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                                                        Вступ 

 

Українська література як навчальна дисципліна посідає важливе місце у 

системі вивчення загальноосвітніх предметів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 

оскільки вона не лише збагачує майбутнього молодшого спеціаліста знаннями з 

історії чи теорії красного письменства, а й сприяє особистісному формуванню 

студента як громадянина, зорієнтованого на вищі національні та загальнолюдські 

ідеали, який має активну життєву позицію, що виявляється у любові до України, 

свого народу, рідної мови, у бажанні не лише вивчати національну культуру, а й 

самому долучатися до її творення, збереження, передачі надбань майбутнім 

поколінням.  

У результаті навчальної діяльності студенти повинні знати основні етапи 

розвитку української літератури, найважливіші факти літературного 

процесу, суспільну роль художньої літератури, світове значення українського 

красного письменства, найвизначніші біографічні відомості про 

письменників, типове значення головних дійових осіб вивчених творів, 

історичні ознаки понять народності літератури, індивідуальний стиль 

письменника,літературні роди та їх основні жанри. Вивчаючи літературу, 

студенти повинні вміти аналізувати твір з урахуванням його художньої, 

естетичної й ідейної цілісності та авторської позиції, складати тези й 

конспекти критичних статей, писати рецензії на самостійно прочитані 

книжки, а також на твори інших видів мистецтва, пов'язаних з літературою; 

створювати усні й письмові твори-роздуми проблемного характеру за 

вивченим твором, а також зіставляти різні погляди в процесі полеміки, 

виявляти здатність доводити свої твердження, власну думку про твір.  

Методичні рекомендації дають можливість ознайомитись з основним 

змістом тем, запропонованих для  проведення практичних занять.  Студентам 

запропоновані плани  практичних занять, теми повідомлень, питання для дискусій 

та самоконтролю, теми творів, схема аналізу ліричного твору, питання до заліку, а 

також список літератури, якою може скористатись студент у підготовці до 

практичного заняття.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

КУРС 

 

 

СЕМЕСТР 

 

Всього 

аудиторних 

 

 

Лекції 

 

Практичні 

 

Семінарські 

 

Самост. 

робота 

 

Форма 

контролю 

1 1 32 22 4 6 10  

1 2 40 30 4 6 14  

2 3 48 38 4 6 14  

2 4 38 26 4(6) 6 14 залік 

ВСЬОГО  210 158 118(116) 16(18) 24 52  
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Практична робота №1 

 

Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і 

дітей( за повістю І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» ) 

Мета: викликати в учнів інтерес до вивчення життя і творчості 

письменника, допомогти усвідомити їх значення для розвитку української 

літератури; 

Розвивати вміння висловлювати власні судження та обґрунтовувати їх; 

виховувати почуття пошани до письменника, до духовних цінностей, які він 

утверджує. 

Завдання: 

 Підготуватися до міні-диспуту за такими запитаннями: 

 Чи вірить читач, що разом із засохлою грушею припинилися сварки 

між Кайдашами? 

 У чому криється проблема стосунків батьків та дітей часів І. Нечуя-

Левицького і теперішньої доби?  

 Які шляхи подолання цієї проблеми в наш час ви бачите? 

 Зробити виписки  до характеристики образів (у зошит) 

  Підготувати інсценовані виступи. 

Література: 

        Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (рівень 

стандарту, академічний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, 

О.В.Слоньовська та ін. за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010. – 352 с. 

        Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. 

(профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін. за 

заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010. – 416 с. 
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Практична робота №2 

Тестова контрольна робота з теми «Творчість І. Нечуя-

Левицького та Панаса Мирного» 

Виберіть один правильний варіант відповіді: 

1. «Кайдашева сім’я» — це: 

а) історичний роман;  

б) соціально-побутова повість;  

в) пригодницька повість; 

г) соціально-філософська повість. 

2. «Нечуй-Левицький темі інтелігенції присвятив твори: 

а) «Микола Джеря» і «Кайдашева сім’я»; 

б) «Князь Єремія Вишневецький» і «Гетьман Іван Виговський»; 

в) «Дві московки» і «Бурлачка»; 

г) «Хмари» і «Над Чорним морем». 

3. Нечуя-Левицького «колосальним, всеобіймаючим оком» України назвав: 

а) Олександр Білецький; 

б) Іван Франко;  

в) Володимир Панченко; 

г) Максим Рильський. 

4. Портретна характеристика: «Веселі сині, як небо, очі світились привітно й 

ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні 

губи...» стосується персонажа: 

а) Карпа;  

б) Лавріна; 

в) Мелашки; 

г) Потоцького. 

5. «На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне...» — 

сказано про героїню: 

а) Мотрю;  

б) Світайлиху;  

в) Кайдашиху; 

г) Мелашку. 

6. Ознакою історичного роману є: 

а) реалістичне зображення дійсності;  

б) розповідь про давно минулі події та історичних осіб; 

в) напружений динамічний сюжет; 

г) відображення сильних переживань героїв; 

ґ) докладний опис побуту персонажів. 

 

                                                  7 



7. Хто з героїв повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» з доброї, 

веселої, з поетичною душею людини перетворився в егоїстичну сварливу 

особу? 

а) Лаврін; 

б) Кар по; 

в) Омелько. 

8. Із яким містом пов'язане життя Панаса Мирного? 

а) Із Ніжином; 

б) із Полтавою; 

в) із Миргородом. 

 

Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді: 

1. Нечуй-Левицький працював у жанрі: 

а) поезії;  

б) прози;  

в) публіцистики; 

г) драматургії; 

ґ) художнього перекладу. 

2. Персонажами повісті «Кайдашева сім’я» є: 

а) Микола Джеря;  

б) Омелько і Маруся;  

в) Мотря і Мелашка; 

г) Лаврін і Карпо; 

ґ) баба Палажка і баба Параска. 

3. У повісті «Кайдашева сім’я» порушено проблеми: 

а) соціальні;  

б) морально-етичні;  

в) національні; 

г) побутові; 

 

Виконайте завдання на встановлення відповідності 

1. Установіть відповідність між героїнею та її реплікою: 

1 Кайдашиха 

2 Мотря 

3 Мелашка 

4 баба Палажка 

А Це нечиста сила мене давила… Двадцять пасок з’їла в Києві, а за двадцять 

першою такий гріх трапився. Послинив нечистий усе лице, й губи, й щоки. 

Б Одривай хату од цих злиднів! Що б там не коштувало, одривай, а ні, я сама 

одірву.  

В Не жаль мені ні села, ні роду, жаль мені тільки чоловіка. Мабуть, він за 

мною побивається, коли одразу так залило мою душу сльозами.  
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Г Шкода мені тебе! У мене ще не було такої доброї та робочої наймички, як 

ти.  

Д Скинь її з драбини додолу, нехай собі голову скрутить, щоб знала, як 

лазити на наше горище. 

 

Виберіть один правильний варіант відповіді: 

1. Вкажіть жанр твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: 

а) історичний роман; 

б) реалістичний роман; 

в) соціально-психологічний роман; 

г) сентиментальна повість. 

2. Визначте, із скількох частин складається роман «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?»: 

а) 4; 

б) 6; 

в) 3; 

г) 5. 

3. Вкажіть, скільки розділів має роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: 

а) 20; 

б) 30; 

в) 10; 

г) 15. 

4. Яка перша назва роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: 

а) « Подорож з Полтави до Гадяча»; 

б) «Чіпка»; 

в) «Пропаща сила»; 

г) «Хіба ревуть воли, як ясла повні». 

5. Вкажіть, коли і де вперше надрукований роман «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні»: 

а) 1872. Полтава; 

б) 1872. Київ; 

в) 1880. Женева; 

г) 1880. Україна. 

6. Вкажіть, з якого розділу починається роман: 

а) столітня історія села Піски; 

б) дитинство та юність Чіпки; 

в) нерівна стежка бунтарства; 

г) завершення трагедії Чіпки. 

7. Хто з героїв повісті «Кайдашева сім'я» і про кого каже: «Ой, гарна ж 

дівчина, як рай, мов червона рожа, повита барвінками!»? 

а) Карпо про Мотрю; 

б) Лаврін про Мелашку; 
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в) Омелько про Марусю 

г) Омелько про Мелашку. 

 

Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді: 

1. Головними сюжетними лініями в романі братів Рудченків є лінія життя: 

а) панів Польських; 

б) Мотрі; 

в) Галі; 

г) Чіпки Варениченка; 

ґ) Максима Ґудзя; 

д) Грицька. 

2. У романі порушено проблему: 

а) взаємин батьків і дітей; 

б) захисту рідного краю від загарбників; 

в) людської гідності; 

г) виховання; 

ґ) ролі інтелігенції в поширенні освіти серед народу; 

д) долі селянства у пореформений період. 

3. «Пропащою силою» у романі виступають: 

а) Чіпка; 

б) Матня; 

в) Лушня; 

г) Пацюк; 

ґ) Максим; 

д) Мирон Ґудзь.   

4. Представниками селянських мас у романі «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» виведено:  

а) Чіпку; 

б) Грицька; 

в) Мотрю; 

г) Чижика;  

 

Виконайте завдання на встановлення відповідності 

1. Установіть відповідність 

Герой 

1 Чіпка 

2 Грицько 

3 Максим  

4 Лушня 
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Характеристика 

 

                                                   

А  широкоплечий парнище, високий, бравий, з хорошим панським личком, з 

чорними гарними усами, з карими веселими очима… Вони так і говорили у 

його! 

Б  Не любив він ні балакати, ні співати, а любив на світі одну тільки горілку: 

дудлив її, як воду, і в тому покладав усю свою утіху. 

В  Купивши ґрунт, почув себе зараз іншим, зовсім іншими очима дивився на 

людей: до багачів горнувся, а на голоту дивився згорда. 

Г  Одно тільки в нього неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як 

блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духова міць, разом з 

якоюсь хижою тугою. 

Д  Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, — він усіх побивав, над 

усіма верховодив. 

 

Практична робота №3-4 

 

Контрольна робота 

РМ  Твір-роздум  «У чому трагедійність образу Мартина 

Борулі?» 

 

Література 

Див. рекомендації «Як писати твір з української літератури» 

 

        Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (рівень 

стандарту, академічний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, 

О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010. – 352с. 

 

        Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. 

(профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за 

заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010. – 416 с. 
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Практична робота №5 

Використання фольклорних образів у віршах збірки «Зів’яле 

листя» Івана Франка 

 
Мета. Удосконалювати вміння аналізувати поезії. Поглиблювати знання з 

теорії літератури.     Виховувати любов до поетичного слова. 

 

План. 

1. Виразне читання віршів із збірки «Зів’яле листя»: «Безмежнеє поле», 

      «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені…», «Ой, жалю, 

мій жалю». 

2. Визначення фольклорних начал у названих поезіях. 

3. Визначення образів-символів, зорових та слухових образів у віршах. 

4. Визначення художніх засобів та прийомів у віршах. 

 

Завдання. 

1. Вивчити одну із названих поезій І.Франка напам’ять. 

2. Зробити повний аналіз однієї із поезій за схемою (на вибір). 

 

Література та обладнання. 

1. Семенюк  Т. Українська література: Підручн. для 10 кл.  – К.: Освіта, 

2010  с. 116-125 

2. Семенюк  Т. Українська література: Хрестоматія для 10 кл.  – К.: 

Освіта, 2010  с. 8-36 

3. Схеми аналізу ліричного твору. 

4. Лесин О. Словник літературознавчих термінів. – К.: Освіта, 1986 р. 
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Практична робота №6 

 

Тестова контрольна робота з теми «Творчість І. Франка» 

 

 

 

Практична робота №7-8 

 

Контрольна робота 

Твір-роздум  «Як я розумію лірику Лесі Українки» 

 

Література 

Див. рекомендації «Як писати твір з української літератури» 

 

        Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (рівень 

стандарту, академічний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, 

О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010. – 352с. 

 

        Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. 

(профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за 

заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010. – 416 с. 

 

Практична робота №9 

Мала проза Володимира Винниченка 

Мета. Поглиблювати вміння аналізу прозового твору за схемою. Виховувати 

любов до художнього слова. 

План 
1.    Популярність Винниченка - новеліста. Огляд творів. 

2.    Поєднання реалістичного змалювання дійсності і філософського 

підтексту у новелі „Момент” 

3.    Втілення ідеї вічної жіночності, краси в образі панни. 
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Завдання 

                                                 

1.    Зробити опорний конспект з матеріалів про письменника. 

2.    Виписати цитати до образу панни. 

 

Література 

1.    Семенюк Т. Українська література: Підручник для 10 кл. – К.: Освіта, 

2010.--  с. 317-330 

2.    Хропко П. Українська література: Підручник для 10 кл. – К.: Освіта, 

1998.--  с.342-355 

3.     Гриценко Т. Грані таланту Володимира Винниченка / / Дивослово.— 

1994.— № 9.— С. 35-38. 

4.    Ковальчук О. Щастя як проблема буття. Психологічний аналіз 

оповідання Володимира Винниченка / / Дивослово.— 2002.—  

№ 7.— С. 10-11. 

 

 

Практична робота №10 

Тестова контрольна робота з теми  

«Українська література 10-х рр. ХХ ст.» 

 

 

 

 

Практична робота №11 

Євген Плужник. Читання та аналіз творів. 
Мета. Удосконалювати навички аналізу ліричних творів різних жанрів. 

Розвивати вміння виділяти основні особливості індивідуального стилю 

письменника. Виховувати патріотичні почуття на прикладі життя митця.  

План 

1. Життєпис та творчість  Євгена Плужника. 
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2. Виразне читання творів:  “Для вас, історики майбутні...”,  “ Вчись у 

природи творчого спокою...”, “Ніч... а човен – як срібний птах!..”, 

“Річний пісок...” 

3. Визначення основних мотивів творів. 

4. Виділення та опрацювання основних ознак індивідуального стилю 

письменника. 

 

Завдання 

1. Накреслити хронологічну таблицю життя і творчості письменника. 

2. Зробити повний аналіз одного з віршів поета за схемою з урахуванням 

жанрових та стильових особливостей. 

 

 

 

Література та обладнання 

 

1. Борзенко О. Українська література: Хрестоматія для 11 кл. – Х.: Ранок, 

2003.-- с. 10-17. 

2. Хропко П. Українська література: Підручник для 10 кл. – К.: Освіта, 

1998 р.-- с. 358-366 

3. Схеми аналізу ліричного твору. 

  

 

 

 Практична робота №12   

Тестова контрольна робота з теми «Поезія 1920-1930 рр.» 
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 Практична робота №13 

   

Читання та аналіз «Мисливських усмішок» Остапа Вишні. 

Визначення засобів творення комічного. 

Мета: зацікавити студентів  творами Остапа Вишні; розвивати навички 

роботи з додатковими джерелами, вміння виділяти головне, висловлювати 

власну думку з приводу порушених проблем; розширювати кругозір; 

виховувати оптимістичне світобачення, почуття гумору, естетичний смак. 

 

Завдання 

 Прочитати гуморески «Моя автобіографія»,«Як варити і їсти суп із 

дикої качки», «Сом». 

 Визначити стильові особливості усмішок О.Вишні – своєрідне 

поєднання гумору й лірики, колоритність сатири, тонка іронія, що 

часто прозирає за личиною удаваної простоти, невимушеність 

авторської оповіді, в яку органічно вкраплені жваві діалоги, пейзажні 

картини. 

 Виділити засоби комічного. 

1. Використання військових, наукових, політичних термінів для зображення 

побутових подій чи щоденної роботи. 

2. Змішування стилів — поєднання художнього й ділового. 

3. Використання або розуміння фразеологізмів у прямому значенні. 

4. Уживання іронії, прихованої насмішки, коли про якесь явище чи особу 

говориться в позитивному чи навіть захопленому тоні, а на увазі мається 

зовсім протилежне. 

5. Використання парадоксів — сполучення несумісних понять, що 

виключають чи протирічать одне одному. 

6. Використання народної етимології, лайливих висловів. 
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7. Уживання жартівливих народних прислів’їв та приказок, порівнянь. 

8. Зображення комічних ситуацій, подій, деталей. 

 

Література 

 

Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. 

(профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за 

заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528 с. 

         Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: 

Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 

576 с. – (Джерела). 

 

 

Практична робота №14 

 

Тестова контрольна робота з теми «Проза 1920-1930рр.» 

 

 

Практична робота №15 

Ідейно-художній аналіз поезій Є.Маланюка. 

 

Мета. Шліфувати вміння аналізувати ліричний твір. Поглиблювати знання з 

теорії літератури. Виховувати любов до поетичного слова.  

 

                                                            План 

1. Виразне читання поезій  Євгена Маланюка «Стилет чи стилос?», «Знаю 

– медом сонця, ой Ладо», «Ностальгія», «Під чужим небом», «Земна 

Мадонна». 

2. Визначення основних мотивів поетичних творів. 
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3. Опрацювання основних художніх засобів і прийомів віршів (контраст, 

антитеза, символіка). 

4. Висловлення власних суджень з приводу художніх особливостей поезії 

митця.  

 

Завдання 

1. Вивчити одну з поезій напам’ять. 

2. Зробити повний аналіз однієї з поезій за схемою (на вибір). 

 

Література  

1. Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. 

(профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та 

ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528 с. 

2.          Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний 

рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во 

«Ранок», 2011. – 576 с. – (Джерела). 

3. Схеми аналізу ліричного твору. 

 

СХЕМА АНАЛІЗУ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ 

 1. Короткі відомості про автора (що допомагають зрозуміти специфіку 

твору). 

2. Історія написання і видання твору(у разі потреби). 

     3. Жанр твору (громадянська, інтимна, релігійна лірика тощо). 

4. Провідний мотив поезії, її зв'язок з іншими творами у збірці й у всій 

творчості митця. 

5. Композиція твору (в лір. творі сюжет відсутній, увага зосереджується на 

певному почутті; такі композиційні етапи почуття: а) вихідний момент 

розвитку почуття;  б) розвиток почуття; в) кульмінація(можлива); 

г)резюме або авторський  висновок). 
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6. Основні образи твору (визначальним у ліриці є образ ліричного героя). 

7. Мовні засоби, що сприяють емоційному наснаженню твору (лексика, 

тропи, фігури, фоніка). 

8. Віршування (версифікація) твору (рими, спосіб римування, віршовий 

розмір, вид  строфи). 

9. Підсумок ( почуття і роздуми, викликані твором). 

 

Практична робота №16 

Тестова контрольна робота з теми «Українська 

еміграційна література» 

 

 

 

Практична робота №17 

 

Читання та аналіз віршів поетів-шістдесятників 

Мета: познайомити їх із найвидатнішими представниками шістдесятництва , 

тематикою та проблематикою творів; розвивати навички виділення головного 

з отриманої інформації, систематизації та узагальнення, виведення висновків; 

виховувати прагнення до літературно-мистецької освіти, любов до 

літератури, пошану до митців. 

План 

1..Василь Симоненко. Вивчення напам’ять та аналіз за схемою вірша „Ну 

скажи – хіба не фантастично...” 

2. Дмитро Павличко. Вивчення напам’ять поезії «Два кольори». Визначити 

основний мотив вірша. 

                                                      

 

 

                                                           19 



 Які основні мотиви вірша? 

 Що символізують кольори у вірші? 

 Які художні засоби і прийоми використанні у вірші? 

 Хто з композиторів написав музику до цього тексту 

3. Микола Вінграновський – поет-шістдесятник . Вивчення напам’ять вірша 

„Сеньйорито акаціє, добрий вечір!”. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Де народився В.Симоненко? 

2. Як називалась його перша збірка? 

3. Які основні мотиви творчості В.Симоненка? 

4. Які риси шістдесятництва проявились у віршах поета? 

5. Які основні завдання поетів-шістдесятників? 

6. Кого ви знаєте з поетів-шістдесятників? 

7. Які твори М.Вінграновського пам’ятаєте? 

8. Який основний мотив вірша „Сеньйорито акаціє, добрий вечір!”? 

 

Література  

1. Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. 

(профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та 

ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528с. 

2.          Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний 

рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во 

«Ранок», 2011. – 576 с. – (Джерела). 

3. Схеми аналізу ліричного твору. 

Практична робота №18  

 

 Тестова контрольна робота з теми «Українське 

шістдесятництво» 
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                                Практична робота №19-20 

  

Контрольна  робота  

Твір-роздум"Любовi Всевишнiй присвячується…"( за 

новелою Г.Тютюнника «Три зозулі з поклоном») 

 

Література 

Див. рекомендації «Як писати твір з української літератури» 

 

1. Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. 

(профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та 

ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528 с. 

2.          Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний 

рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.--Х.: Вид-во 

«Ранок», 2011. – 576 с. – (Джерела). 

3. Схеми аналізу художнього  твору. 

 

Практична робота №21 

Аналіз образів-персонажів роману П.Загребельного «Диво» 

Мета: опрацювати зміст роману, розвивати вміння аналізу образів-

персонажів, розшифровувати їхній ідейний зміст, формувати навички 

обґрунтовувати власну думку прикладами з художнього тексту; виховувати 

інтерес до національної історичної романістики. 

Завдання 

1 Підготувати зв’язну розповідь про Сивоока (проблема творчого начала в 

людині, свободолюбства, людської гідності). 

2.  Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини).  
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Література 

1. Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. 

(профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та 

ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528с. 

2.          Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний 

рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во 

«Ранок», 2011. – 576с. – (Джерела). 

3. Схеми аналізу художнього  твору. 

 

Практична робота №22 

Контрольна робота за темою  «Українська історична проза» 

(тести) 

 

Практична робота №23 

Визначення тематики творів Оксани Забужко та 

Галини Пагутяк 

Завдання 

 

1. Підготувати розповідь про автора літературно-філософських студій, есе 

Оксану Забужко. 

2.Прозаїк, есеїст Галина Пагутяк. ЇЇ твори. 

Література 

1. Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. 

(профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та 

ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528 с. 

2.          Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний 

рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.--Х.: Вид-во 

«Ранок», 2011. – 576 с. – (Джерела). 
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         3. Галина Пагутяк http://laginlib.org.ua/book-galaxy/new_name/17.php 

         4. Галина Пагутяк: [Біографія] // Письменники радянськоїУкраїни. 1917-

1987: Біобібліографічний довідник / Автори-упорядн. В. К. Коваль, В. П. 

Павловська. – К.: Рад.письменник, 1981. – С. 455. 

 

 

 

 Практична робота №24 

 

Контрольна (тестова) робота за темою «Сучасна українська 

література» 
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Питання до заліку 

 

1. Розвиток української літератури ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. 

2. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. 

3. Загальна характеристика творчості Івана Нечуя-Левицького. 

4. Жанр твору "Кайдашева сім’я", коментувати основні проблеми, 

характеризувати образи та порівнювати їх. 

5. Загальна характеристика творчості Панаса Мирного (П.Рудченка). 

6. Історія написання роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?". 

7. Характеристика образів роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"; 

поведінка головного героя, пояснити її психологічними та соціальними 

чинниками. 

8. Загальна характеристика творчості Івана Карпенка-Карого (І.Тобілевича). 

9. Комедія "Хазяїн"-- сатирична комедія про деградацію людської 

особистості; мета життя "хазяїна" – "стяжання заради стяжання". 

10. П’єса "Не судилося" Михайла Старицького: розкриття внутрішніх 

переживань героїв у зв’язку з їхніми життєвими проблемами; проблеми 

взаємин поколінь та вибору життєвих ідеалів представниками різних 

соціальних груп. 

11. Загальний огляд життя і творчості Івана Франка. Ідейно-тематичне, 

жанрове багатство Франкової прози. 

12. Дати загальну характеристику поетичних збірок Івана Франка: "З вершин 

і низин", "Зів’яле листя". 

13. Роман "Тигролови" Івана Багряного: проблематика твору, характеристика 

образів. 

14. Філософська поема Івана Франка "Мойсей", проблематика твору. 

Новела Івана Франка "Сойчине крило": жіноча доля в новітній інтерпретації. 

16. Повість Івана Франка „Перехресні стежки” – твір про пошуки 

українською інтелігенцією шляхів національного звільнення. 

17. Творчий шлях Уласа Самчука. Зміст та проблематика роману "Марія". 

18. Загальний огляд  творчості Бориса Грінченка. 

19. Оповідання "Каторжна" Б. Грінченка:  утвердження прагнення людини до 

любові, добра. 

20. Загальний огляд творчості Михайла Коцюбинського. 

21.Психологічна новела "Intermezzo" Михайла Коцюбинського: жанрові 

ознаки „поезії у прозі”; автобіографічна основа. 

22. Повість М. Коцюбинського "Тіні забутих предків": глибока символічність  
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назви у зв’язку з метою написання повісті, проблематика твору. 



23.Загальний огляд творчості Ольги Кобилянської. 

24. Повість О. Кобилянської "Земля"- психологічне трактування вічних 

загальнолюдських проблем на українському матеріалі: проблема зв’язку 

людини із землею. 

25. Загальний огляд творчості Василя Стефаника. 

26. Новела В. Стефаника "Камінний хрест" - психологічна новела про 

трагедію людини, позбавленої можливості жити і працювати на рідній землі; 

історична основа твору; драматизм конфлікту. 

27. Новела В. Стефаника "Новина" - трагічна доля галицького селянства, 

доведеного до зубожіння й кинутого напризволяще. 

28. Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Життєві ідеали та громадянська 

позиція поетеси у віршах. 

29. Ідейно-художні особливості поезій у зв’язку зі світоглядом Лесі 

Українки. 

30. Творчий шлях Івана Багряного.  

31. Драма-феєрія Лесі Українки "Лісова пісня": фольклорно-мiфологічна 

основа сюжету; символічність образу Мавки як уособлення духовності й 

краси. 

32. Загальний огляд творчості Миколи Вороного. 

33. Тематика і проблематика віршів М. Вороного, їх художні особливості. 

34. Визначити провідні мотиви поезій Олександра Олеся, висловлювати 

власні міркування щодо порушених у них проблем. 

35. Загальний огляд життя і творчості, громадської та політичної діяльності 

Володимира Винниченка. 

36. Тематика і проблематика новели "Малорос-європеєць"; дати 

характеристику образу головного героя. 

37. Літературний процес 20-30-х років ХХ ст. Імена найвідоміших 

письменників цього періоду. Масові репресії письменників у 30-ті роки, 

втручання влади в мистецький процес. 

38. Зміст понять „українське Відродження”, “розстріляне Відродження”. 

39. Загальний огляд творчості Павла Тичини. Рання творчість, трагедія його 

творчої долі. 

40. Називати ранні збірки П. Тичини; аналізувати основні мотиви ранньої 

творчості поета.  

41. Рання творчість М. Рильського -неокласика. Аналіз поезій автора, 

визначити їх провідні мотиви і настроєвість. 

42. Загальний огляд творчості В. Сосюри. Інтимна лірика поета – одна з  
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центральних ідейно-тематичних ліній творчості. 



43. Основні відомості про творчий шлях Євгена Плужника. Аналізувати вірші, 
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Загальне уявлення про розвиток української прози 20-х років XX ст., її 

представників. 

45. Аналіз прочитаних творів Г.Косинки, визначати їх проблематику. 

46. Оповідання "Мати" Г. Косинки: трагедія українського народу у вирі 

братовбивчої громадянської війни. 

47. Загальний огляд життя і творчості Миколи Хвильового. 

48. Новели "Мати" та "Я (Романтика)" – психологічні твори про життєвий 

вибір людини за екстремальних обставин. 

49. Загальний огляд творчості Юрія Яновського. Новели. 

50. Творчий доробок Валер’яна Підмогильного. 

51. Роман "Місто" В.Підмогильного. Зміст твору та характеристика героїв. 

52. Творчий доробок Остапа Вишні. Аналіз усмішок: тематика, 

проблематика, засоби творення комічного.  

53. Особливості розвитку драматургії й театру 20-30-х років ХХ ст.. 

54. Творчий доробок Миколи Куліша - драматурга. Зміст п’єси "Мина 

Мазайло": проблеми, порушені у творі, характеристика образів. 

55. Творчість Євгена Маланюка. Аналіз вивчених поезій. 

56. Творчий шлях Олега Ольжича. Аналіз вивчених поезій.  

57. Основні мотиви поезій Олени Теліги. 

Творчий доробок О.Довженка. Зміст вивчених творів; провідні мотиви 

кіноповістей; образи, створені письменником. Висловлювати власні 

міркування про творчу спадщину митця. 

59. Загальний огляд творчості Василя Барки (В.Очерет). 

60. Історична основа роману Василя Барки "Жовтий князь"; характеристика 

героїв (родина Катранників), коментуючи їх українську ментальність. 

Трагічне й оптимістичне у творі; пояснити образи-символи.  
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