [оу]; чергування [і] – [і], [у] – [у].

Приголосні звуки, їх класифікація.

За участю голосу і шуму: 1) сонорні; 2) шумні (дзвінкі, глухі).
За місцем утворення: 1) губні; 2) передньоязикові; 3) середньоязикові;

4) задньоязикові; 5) гортанні.
За  способом  утворення:  1)  проривні;  2)  фрикативні;  3)  африкати;  4)

зімкнено-прохідні (носові, бокові, вібранти).
Зміни приголосних звуків у потоці мовлення-  АСИМІЛЯЦІЯ приголосних

(повна  і  часткова,  регресивна  і  прогресивна).  АСИМІЛЯЦІЯ за  голосом,  за
м'якістю,  за  місцем  і  способом  творення.  Дисиміляція  приголосних
(прогресивна  і  регресивна).  Спрощення  груп  приголосних.  Відбиття  явищ
асиміляції, дисиміляції і спрощення на письмі.

Подовження  приголосних,  що  виникло  внаслідок  прогресивної
асиміляції.  Фонетичний і  морфологічний тип подовження.  Семантичний тип
подовження. 

Фонологічна система української мови. Поняття про фонему. Основний,
вияв фонеми і її позмційні та комбінаторні варіанти. Склад. 

Чергування фонем. Чергування в системі голосних фонем (з історичним
поясненням):    

1) Чергування /О/ та/Е/ з фонемним нулем: день - дня, сон – сну; 
2) Чергування /О/ та /Е/ з /І/: віз,- воза, село - сіл. Випадки відхилення 

від цих чергувань; фонетичні властивості /І/, що розвинувся з Ь (ять). 



3) Чергування /Е/ - /О/ після шиплячих та /ј/. Випадки відхилення від 
цих чергувань.

Чергування приголосних фонем (з історичною довідкою).
/Г-Ж-3/, /К-Ч-Ц/, /Х-Ш-С/. Фонетичний аналіз слів.

ОРФОЕПІЯ

Орфоепія  як  розділ  мовознавства  і  як  система  правил  літературної
вимови. Значення орфоепічних норм, причини їх порушення. 

Основні  правила  української  літературної  вимови.  Вимова  голосних і
приголосних звуків у різних позиціях, а також окремих звукосполучень (-ться,
-шся та ін.).

ГРАФІКА І ОРФОГРАФІЯ

Українська  графіка  як  вчення  про  систему  знаків,  що  забезпечують
передачу звукової мови на письмі, і про звукове значення букв. Український
алфавіт. Співвідношення між буквами і звуками. 

Позначення на письмі м'якості приголосних. Правила вживання м'якого
знака. Напівм'які приголосні.

Вимова Я, Ю, Є, Ї як. двох звуків, у позиції після твердих приголосних.
Вживання апострофа.

Українська  орфографія  та  її  принципи:  фонетичний,  морфологічний,
історичний (традиційний); диференціюючі написання. 

Написання слів разом, окремо, через дефіс. .
Правопис прізвищ і географічних назв.
Правопис  найуживаніших  префіксів  і  суфіксів.  Правопис  слів

іншомовного походження.
Вживання великої літери.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ЛЕКСИКОГРАФІЯ.
ФРАЗЕОЛОГІЯ

Предмет  і  завдання  лексикології  української  мови.  Слово  як  основна
одиниця мови. 

Омоніми, синоніми, антоніми. Пароніми. 

Формування лексичної системи української мови. 

Склад української лексики зі стилістичного погляду. 

Фразеологія. Загальне поняття про фразеологічні одиниці.
Основні типи фразеологічних одиниць. Джерела української
фразеології.
Типи словників та їх характеристика.

МОРФЕМНА СТРУКТУРА СЛОВА

Поняття  морфеми.  Слово  і  морфема.  Основний  вияв  морфеми,  її



позиційні та комбінаторні варіанти. 

Типи морфем: кореневі й афіксальні.

 Корінь слова. Вільний і зв'язаний корінь. 

Лексична основа. Похідна і непохідна основа. Чиста основа.
Вільна і зв'язана основа. Флексія. Нульова флексія;
Префікс, постфікс, суфікс.

СЛОВОТВІР

Словотвір  як  розділ  мовознавчої  науки.  Словотворення  як  джерело
збагачення словникового складу мови.

Словотворчі  засоби.  Словотворчі  типи.  Похідна,  непохідна  і  твірна
основа.

Способи словотворення в українській мові.
Морфемний і словотвірний аналіз слів.

ГРАМАТИКА
Граматика  як  наука.  Граматичні  значення  та  засоби  їх  вираження  в

українській мові. Граматична форма слова і граматична категорія. 

МОРФОЛОГІЯ

Предмет і завдання морфології. Частини мови, принципи виділення їх.
Перехід слів з однієї частини мови в іншу.

ІМЕННИК

Значення,  морфологічні  ознаки,  синтаксичні  функції.  Семантичні
категорії іменника. Іменники загальні та власні назви. Категорії істот/неістот,
конкретності/абстрактності, збірності й одиничності.   

Граматичні  категорії  іменника.  Категорія  роду  і  засоби  її  вираження.
Стилістичне вживання паралельних форм роду іменників.  

Категорія  числа,  її  значення  і  граматичне  вираження.  Стилістичне
вживання паралельних форм числа іменників.

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни. 
Групи іменників І і II відмін. 
Іменники, що знаходяться поза відмінами. Субстантивація.
Правопис, складних іменників. 

ПРИКМЕТНИК

Значення прикметника, його морфологічні ознаки і синтаксичні функції.
Семантичні розряди прикметників.
Ступені порівняння якісних прикметників.
Повні й короткі форми прикметників. Відмінювання прикметників. 

ЧИСЛІВНИК



Значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції числівника.
Розряди  числівників  за  значенням.  Особливості  відмінювання

числівників.
ЗАЙМЕННИК

Семантична,  морфологічна  і  синтаксична  своєрідність  займенника  як
частини мови. 

Розряди займенників за значенням. 
Правопис займенників.

ДІЄСЛОВО

Значення  дієслова  його  морфологічні  ознаки.  Дієвідмінювані,
відмінювані й незмінні форми дієслова, синтаксичні функції.

Інфінітив як початкова форма дієслова. Синтаксичні функції інфінітива.
Категорія виду дієслова. Основні значення доконаного і  недоконаного

видів. Способи творення видових форм.
Категорія  стану  дієслова.  Дієслова  активного,  пасивного  і  середньо-

зворотного стану.   
Категорія  часу  дієслова.  Значення  теперішнього,  минулого  і

майбутнього часів.
Категорія  способу  дієслова.  Основні  значення  дійсного,  умовного  і

наказового способів.
Дієвідмінювання. Особові форми І і II дієвідмін дієслів. 
Дієприкметники як дієслівна форма. Активні і  пасивні дієприкметники,

особливості  їх  творення.  Безособові  форми  на  -но,  -то.  Їх  походження  і
вживання.

Правопис  НЕ  з  дієприкметниками  разом  і  окремо.  Дієприслівник  як
дієслівна форма. Творення дієприслівників.

Перехід дієприслівників у прислівники та прийменники.

ПРИСЛІВНИК
Значення,  морфологічні  ознаки  і  синтаксичні  функції  прислівника.

Структурно-семантичні розряди прислівників. Правопис прислівників.

СЛУЖБОВІ СЛОВА

Прийменник. Поділ прийменників на групи за походженням. 

Морфологічний склад прийменників. 

Сполучник. Класифікація сполучників за будовою. 

Сполучники сурядності і підрядності. Правопис сполучників. 
Частки.  Значення  і  функції  часток.  Класифікація  часток  за  значенням.

Правопис часток.
СИНТАКСИС

Словосполучення  як  одиниця  синтаксису.  Синтаксис  української  мови.



Словосполучення і речення як основні синтаксичні одиниці.
Типи синтаксичних відношень у словосполученні (атрибутивні, об'єктні,

обставинні).
Граматичні  зв'язки  слів  у  словосполученнях:  узгодження,  керування,

прилягання.
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Головні члени речення.  

Підмет. Простий і складений підмет, способи його вираження.  

Присудок. Простий дієслівний присудок, способи його вираження.
Іменний складений присудок, способи його вираження.
Дієслівний складений присудок, способи його вираження.
Тире на місці нульової зв'язки.
Другорядні члени речення.
Додаток. Прямий і непрямий додаток. Способи вираження. 
Означення. Узгоджене і неузгоджене означення, способи вираження.  
Просте ускладнене речення.
Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення. 
Пунктуація при відокремлених означеннях:
Відокремлені прикладки. Пунктуація при відокремлених прикладках.
Відокремлення додатків та обставин.

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Складне речення. Типи окладних речень. Основні засоби зв'язку частин
складного речення. 

Складносурядні  речення,  їх  структурні  особливості.  Засоби  поєднання
предикативних частин складносурядних речень.

Різновиди  (класифікація)  складносурядних  речень  (єднального,
протиставного, зіставного, розділового значення).

Пунктуація в складносурядних реченнях.
Складнопідрядні речення. Принципи класифікації складнопідрядних 

речень.
Засоби зв'язку головної і підрядної частин (сполучники і сполучні слова).
Структурно-семантичні типи складнопідрядних речень (нерозчленованої і

розчленованої структури). 
Складнопідрядні  речення  нерозчленованої  структури  (з  підрядними

означальними, з'ясувальними, способу дії, міри і ступеня). Засоби вираження
зв'язку між частинами. Місце підрядної частини.

Складнопідрядні  речення  розчленованої  структури (з  підрядними часу,
умови,  мети,  причини,  місця,  порівняльними,  допустовими,  наслідковими,
супровідними).  Засоби  вираження  зв'язку  між  частинами.  Місце  підрядної



частини.
Безсполучникові  складні  речення,  їх  різновиди  (з  однотипними  і

різнотипними частинами).
Пунктуація в безсполучникових складних реченнях.
Складні багатокомпонентні речення.
Складносурядні багатокомпонентні речення.
Складнопідрядні багатокомпонентні речення (з послідовною підрядністю,

однорідною, неоднорідною супідрядністю).
Безсполучникові багатокомпонентні речення.
Складні  багатокомпонентні  речення  з  різними  типами  зв'язку

(сполучниковим, безсполучниковим). 
Складне синтаксичне ціле.
Пряма і непряма мова. Пунктуація в реченнях з прямою мовою. Заміна

прямої мови непрямою.
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЛІТЕРАТУРА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX ст.
Літературно-художні  та  філософсько-естетичні  тенденції  в  українській

поезії першої третини XX ст. Становлення українського модернізму. Відкритий
лист М.Вороного як своєрідний маніфест українського модернізму. Естетичне
оновлення,  ідейно-тематичне  "розкріпачення",  громадянсько-публіцистичний
темперамент поетичних творів М.Вороного.

Реформування української поезії у творчості О.Олеся, її модерні стичний
контекст.  Неоромантичні  та  символістичні  тенденції  у  поетичному  доробку
О.Олеся.

Становлення  українського  символізму,  його  роль  у  збагаченні
зображального  арсеналу  і  стилістики  поезії.  Самобутність  українського
символізму у контексті європейського модернізму, "містика національної ідеї"
у поезії символістів. Творча практика митців "Молодої музи" та "Української
хати". Вплив поетичної культури символізму на творчість В.Чумака, В.Еллана-
Блакитного, П.Тичини та ін. 

Письменники-"неокласики" в українській літературі 20-х – початку   30-х
рр. Назва "неокласики" в термінологічному інструментарії критиків та істориків
української  літератури,  особливості  тлумачення  терміна.  Визначення  сфери
автентичного  неокласицизму  ("гроно  п'ятірне":  М.Зеров,  М.Рильський,
П.Филипович,  М.Драй-Хмара,  О.Бургардт).  Естетична  платформа,  морально-
етичні позиції та художні принципи неокласиків.

Складний світ інтелігентської самосвідомості у міфософській поезії   Б.-І.
Антонича. Плідність біологізму Б.-І. Антонича як поетичної  концепції світової
гармонії.  Вплив  творчої   спадщини  Б.-І.  Антонича  на  мистецькі  пошуки
сучасної української поезії. 

Доктрина  "соціалістичного  реалізму"  та  її  деструктивна  роль  в  історії
української літератури.

Тематичне багатство, жанрова повнота і стильове розмаїття української
прози  перших  десятиліть  XX  ст.  Вплив  соціально-політичних  обставин  на
ідейно-художні  тенденції  розвитку  української  прози  20-х  рр.  Енергійна
націленість  на  всебічне  оновлення  прозової  творчості  як  головна  тенденція
доби.

Широкий спектр стильових манер малих прозових форм (експресіонізм –
М.Хвильовий;  елементи  імпресіонізму  –  Г.Косинка,  В.Підмогильний;
орнаментальність  в  оформленні  психологічної  новели  –А.Головко,;
традиційний реалізм – П.Панч). Проблеми пошуків жанру в прозі. Роль повісті
у становленні сучасної української прози XX ст.



Творчість  письменників,  що  виходили  з  традицій  класиків,  прагнучи
поглибити й збагатити їхній досвід (Г.Косинка, В. Підмогильний, Б.Антонечко-
Давидович, П.Панч, А.Головко, І.Сенченко, Ю.Яновський). Виразний відхід від
описового  реалізму,  схильність  до  орнаментальності,  імпресіонізму,
ритмомелодійності індивідуалізації стилю в оповіданнях, новелах, повістях та
романах 20-х рр. XX ст.

М.Хвильовий – неперевершений майстер малої прозової форми. Лірико-
романтична,  імпресіоністична  новела М.Хвильового  як  оригінальне стильове
породження української прози 20-х рр. XX ст. 

Місце і роль роману в українській прозі 20-х рр. XX ст. 
Оригінальний внесок творчості  Ю.Яновського в  українську літературу.

Створення  широких  картин  творчого  життя  людини  в  романі  "Майстер
корабля" (1928). Своєрідність романів "Чотири шаблі", "Вершники". 

Прозова  творчість  У.Самчука.  Зображення  національно-політичних
шукань молоді кінця 20-х рр. на епічному соціально-побутовому тлі у трилогії
"Волинь" (1932-1937). Відгук на трагедію українського села в 30-ті рр. у повісті
"Марія" (1934).

Жанри  історико-культурологічної  та  історико-біографічної  повісті  в
українській  прозі  (В.Петров  (В.Домонтович)  "Аліна  і  Костомаров"  (1929),
"Романи Куліша" (1930). "Людолови" (1934) 3. Тулуб як перша в українській
історичний прозі епопея високого ідейно-художнього масштабу.

Ідейно-естетичне  перекручення,  „поетика  несвободи”  в  літературі  30-х
рр. негативні наслідки дегуманізації художнього слова України.

Драматургія 20-30-х рр.
Стан  української  драматургії  і  театру  на  початку  XX  ст.  Подолання

негативних  тенденцій  етнографічно-побутового  театру,  спроба  розширення
ідейно-художніх  можливостей  реалістичної  драми.  Творчі  знахідки  Лесі
Українки,  О.  Олеся,  В.  Винниченка.  Театральні  експерименти  Л.  Курбаса.
Модерністичний  дискус  української  новаторської  драматургії
передреволюційних років.

Зразки  пророчого  мистецтва  в  контексті  символістської  драматургії
О.Олеся, С.Черкасенка, Я.Мамонтова, І.Кочерги.

І.Кочерга як один із визначних українських драматургів XX ст. Широке
використання можливостей усіх традиційних драматичних жанрів у творчості
І.Кочерги  ("Песня  в  бокале"  (1919),  "Фея  гіркого  мигдалю"(1925),  "Марко  в
пеклі"  (1928)).  Протиставлення  жанрової  одноманітності  й  полісемії,
побутовизму  та  філософського  узагальнення,  сценічної  життєподібності  та
відкритої  умовності  в  естетиці  драматурга.  Пріоритет  первинної  ідеї  над
розвитком  сюжету  та  характерів  як  принципова  риса  естетики  І.Кочерги.
Художньо-філософське осмислення категорій часу і простору в п'єсі "Майстри



часу"  (1934).  Ізольоване  існування  ідей  часу  від  конкретних  дійових  осіб.
Новаторські знахідки І.Кочерги на рівні поетики твору. 

Мотиви  вітчизняної  історії,  героїка  боротьби  за  визволення  від
соціального та національного гніту у творчому доробку І.Кочерги ("Свіччине
весілля" (1930), "Ярослав Мудрий" (1944)). Місце і роль І.Кочерги в сучасній
українській драматургії. 

Два напрями розвитку професійного театру 20-30-х рр. ("психологічний"
та "експериментальний" театр).

Л.Курбас  як  реформатор  нового  українського  театру.  Театр  "Березіль"
(1922-1934) та його драматургія. Творчість М.Куліша у контексті новаторських
здобутків театру "Березіль".

Величезні  втрати  українського  письменства  внаслідок  репресій  30-х
років. Активізація літературної творчості у роки Великої Вітчизняної війни.

Еволюція поезії 1941-1945 рр. Звернення мистецтва до істинно людської
сутності,  її  морально-психологічних  глибин,  демократизація  і  гуманізація
художньої думки.

Поезія  як  виразник  народного  духу  в  роки  війни.  Розширення
проблемних  обширів,  збагачення  виражального  арсеналу  лірики,  зміни  в
жанровій  структурі  ліричних  та  ліро-епічних  творів.  Поетична  творчість
А.Малишка.

Вагомий внесок митців старшого покоління в розвиток української поезії
періоду війни (П.Тичина, М.Рильський, М.Бажан, В.Сосюра).

Доля  і  творчість  поетів  української  діаспори  (Є.Маланюк,  О.  Теліга,
О.Ольжич, Т.Осьмачка, Ю.Клен та ін.).

Відбиття  складного  процесу  духовного   розкріпачення  особистості,
стрімкої гуманізації суспільної свідомості в українській поезії періоду Великої
Вітчизняної війни.

Реалістичне  зміцнення  української  прози  воєнних  років.  Тематика,
проблематика,  жанрово-стилістичні  особливості  прозових  творів  П.Панча,
І.Сенченка, М.Стельмаха та ін.

Розквіт прозової та публіцистичної творчості О.Довженка.
Публіцистика  в  роки  Великої  Вітчизняної  війни  (М.Рильський,

Ю.Яновський, С.Крижанівський, А.ІПиян та ін.).
Активізація різноманітних форм сатири і гумору в роки війни (фейлетони

П.Панча, творчість О.Вишні).
Розвиток української літератури в ІІ пол. 40-50х рр.
Здобутки і прорахунки поезії та прози повоєнних років. Прихід у середині

50-х рр. поетів нової генерації (Д.Павличко, Т.Коломієць, Л.Костенко та ін.).



Масштабність  історичної  перспективи  й  патріотична  одухотвореність
роману  О.Гончара  "Прапороносці"  (1948).  Оновлення  ракурсу  зображення
людини на війні, художньо-стильові здобутки О.Гончара в трилогії.

Творчість  М.Стельмаха.  цілеспрямований  і  всеохопний  перегляд
моральних  підвалин  пореволюційної  сільської  дійсності,  відгомін  всіх  її
негараздів у повоєнні роки в творах "Велика рідня" (1949-1959), "Кров людська
–  не  водиця"  (1957),  "Хліб  і  сіль"  (1959).  Фольклорно-поетичні  джерела
творчості письменника.

Українська література діаспори.
Утворення  на  теренах  Західної  Німеччини  Мистецького  Українського

Руху (1945-1948) та Об'єднання українських письменників "Слово" (50-ті рр.).
Творчість  І.  Багряного,  І.Самчука,  В.Барки,  І.  Качуровського,

Є.Маланюка та ін.
Вплив  явищ  соціально-політичного  життя  на  загальнокультурний

розвиток і літературно-мистецький рух України у 60-ті роки. Виникнення нових
продуктивних  тенденцій  у  літературному  процесі,  піднесення  загального
ідейно-художнього,  інтелектуально-філософського  рівня  в  мистецтві.
Виникнення руху шістдесятництва.  Шістдесятництво в українській літературі
(В.Симоненко, Л.Костенко, І.Драч, Г.Тютюнник, Є.Гуцало, В.Шевчук та ін.).

Книжкові дебюти В.Симоненка, І.Драча, М.Вінграновського, Б.Олійника,
В.Коротича, В.Коломійця та ін.

Оновлення  тематики  і  проблематики,  публіцистична  загостреність  і
філософічність,  виникнення  нової  предметності  і  нових  реалій,  характер
образно-поетичних  асоціацій  у  контексті  поетичних  творів  доби
шістдесятництва (В.Симоненко "Тиша і трім" (1962), "Земне тяжіння" (1964),
І.Драч  ""Соняшник"  (1962),  "Протуберанці  серця"  (1965);  М.Вінграновський
"Атомні прелюди" (1962); Б.Олійник "Двадцятий вал" (1964) та ін.).

Творчість поетів української діаспори. Поезія "празької  школи" в 60-ті
роки (Є.Маланюк, Н. Лівицька-Холодна, О.Лятуринська, О.Степанович та ін.).

Виникнення  "нью-йоркської  групи"  (Б.Рубчак,  Е.Андієвська,  Б.Бойчук,
В.Вовк та ін.). Філософсько-естетичні та художньо-стильові особливості поезії
"нью-йоркської групи".

Негативний  вплив  ідеологічних  перекручень  на  розвиток  української
поезії  у  70-ті  роки  XX  ст.,  неможливість  всебічного  розвитку  поетичної
творчості у межах тоталітарної системи.

Наявність певних здобутків у філософській ліриці (Д.Павличко "Сонети
подільської осені" (1973), "Таємниця твого обличчя" (1974,1979)).

Розвиток жанру поеми в 70-ті роки в українській літературі (Д.Павличко,
І.Драч, Б.Олійник, Л.Костенко та ін.).



Роман у віршах "Маруся Чурай" (1979) Л.Костенко як непересічне явище
в історії  української літератури другої половини XX ст.  Художнє вираження
невичерпних життєвих і творчих сил, духовного безсмертя українського народу
в "Марусі Чурай".

Криза  суспільної  свідомості  і  поезія  80-90-х  років  XX  ст.  Поезія
постшістдесятників,  її  вплив  на  формування  поетичної  культури  80-х  років
(В.Кордун  "Земля  натхнення"  (1984);  М.Савченко  "Осінні  вогнища"  (1987);
В.Голобородько "Зелен день" (1988)).

Творчість  "київської  школи"  (М.Савченко,  С.Вишенський,
В.Голобородько, М.Воробйов та ін.), її роль у розширенні естетичних обріїв та
оновленні художніх канонів української поезії XX ст.

Відчуття дистанційованості особистості від суспільно-історичного плину,
сепаратизація  поетичної  свідомості  від суспільної,  звернення до позачасових
онтологічних, епічних та суто естетичних сфер у ліриці 80-х років (М.Воробйов
"Місяць шипшини" (1986), "Ожина обрію" (1988); Юрій Андрухович "Небо і
плащі" (1989) та ін.).

Творчість  поетів-дисидентів  у контексті  української  літератури 80-90-х
років (В.Стус, І.Калинець, І.Світличний).

Поетична  практика  90-х  років.  Нові  художні  тенденції  в  сучасній
українській літературі.

Українська  проза  60-х  років.  Новелістика як  основний жанр прозаїків-
шістдесятників (Є.Гуцало, В. Дрозд, Гр. Тютюнник, В.Шевчук та ін.).

Багатопроблемний  і  багатоформний  характер  української  повісті  60-х
років (О.Гончар, Ю.Мушкетик та ін.).

Зміцнення  позицій  роману  в  українській  літературі  60-х  років.  Роль
проблемного роману про сучасність в українській прозі 60-х років (О.Гончар
"Тронка" (1963); П.Загребельний "День прийдешній" (1964); Г.Тютюнник "Вир"
(1960)).

Загальнолітературний інтерес до проблем історичної пам'яті, наступності
поколінь, національних традицій і святощів. Активізація історичних жанрів та
творів на історичну тематику. Збагачення поетики жанру історичного роману,
пошуки  авторами  власного  оригінального  хронотопу  (О.Гончар  "Собор";
П.Загребельний "Диво"; Р.Іваничук "Мальви" та ін.). Історична тема в повісті
(Р.Федорів "Жбан вина"; В.Близнець "Древляни") та в новелістиці (Г.Тютюнник
"Деревій", "Батьківські пороги"; Є.Гуцало "Запах кропу"та ін.).

Історична тематика та її жанрова реалізація у 70-х роках (П.Загребельний
"Євпраксія" (1975); Р.Іваничук "Манускрипт з вулиці Руської" (1979).

Український історичний роман як чітке жанрово-тематичне утворення в
українській  літературі  80-х  років  (П.Загребельний  "Я,  Богдан"  (1983);



Р.Іваничук "Четвертий вимір" (1984); В.Шевчук "На полі смиренному" (1983)
та ін.).

Вплив трагічних чорнобильських обставин на тематику і проблематику
української  літератури  80-х  років  (Ю.Щербак  "Чорнобиль"  (1987);
В.Яворівський "Марія з полином у кінці століття" (1987)).

Прихід в українську літературу молодих прозаїків 80-х років (В. Шкляр,
В.Медвідь, А.Тютюнник та ін.) та 90-х років (Ю. Андрухович, Є.Пєшковський,
Б.Жолдак, В.Винничук та ін.).

Художні тенденції нової української прози кінця XX - початку XXI ст.
Документалізм як тенденція розвитку світової літератури 70-х років. 

Поширення  у  другій  половиш  70-х  років  прози  умовно-алегоричного
спрямування.  Тематика,  проблематика,  поетика української "химерної прози"
(В.Дрозд "Ирій" (1974); В.Земляк "Лебедина зграя" (1971); В.Міняйло "На ясні
зорі" (1975) та ін.).

Позитивний  вплив  на  прозове  мислення  60-70-х  років,  на  художній
арсенал  і  духовну  заангажованість  української  прози  Григіра  Тютюнника
("Зав'язь" (1968), "Деревій", "Крайнебо" (1975), "Вогник далеко в степу" (1979)
та  ін.).  Гуманістична  "програма"  Гр.  Тютюнника  та  її  вплив  на  творчість
українських прозаїків молодого покоління.

Проза  80-х  років  XX  ст.  як  свідчення  формування  ідейно-художнього
плюралізму в українській літературі останньої третини XX ст. (О.Гончар "Твоя
зоря"  (1980);  Ю.Мушкетик  "Рубіж"  (1985);  А.Дімаров  "Містечкові  історії"
(1983) та ін.).



Твори для обов’язкового читання
О. Гончар "Людина і зброя", «Собор» "Циклон";  «Тронка» "Таврія", 
"Перекоп", "Твоя зоря";
Л.Костенко "Маруся Чурай"
В.Винниченко "Сонячна машина", "Кумедія з Костем», «Федько-халамидник» 
"Слово за тобою, Сталіне!" "Чорна Пантера і Білий Медвідь";"Записки 
кирпатого Мефістофеля"; "Брехня";   "Базар", "Заповіти батьків".
О.Коломієць "Горлиця";  "Перший гріх"; "Фараони";  "Срібна павутина"
В. Підмогильний «Місто» "Третя революція";  "Іван Босий";"Ваня";    "Син" 
 "Невеличка драма";."Повість без назви"
В.Яворівський "Марія з полином в кінці століття"„Ланцюгова реакція”;   
„Вічні Кортеліси”„Оглянься з осені”;  "Автопортрет з уяви"                                  
Ю.Шербак "Чорнобиль"
В.Губенко "Гірний полин".
І. Багряний  "Золотий бумеранг"; "Ave Maria"; "Вандея"; "Скелька", Людина 
біжить над прірвою" "Тигролови", ";"Маруся Богуславка" "Огненне коло"; "Сад
Гетсиманський».
О.Довженко "Повість полум’яних літ";     "Воля до життя"; "Ніч перед боєм";    
"Україна в огні".
В. Дрозд «Листя землі», «Ирій», «Катастрофа»
М. Хвильовий «Арабески»,  «Вальдшнепи»,  «Кіт у чоботях»,  «Я 
(Романтика)» "Іван Іванович";                                                           .
У. Самчук "Марія"; "Гори говорять"; "Волинь";  "Ост".
В. Шевчук  „Дім на горі”;   „Три листки за вікном”.„На полі смиренному”; 
"Мій батько надумав садити сад", "Жовтень, місяць, сад"
Ю. Яновський "Подвійне коло", "Чотири шаблі".
В. Барка "Жовтий князь";     
П. Загребельний „Первоміст”;     „Диво”;  „Смерть у Києві”; 
„Євпраксія”«Левине серце».
М.Куліш "Мина Мазайло"; в) "Отак загинув Гуска" "Маклена Ґраса";  "Хулій 
Хурина";"Народний Малахій"
Г. Тютюнник "Вогник далеко в степу", «Вир»
А. Дімаров „Самосуд”;„Дзвони”;   „Медалі”;    „Попіл Клааса”.
Ірина Вільде „Сестри Річинські”
Є.Гуцало  "Позичений чоловік"; "Яблука з осіннього саду"."Шкільний хліб";
І.Кочерга "Ярослав Мудрий";    "Алмазне жорно";"Свіччине весілля";                 
"Майстри часу".
Р. Іваничук  „Орда”;    „Шрами на скалі”; „Мальви”; „Журавлиний крик”.
М. Стельмах „Хліб і сіль”; „Правда і кривда”; „Чотири броди”;   „Велика 
рідня”.



Поезія В. Сосюри, П. Тичини, В. Стуса, Б.І. Антонича, В. Симоненко, А. 
Малишко, Б.Олійник, М. Бажан, Д. Павличко, І. Драч, неокласиків, І. 
Малкович, Л. Костенко, Ю.Андрухович, Е Андієвська, Г. Гордасевич, О. Олесь.
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