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Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Українська література» 

Мета самостійної  роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси 

особистості й засвоєння знань, умінь і навиків.  

Завдання:  

- виховання в студентів почуття національної свідомості, що значною мірою сприяє 

підвищенню мотивації вивчення української літератури; 

- формування світоглядних ціннісних орієнтирів; 

- розвиток творчих здібностей, здатності до навчання, самостійності     мислення; 

- збагачення словникового запасу студентів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- місце української літератури в національному та світовому культурологічному 

контекстах, у міжпредметних зв’язках; 

- основні етапи розвитку української літератури, найважливіші факти літературного 

процесу; 

- суспільну роль художньої літератури; 

- найважливіші біографічні відомості про письменників; 

- типове значення головних дійових осіб вивчених творів. 

Вміти: 

- аналізувати твір з урахуванням його художньої, естетичної та ідейної цілісності та 

авторської позиції; 
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- складати тези і конспекти критичних статей, рецензій на самостійно прочитані книжки, 

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

- створювати усні і письмові твори-роздуми проблемного характеру за вивченим твором, 

твір-роздум на літературні, публіцистичні теми; 

- зіставляти різні погляди в процесі полеміки, виявляти здатність доводити свої 

твердження, власну думку про твір. 

   Основні функції самостійної роботи студентів: 

навчальна – полягає в опрацюванні першоджерел. Сприяє більш глибокому осмисленню 

вже засвоєної суми знань; 

пізнавальна – полягає в опануванні нової суми знань, розширенні меж світогляду; 

стимулююча – така організація самостійної роботи, коли студент отримує задоволення 

від результатів пізнавальної діяльності, спрямована на розвиток самостійності, творчості, 

дослідницьких умінь особистості; 

виховна - спрямована на формування таких якостей як воля, цілеспрямованість,  

відповідальність, дисциплінованість. 

   Цей методичний посібник має на меті допомогти студентам зорієнтуватися в темах і 

формах самостійної роботи з курсу «Українська література» 

Методичні вказівки з організації та планування самостійної роботи студентів з 

української літератури складаються з: навчальної програми самостійної роботи з 

визначенням змісту та кількості годин, відведених на таку роботу; методичних 

рекомендацій студентам щодо вивчення конкретної теми програми; переліку 

літературних джерел і веб-ресурсів, що сприяють вивченню дисципліни; добірки 

практичних завдань та завдань для самоперевірки. 
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   У запропонованому посібнику містяться рекомендації щодо організації, підготовки та 

проведення самостійної роботи із урахуванням форм активізації пізнавальної діяльності. 

   Форми контролю самостійної роботи – перевірка викладачем виконаних самостійно 

практичних завдань, перевірка конспекту теоретичного матеріалу в зошиті для 

самостійної роботи, виступ студента з підготовленим матеріалом на практичному 

занятті. Питання, відведені для самостійної роботи, виносяться на поточний, тематичний 

і підсумковий семестровий контроль. З метою самостійного визначення рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих 

знань. Корекція результатів самостійного вивчення матеріалу здійснюється при 

виконанні тестових завдань та контрольних робіт. 

При виконанні певного виду роботи студенти можуть скористатися поданими нижче 

алгоритмами.  

Заучування напам'ять:  

- прочитайте вірш чи прозовий уривок "про себе";  

- прочитайте вірш чи прозовий уривок "уголос";  

- розділіть вірш на смислові частини (можна використати поділ на строфи);  

- заучуйте по одній частині, повторюючи одразу раніше вивчене + нову заучену 

частину;  

- розкажіть вірш напам'ять;  

- повторіть вивчене перед сном та зранку.  

Переказ та побудова плану (за прочитаним)  

- прочитайте твір;  

- визначте його ідею, головну думку, сформулювавши у декількох реченнях;  

- висловте ідею в одному реченні;  

- розділіть твір на частини;  

- дайте заголовки до кожної частини;  

- прочитайте заголовки і перевірте, чи передають вони текст достатньо точно; чи не 

випали з вашої уваги якісь епізоди;  

http://wishenko.org/shanovni-kolegi-v5.html
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- перекажіть твір за планом.  

Анотація 

Анотація — гранично короткий виклад змісту книги чи статті. 

Мета — вироблення навичок короткої і місткої характеристики літературного твору.  

- випишіть відомості про автора;  

- наведіть відомі вам дані про творчу історію твору (час, історію створення, місце 

твору у творчості автора);  

- у декількох фразах передайте зміст твору;  

- дайте коротку оцінку твору.  

Рецензія 

Рецензія — відгук, розбір та оцінка прочитаної книги.  

Мета — вироблення навичок самостійної оцінки літературного твору. 

- складіть бібліографічний опис книги;  

- наведіть короткі відомості про автора (які дозволяють краще зрозуміти твір, його 

місце у творчості письменника);  

- визначте тему твору;  

- коротко викладіть зміст, визначте проблематику;  

- визначте головні думки твору (у тезисній формі);  

- коротко охарактеризуйте героїв (головних і другорядних), розмірковуючи про їх 

вчинки, характери, стосунки з іншими персонажами;  

- перекажіть чи згадайте найбільш цікаві епізоди;  

- визначте ставлення автора до розказаного;  

- охарактеризуйте зображувально-виражальну своєрідність твору.  

Рецензія не має певної заданої форми. 

 

Твір 
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Мета — вироблення вміння виражати свої літературні погляди, співвідносити їх з 

критичною літературою. 

- продумайте формулювання теми (її слід з'ясувати, визначити коло найважливіших 

питань, розкрити);  

- сформулюйте основну думку твору (необхідно відповісти на питання: що я хочу 

сказати своєю роботою, до якого висновку маю прийти?). Мається на увазі пряма 

відповідь на питання теми;  

- доберіть довідкову та критичну літературу; необхідно ознайомитися з нею; 

підібрати цитати; цей підбір зумовлений необхідністю обґрунтувати основну 

думку твору, проілюструвати її, довести;  

- зробити висновки;  

- визначте жанр свого твору (це може бути твір-опис, роздум, виклад, 

розмірковування, літературний портрет тощо);  

- складіть план (зверніть увагу на співмірність частин). 

Вступ — готує до сприйняття основної частини твору; основна частина – розкриває 

зміст, висновок — підбиває підсумки. Можливе використання епіграфа — вислову 

(цитати) перед твором, який характеризує його основний зміст. 

- напишіть чернетку твору та відредагуйте його (необхідно видалити повтори, 

перевірити наявність логічного зв'язку між частинами, оцінити відповідність 

написаного темі);  

- перепишіть твір, перевіряючи орфографію та пунктуацію;  

Твір може бути побудований як  

- опис (побудований як упорядкований всебічний перелік найбільш суттєвих ознак 

предмета);  

- розмірковування (утвердження чи заперечення певної думки; підтвердження 

висловленого міркування);  

- виклад (розкриття характерів, розповідь про події, при якій зберігається 

послідовність їх розвитку;).  

Доповідь, повідомлення  

http://wishenko.org/vasile-baziv-prezentuvav-svoyi-romani-hrest-kinece-svitu.html
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- складіть бібліографію;  

- вивчіть матеріал за темою (довідковий, критичний);  

- розробіть та складіть змістовний план (необхідно тему розділити на мікротеми, 

підпорядковані головній ідеї доповіді, повідомлення);  

-  викладіть текст доповіді  у формі тез(не писати весь текст!);  

- підбийте підсумки;  

- назвіть використану літературу.  

Конспект  

- прочитайте статтю;  

- у найбільш важливих місцях зробіть закладки;  

- складіть план (усередині кожного уривка необхідно сформулювати основну 

думку);  

- викладіть кожний пункт плану докладніше (заголовки необхідно перетворити на 

тези).  

Конспект може бути стислий, короткий (близький до плану) та розширений (близький до 

тексту). Цитати необхідно наводити точно і правильно оформлювати (джерело, 

сторінки). Основні думки викладати конспективно; в них уводяться цитати. 

Бібліографія 

Необхідно пам'ятати, що бібліографією називають цілеспрямоване передавання читачам 

інформації про твори друку, інакше кажучи, це — книгоопис. Бібліографічний опис 

передбачає повідомлення необхідних фактичних даних про твір: 

- автор: прізвище, ім'я, по батькові;  

- заголовок (назву твору);  

- підзаголовок (якщо він є);  

- вихідні дані (місце видання, видавництво, рік видання).  

Реферат 

Реферат (від лат. - «доповідаю» ) 

- визначити тему;  
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- підібрати літературу:  

а) документи, першоджерела; 

б) монографії, довідники, збірники; 

в) газетні та журнальні матеріали;   

- грунтовно вивчити літературу;  

- скласти первісний варіант плану майбутнього реферату;  

- виділити основні питання;  

- систематизувати опрацьований матеріал;  

- остаточно продумати та уточнити план реферату. Обов'язково включити в план 

актуальні теми й їх значення;  

- написати реферат;  

- у кінці реферату слід подати список використаної літератури.  

Як працювати з підручником  

- прочитай увесь заданий текст, глибоко вдумуючись у його зміст. Пам'ятай, що 

читання підручника без напруження думки - марна трата часу; 

- працюй завжди з ручкою або олівцем у руках;  

- засвоєнню допоможуть схематичні малюнки та записи; 

- поділи подумки текст на частини і знайди основну думку; 

- читаючи текст, пов'язуй його з часом, схемами підручника; 

- порівнюй, зіставляй вивчений матеріал, факти, явища з іншими;  

- складай короткий усний (письмовий) план прочитаного;  

- намагайся знайти в тексті відповідь на кожне запитання, наведене в кінці 

параграфа; 
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- привчай себе до самоконтролю: обов'язково перекажи вголос або про себе заданий 

матеріал, спочатку по частинах, а потім увесь параграф. Роби це так, щоб словам 

було тісно, а думкам – просторо; 

- завжди виконуй домашні завдання;  

- долай труднощі, а не тікай від них. Наполегливо і систематично працюй над 

книжкою.  

Як працювати з довідковою літературою 

Друзі! Навіть найрозумніша людина в світі не може пам'ятати усі великі події сучасного 

та минулого, численні дати, цифри, факти. 

Доповнюють пам'ять людини книги, які все знають: словники, довідники, енциклопедії. 

Ці книги - друзі нашої пам'яті, вони дають відповідь на будь-яке питання. 

Як саме ці книги побудовані? Як ними користуватися в роботі? 

Найпростіші з них - словники. Зібрані у них слова, розташовано в алфавітному порядку. 

Майже всі ми ними користуємося, коли не знаємо, як писати те чи інше слово. 

Наприклад, коли вас цікавитиме значення слова, історія його походження, то 

користуйтеся тлумачним словником. Прикладом тлумачного словника є словник 

російського вченого і письменника В. Даля. Автор словника зібрав 200000 слів, кожне з 

них має пояснення і тлумачення. Цей словник надає велику допомогу при читанні 

російської дореволюційної літератури, пояснює слова, які нам сьогодні незрозумілі. 

Під час читання газет і журналів ви часто зустрічаєтесь зі словами, які прийшли з інших 

мов народів світу, — тут вам допоможе «Словник іншомовних слів». 

Кожен студент повинен мати відповідні навички роботи зі словниками. Уважно 

переглядайте передмову до словників, знайомтеся з умовними позначками. 

Нашим добрим помічником є енциклопедія. Саме слово прийшло з грецької мови і 

означає: «коло знань». У наш час енциклопедіями називають книги, у яких коротко 

викладено у певній системі наукові дані про техніку, культуру, природу, мистецтво та ін. 

Як правило, матеріал в енциклопедіях розміщено в алфавітному порядку. 
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Логічно опорна схема  

- продумайте вид складання (схема, таблиця, малюнок);  

- доберіть структуру, яка б відображала :  

назву твору; 

жанр; 

автора; 

рік написання; 

тему; 

ідею; 

основний конфлікт; 

систему образів; 

художню мову твору; 

сюжетні і поза сюжетні елементи; 

- доберіть цитати з тексту, які б ілюстрували ваші судження.  

Тематика самостійного вивчення навчальної дисципліни «Українська література» 

н/п                                   Назви розділів і тем Кількість 

годин 

1 Літературний процес кінця ХIХ- поч. ХХ ст. – явище 

загальноєвропейського типу, що відобразило процес змін 

художнього мислення, методів, стилів. 

2 

2 Літературний процес 20-30-х років ХХ ст.. Українська 

література 20-30-х років ХХ ст.. як новий етап в історії 

національної культури. Суспільно-історичні умови розвитку. 

Основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм, 

2 
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постмодернізм). 

3 Еміграційна література I половини ХХ ст.. Українська 

література за межами України. 

2 

4 Літературний процес 40-50-х років ХХ ст.. Кардинальні зміни 

в оцінці української дійсності. «Фронтова поезія». 

2 

5 «Шістдесятництво» як культурологічне й соціальне явище.  2 

6 Морально-етична проблематика новел Галини Пагутяк та 

вічна проблема Авеля і Каїна в жіночому варіанті твору 

О.Забужко у «Казці про калинову сопілку»  

2 

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. 

 

Окремі теми курсу виносяться на самостійне опрацювання. Рекомендуємо такий порядок 

їх самостійного вивчення :  

 Ознайомлення з планом та змістом теми, поданої на самостійне опрацювання; 

 Обрання форми її виконання; 

 Осмислення її зв’язку з раніше засвоєним матеріалом; 

 Ознайомлення з відповідним розділом підручника; 

 Добір рекомендованої літератури й опрацювання її, конспект окремих джерел чи 

короткі записи; 

 Ознайомлення із додатковою літературою; 

 Реферування матеріалу з підручника та інших джерел; 

 Самоконтроль. 

Якщо щось незрозуміло в процесі самостійного опрацювання матеріалу, то можна:  

 Отримати консультацію у викладача; 

 Пошукати відповідь у підручнику, застосувати електронні ресурси. 

 

Самостійна робота №1 «Літературний процес кінця ХIХ- поч. ХХ ст. – явище 

загальноєвропейського типу, що відобразило процес змін художнього мислення, 

методів, стилів» 
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«…на нашім літературнім горизонті появилася група молодих письменників, вихованих 

на взірцях європейської літератури, тої…, що головну увагу творчості поклала на 

психологію, головною метою твору штуки зробила: розбудження в душі читача певного 

настрою способами, які подають новочасні студії психології і так званої психофізики» 

(Іван Франко). 

 

                                                      План 

1.Суспільно-політичні умови. 

1.1. Інтенсивне розгортання національно-визвольного руху в Україні («Братство 

тарасівців», соціал-демократичний гурток І.Стешенка в Києві, брошура М.Міхновського 

«Самостійна Україна»). 

1.2. Відкриття пам’ятника І.Котляревському 1903 року в Полтаві стало маніфестацією 

української єдності й національної свідомості. 

1.3. Активізація взаємин галицького й східноукраїнського громадянства. 

1.4. Поява на Східній Україні соціалістичних партій, що розгортають активну діяльність. 

1.5. Поява в Україні періодичної преси. 

1.6. З 1905 року Росію охопили страйки та революційні виступи проти самодержавства. 

1.7. Підписання Миколою II Маніфесту, що проголошував свободу слова, друку, 

віросповідання. 

1.8. Розділеність українських земель між різними державами. 

1.9. Еміграція українців в Канаду, США, Аргентину та переселення на Далекий Схід, 

Сибір, Середню Азію. 

2.  Епоха модернізму. Особливості українського модернізму. 

   Модернізм ( від фр. Modern – сучасний) – комплекс літературно-мистецьких напрямів, 

що виникли наприкінці XIX ст. як заперечення натуралізму в художній дійсності. 

І етап – кінець ХІХ – початок ХХ ст. – декаданс, для якого характерні  песимізм,фаталізм, 

краса згасання (І. Франко, М. Вороний, «Молода муза»). 

ІІ етап – 20-60 рр. ХХ ст. – власне модернізм, період розквіту модернізму 

 (І. Франко, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, Леся Українка). 
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ІІІ етап – 20-90 рр. ХХ ст. – авангардизм – мистецтво протесту і руйнування. 

 Основні модерністські напрями: 

Імпресіонізм – (від фр. impression — враження) — художній напрям, що заснований на 

принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань. 

Експресіонізм – (від франц. expression - вираження, виразність) — літературно-

мистецька стильова течія, як відображала людину, напругу її переживань та емоцій, 

бурхливу реакцію на дегуманізацію суспільства, знеособлення в ньому людини, на 

розпад духовності.  

Неоромантизм – це поєднання реалістичного зображення життя з прагненням показати в 

яскравих образах призначення людини. 

Символізм – це зображення життя, при якому за зовнішнім конкретним смислом 

ховається інший, таємний, тобто символічний. 

Футуризм – (від лат. Futurum – майбутнє) – напрям в мистецтві, митці якого вважали 

головною цінністю віку динаміку, переможний хід науки і техніки. У своєму живопису 

футуристи намагались передати рух, але інколи наївно. Наприклад, у собаки, яка біжить, 

вони зображували 40 ніг 

Особливості модернізму в Україні. 

Поєднання романтичного та реалістичного типів творчості 

Синтез різноманітних стилів модернізму 

Тісний зв’язок модернізму з національним, соціальним життям 

3. Угруповання «Молода муза» – "Українська хата": етапи формування 

модерного дискурсу. 1906 рік – початок діяльності групи, коли був виданий журнал 

«Світ». 

4. Альманах «З-над хмар і долин». 

5. Феміністичні ідеї та їх втілення в українській літературі. 

6. Жанрово-стильові відкриття української літератури кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. 

Завдання. 
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1. Дайте відповіді на питання. 1. Що таке модернізм? Коли він виник та які причини його 

виникнення? 2. Який напрям панував у літературі до початку ХХ століття? Які його 

риси? 3. Кого з філософів уважають предтечами модернізму? Які їхні постулати стали 

основою для нового напряму? 4. Чи правильним є твердження про вичерпання реалізмом 

та натуралізмом своїх можливостей і постання з цієї причини модернізму як 

альтернативи? 5. Наскільки принциповим є для літератури модернізму питання 

співвідношення правдоподібності й правди, істини? Чи є актуальним для митця-

модерніста пошук правдивого, конкретно-історичного зображення дійсності? 6. Назвіть 

основні риси модернізму та охарактеризуйте їх. 7. Що таке імпресіонізм? Дайте коротку 

характеристику цього напряму. 8. Які напрями належать до авангардистських? 

Охарактеризуйте експресіонізм. 9. Що є властивим для футуристів? 

2. Заповніть таблицю «Напрями модернізму»  

 

Назва напряму Особливості Представники 

   

   

3. Заповніть таблицю, указавши основні риси модернізму.  

                                                    Модернізм 

Ознака              Характеристика ознаки 

 

4. Підготувати повідомлення: «Рівень політичної та національної свідомості українців 

кінця XIX – початку XX століття», «Революційні події в Україні 1905 – 1907 років», 

«Виникнення української преси, розвиток української літератури». 

5. Підготувати матеріали для колективних проектів: 

 - дослідницько-пошукових проектів: «Новаторські пошуки письменників. Тематичні 

обрії прози. Художнє оновлення прози»;  «Бурхливе зростання поезії. Здобутки 

драматургії». 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 1. Національні шляхи українського модернізму 
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Модернізм – це: а) некласичний тип філософствування, сукупність новітніх течій 

представники, яких орієнтувалися на жанрово-стильове оновлення літератури, активний 

експеримент із формами оповіді, змалювання драматичного напруження внутрішнього 

світу, стильовий синкретизм;  

б) сукупність новітніх течій, зорієнтованих на здобутки західноєвропейських філософів 

та мистецтвознавців, письменники змальовують унікальну особистість в унікальних 

обставинах, активно використовують фольклорні записи; 

 в) стильовий напрям початку ХХ століття, зорієнтований на змалювання типової 

людини у типових обставинах за допомогою точного відтворення деталей побуту та 

глибини соціальних конфліктів; 

 г) творчий метод у літературі ХХ століття, який характеризується активним 

використанням відкритого фіналу, вільної композиційної будови та змалювання 

маргінального героя. 

Конфлікт народництва та модерних літературних прямувань в 

українському літературному процесі виявився в:  

а) суперечності між фемінізмом та традиційним ставленням до жінки;  

б) посиленні ролі політичних організацій у літературному процесі;  

в) прагненні європеїзувати українську літературу, надолужити прогалини, які 

існували у літературному русі ХІХ столітті;  

г) переробити відомі сюжети української літератури відповідно до новітніх соціальних, 

філософських та історичних тенденцій доби. 

Альманах Миколи Вороного називався: 

а) "З-над хмар і долин", опублікований 1903 в Одесі; 

б) "Українська хата", вийшов друком у 1900 р. у Львові; 

в) "Молода муза", вийшов друком у 1901 р. у Харкові; 

г) "На крилах пісень", вийшов друком 1905 р. у Відні. 

Нова естетична програма Миколи Вороного передбачала:  

а) орієнтацію на оригінальні твори із сучасним змістом, декларування філософічності та 

витонченості художніх творів, антитрадиційність;  
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б) змалювання романтичних образів, запозичених із українського фольклору, активне 

використання прийомів реалістичного відтворення дійсності;  

в) правдиве відтворення життя селянства та міської бідноти із посиленою 

увагою до опису деталей побуту та народних традицій;  

г) зображення психологічних особливостей національного характеру, актуалізація ідей 

національного відродження та суверенності України. 

Літературне угруповання "Молода Муза" діяло у: 

а) Варшаві, 1900 – 1905 рр.; 

б) Києві, 1899 – 1901 рр.; 

в) Львові, 1906 –1909 рр.; 

г) Петербурзі, 1895 – 1901 рр. 

Журнал "Українська хата" виходив у: 

а) Кам'янці-Подільському, 1900 – 1917 рр.; 

б) Львові, 1910 – 1912 рр.; 

в) Києві, 1903 – 1913 рр.; 

г) Відні, 1900 – 1915 рр. 

Український модернізм: особливості інтерпретації європейського 

досвіду та формування національних рис новітньої літератури. 

Кому належить вислів про те, що молода генерація письменників 

намагалася "цілком модерним європейським способом зобразити 

своєрідність життя українського народу": 

а) І. Франку; 

б) М. Вороному; 

в) М. Сріблянському; 

г) М. Коцюбинському? 

Доба модернізму в українській літературі охоплює: 

а) кінець ХІХ століття – середину ХХ віку; 

б) 1990 рр. ХІХ ст. – повоєнний час; 

в) 1900 – 1905 рр.; 

г) 1890 – 1910 рр. 
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Які жанри розвинулися в українській літературі в добу модернізму: 

а) соціально-побутовий роман, драматична поема, роман у віршах, елегія; 

б) лірико-імпресіоністична новела, неромантичний роман, психологічна драма; етюд; 

в) соціально-побутова драма, історичний роман, сонет, вірш у прозі; 

г) лірична новела, лірико-імпресіоністичний роман, ліричний вірш, вірш у прозі? 

Література: 

1. Ільницький М. Від "Молодої музи" до "Празької школи". – Л., 1995. 

2. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури / Упор. Голобородько 

К.Ю., Ткаченко Н.П.. – Х.: Основа, 2007. – 176 с.. 

3. Інтерактивні технології в системі особистісно зорієнтованої освіти // Бібліотечка 

«Дивослова». – 2006. - № 4. 

4. Історія української літератури. ХХ ст. У 2 кн.. Кн.1.: 1910-1930-ті роки: Навч. посібник 

/ За ред. В.Г.Дончика. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1994. – 784 с.. 

5. Історія української літератури кінця XIX – початку XX ст. / За ред.  

О. Д. Гнідан. – К., 2005. 

6. Ковалів Ю. Модернізм як літературознавча проблема // Ю.Ковалів. Скрипторій. – Біла 

Церква, 2004. 

7. Когут О.І.. Інноваційні технології навчання української мови і літератури. – Тернопіль: 

Астон, 2005. – 203 с.. 

8. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997. 

9. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. – Івано-Франківськ, 

2002. 

10. Хропко П.. Українська література: Підручник для 10 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. – 6-те вид.. – К.: Школяр, 2005. – 528 с.. 

Самостійна робота № 2 «Літературний процес 20-30-х років ХХ ст. Українська 

література 20-30-х років ХХ ст.. як новий етап в історії національної культури. 

Суспільно-історичні умови розвитку. Основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм, 

постмодернізм). 

Хоч в пісні воскресив би вас 
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І той страшний, безумний час!.. 

Так тяжко плачу і дивлюсь 

Я на розстріляне безсмертя, 

Як на дитя убите – мати… 

Страшний пройшли ми, друзі, час. 

Та як живі вони між нас 

І будуть жить на горе кату!.. 

Безсмертя ж бо не розстріляти! 

                                                      В. Сосюра  

                                                     План 

 

1. Літературні угруповання 20-30рр. ХХ ст. 

2. Літературна дискусія 1925-1928 рр. 

3. Втручання влади в письменницький процес та поступова ліквідація національного 

відродження України. 

4. Доба «розстріляного відродження» (20-поч.30-х рр..) 

5. Масові репресії українських письменників у 30-ті рр.. 

6. Література в умовах геноциду ( голод 1921, 1933 років, сталінські репресії 1934-

1939рр.). 

7. Насаджування комуністичної ідеології й вульгарної соціології в літературі: 1 етап 

соціалістичного реалізму в літературі. 

8. Художньо-стильові напрями й течії в літературі, боротьба між ними. 

 

Завдання 

1. Дати розгорнуту відповідь на тему: « Розстріляне відродження» - суто національне 

явище чи загальна риса тоталітарної доби?» 
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2. Підготувати письмове повідомлення про одне з українських літературних 

угруповань 20-30-х років ХХ ст.. 

3. Заповніть таблицю «Літературні угруповання 20-х — 30-х років ХХ століття».  

Назва 

організації 

Рік 

заснування 

Керівники Представники Програмні 

настанови, 

основні види 

діяльності 

     

 

4. Підготуйте повідомлення на одну із запропонованих тем.  

1. Перекладацька діяльність неокласиків. 2. Життя та творчість М. К. Зерова. 3. 

Життєвий і творчий шлях П. П. Филиповича. 4. Основні вектори творчості М. О. Драй-

Хмари. 5. Значення творчої та громадської діяльності  

М. Т. Рильського. 5. Огляд творчого доробку Юрія Клена. 6. Рецепція естетики 

французьких парнасців у поезії київських неокласиків. 6. Літературно-мистецьке життя 

20-х — 30-х років ХХ століття. «Розстріляне відродження». 

5.Виразне читання та аналіз творів письменників «розстріляного відродження» (на 

вибір студентів). 

6. Індивідуальне письмове завдання за поезію Є. Плужника «Ніч.., а човен — як 

срібний птах!..» 

1. Враження, яке справляє поезія. 

2. Тема поезії. 

3. Ідея твору. 

4. Його жанр. 

5. Почуття й настрій ліричного героя. (Ліричний герой розуміє глибину й 

незбагненність світу, але в цьому його краса й привабливість, те, заради чого варто жити) 

 6. Композиційна будова поезії. (Композиційно поезія складається з двох строф, але 

саме в другій строфі експресивна гама почуттів ліричного героя досягає своєрідного 

піку) 
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7. Художні засоби. (Порівняння «човен — як срібний птах»; «Не спіши, не лети по 

сяйних світах, // Мій малий ненадійний човне!» (метафора, що може означати й людське 

життя, і вибір шляху людиною, і мрію) 

7. Написати есе на тему: «Євген Плужник — найвидатніший митець національного 

відродження». 

Література 

1. Білецький О. Літературно-критичні статті. – К., 1990. 

2. Жулинський М. Із забуття – в безсмертя. – 1990. 

3. …З порога смерті…Письменники України – жертви сталінських репресій. – К., 1991. – 

Вип.1 

4. Історія української літератури ХХ століття. – К., 1993. – Кн.1. 

5. 20-ті роки: літературні дискусії, полеміки: Літературно-критичні статті. – К., 1991. 

6. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933. – Мюнхен, 1959. 

7. Неврлий Мікулаш. Українська радянська поезія 20-х років: Мікропортрети в художніх 

стилях, напрямах. – 1991. 

8. Филипович П. Літературно-критичні статті. – К., 1991. 

 

Самостійна робота №3 «Еміграційна література I половини ХХ ст.. Українська 

література за межами України». 

                                                  План  

1.Еміграційна література. Три етапи еміграції за кордон. 

2. Літературні угрупування ХХ ст. за кордоном. 

«Празька школа»: 

вчорашні учасники визвольних змагань 1917-1921 рр., інтерновані в табори, зокрема на 

землях Польщі. 

Об’єднання письменників «Слово». Представники: Василь Барка, Галина Журба, Докія 

Гуменна, Григорій Костюк,Станіслав Гординський. 

 

Завдання 

1. Написати твір-мініатюру «На Україну повернусь…» 
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2. Підготувати презентацію про одного поета-пражанина. 

3. Підготувати реферат «Вплив ідей Д. І. Донцова на формування світогляду поетів 

«Празької школи», «Творчість письменників-емігрантів», «Празька школа»: естетичні 

засади, літературна діяльність». 

4.Підготувати повідомлення «Поети й воїни прийдешнього». 

Література 

1. Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997. 

2. Державин В. О. Ольжич – поет національного героїзму // Українське слово. 

Хрестоматія... – Кн. 2. – К., 1994. – С. 534 – 542. 

3. Державин В. Поетичне мистецтво О. Ольжича // Українське слово. Хрестоматія... – 

Кн. 2. – К., 1994. – С. 578 – 599. 

4. Державин В. Три роки літературного життя на еміґрації (1945 - 1947) // Українське 

слово. Хрестоматія... – Кн. 2. – К., 1994. – С. 575 - 596. 

5. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Л., 1991. 

6. Донцов Д. Поетка вогняних меж (О. Теліга) // Українське слово. Хрестоматія... – 

Кн. 2. – К., 1994. – С. 602 - 606. 

7. Ільєва Г. Пасіонарність любовної поезії О. Теліги // Літературна Україна. – 1995. – 

12 жовтня. – С. 3. 

8. Ільницький М. Західноукраїнська та еміграційна поезія 20 – 30-х років. – К., 1992. 

9. Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. – К.,1993. – Кн. 1. – С. 345 – 355, 426 

– 438; Кн. 2. – С. 75 – 82, 98 – 105, 105 – 108. 

10.  Клименкова О. Ідеї Д. Донцова і літературна творчість “пражан” // Слово і час. – 

2000. – Ч. 8. – С. 45 – 55. 

11.  Ковалів Ю. Українська поезія першої половини ХХ ст. – К., 2000. 

12.  Кононенко П. Княгиня української духовності (О. Лятуринська) // Українське 

слово. Хрестоматія... – Кн. 2. – К., 1994. – С. 384 – 388. 

13.  Лавріненко Ю . В енциклопедичному підсумку (Є. Маланюк) // Українське слово. 

Хрестоматія... – Кн. 2. – К., 1994. – С. 156 – 158. 
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14.  Лавріненко Ю. Мислитель-спостережник // Українське слово. Хрестоматія... – Кн. 

2. – К., 1994. – С. 151 – 153. 

15.  Лавріненко Ю. Плід дозрілости – “Серпень”, остання книжка поета  (Є.Маланюк) 

// Українське слово. Хрестоматія... – Кн. 2. – К., 1994. – С. 153 – 156. 

16.  Лавріненко Ю. Поет своєї епохи (Є. Маланюк) // Українське слово. Хрестоматія... 

– Кн. 2. – К., 1994. – С. 148 – 151. 

17.  Моренець В. Празька поетична школа // Хроніка-2000. – 1999. – Ч. 29 – 30. – С.291 

– 306. 

18.  Муза любови й боротьби. – К., 1995. – 159 с. 

19.  Неврлий М. Празька поетична школа // Муза любови й боротьби. – К., 1995. – С. 3 

– 19. 

20.  Орест М. Заповіти Юрія Клена // Українське слово. Хрестоматія... – Кн. 1. – К., 

1994. – С. 597 - 604. 

21.  Соловей Е. Українська філософська лірика. -К., 1998. 

22.  Червак Б. Слово з висот вічности // Дороговказ. Поезії О. Теліги та О.Ольжича. – 

К., 1994. – С. 10 – 15. 

23.  Череватенко Л. “Безодня смерти і безодня життя спіткались на межі...”  

//Українське слово. Хрестоматія... – Кн. 2. – К., 1994. – С. 171 – 177. 

24.  Череватенко Л. “Я камінь з Божої пращі” // Ольжич О. Незнаному Воякові. – К., 

1994. – С. 351 – 424. 

25.  Чижевський Д. Юрій Клен, вчений та людина // Українське слово. Хрестоматія... – 

Кн. 1. – К., 1994. – С. 613 - 622. 

26.  Шиманська Г. З рамена ОУН – у вічність // Дороговказ. Поезії О. Теліги та  

О.Ольжича. – К., 1994. – С. 3 – 9. 

 

Самостійна робота №4 «Літературний процес 40-50-х років ХХ ст.. Кардинальні 

зміни в оцінці української дійсності. «Фронтова поезія» 

                                                     ПЛАН 

 1. Особливості літературного процесу даного періоду: проблематика і специфіка. 
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 2. Лірика воєнних часів.  

3. Проза Другої світової війни: теми, проблематика, твори. 

 4. Література повоєнного періоду.  

5. Роль об’єднання МУР (Мистецький Український Рух) у  літературному житті 

українців. 

6. Творчість О. Довженка, режисера світового масштабу, геніального митця. 

Завдання 

1. Підготувати повідомлення  «Українська література 1940—1950 рр.». 

2. Підготувати міні-презентацію «Провідні тенденції розвитку української літератури в 

другій половині XX — початку XXI ст.» (за групами). 

3. Доведіть або спростуйте твердження О.Довженка: «Єдина країна в світі, де не 

викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалася чимось  

забороненим, ворожим і контрреволюційним, - це Україна. Другої такої країни на земній 

кулі нема. Де ж рождатися, де плодитися дезертирам, як не у нас. Де рости слабодухим і 

запроданцям, як не у нас?» 

Література 

1. Бій ішов святий і правий: Українська література в роки Великої Вітчизняної війни. — 

К., 1996. 

2. Дончик В. Від «Прапороносців» до «Поеми про море»//Український радянський 

роман: рух ідей і форм,— К., 1987.  

3. Ковалів Юрій. Українська література в історичному інтер'єрі // Українська мова та 

література. - 2003. 

4. Моренець В. 40—50 роки//Історія української літератури XX ст. В 2- ох т.— Т.2. — К., 

1988. 

5. Павличко Соломія. Мур як епоxа і як дискурс // Проза про життя інших. - К., 2003. 

6. Пісня полеглих в строю.— К., 1965.  

7.Проза періоду Великої Вітчизняної війни//Історія української літератури. У 8-ми т.— 

Т.7. — К., 1971. 
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8. Слоньовська О. В. Конспекти уроків з української літератури. 11 клас.- К., 2001.-

С.371-383.  

9. Шерех Юрій. Третя сторожа: Літ. Мистецтво. Ідеології. – К.: Дніпро, 1993. 

 

Самостійна робота №5 «Шістдесятництво» як культурологічне й соціальне явище» 

                                                     План 

1. Культурно-політичний процес в Україні у 60-70 роки ХХ століття. 

3. Поняття дисидентського руху. Алла Горська. Левко Лук’яненко. 

3. «Шістдесятництво». Загальна характеристика явища. 

4. Самобутність і здобутки митців-шістдесятників, ідейно-стильове розмаїття, тематична 

і формотворча новизна їх творчості. 

Завдання 

1. Дайте відповіді на питання. 1. Що таке шістдесятництво? Які передумови були для 

виникнення цього явища в українській літературі? 2. Назвіть риси, властиві творам 

шістдесятників, а також найяскравіших представників цього періоду. 3. Що таке  

шістдесятництво? Чому цих митців називають «витісненим поколінням»? 4. Яких тем у 

творчості торкалася Л. В. Костенко? Наведіть приклади поезій. 5. Що таке необароко? Як 

це поняття пов’язане з українською химерною прозою? 

2.Погодьтеся або спростуйте думку. 1. Усі назви збірок Л. В. Костенко є символічними. 

2. Збірка «Проміння Землі» вийшла 1960 року. 3. Поняття химерна проза та необароко є 

тотожними. 4. Шістдесятництво було поширене лише на теренах України. 5. 

Шістдесятниками були лише письменники. 

3.Підготувати реферат «Новаторський характер лірики «шістдесятників». 

4. Написати твір-есе «Покоління, що пливло проти течії».  

5. Підготувати презентацію творчої спадщини шістдесятників: 

Василь Симоненко – «лицар на білому коні в українській літературі».  

Василь Стус – постать, що об’єднує Україну.  

Два кольори душі Дмитра Павличка.  

Нескорена Ліна Костенко.  
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Володимир Івасюк. Дорога радощів і смутку. 

Література 

1.Колеснікова В.К. , Кузьменко Д.В. // «Вивчаємо українську мову та літературу»,- №34, 

2009. - С. 18-221.  

2. Матеріали мережі Інтернет.  

3. Медвідь В. «Шістдесятництво»: міф і реальність // Українські проблеми. – 1991. №1 

4. Пахльовська О. Українське «шістдесятництво» і філософія бунту // Сучасність. – 2000. 

- №4 

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

6. Тімченко О.С. Критичне мислення: крок до комунікативної компетенції учнів. // 

«Вивчаємо українську мову та літературу», - №19-21. – С. 4 – 37.  

7. Українська література. Підручник для 11 класу. - К.: «Освіта», 2011.  

8. Усі уроки української літератури в 11 класі. - Х.: «Основа», 2011.  

9. Шматько О.О. Народжені відлигою. // «Вивчаємо українську мову та літературу», - 

№32, 2008. - С.10-15.  

Самостійна робота №6 «Морально-етична проблематика новел Галини Пагутяк та 

вічна проблема Авеля і Каїна в жіночому варіанті твору О.Забужко у «Казці про 

калинову сопілку»  

                                                              План  

1. Узагальнююча візія сучасного світу в новелах Г.Пагутяк. 

2. Своєрідність творення образів у новелі «Потрапити в сад». 

3. Вічна проблема Авеля і Каїна в жіночому варіанті твору О.Забужко (інтерпретація 

відомої легенди у „Казці про калинову сопілку”, її вирішення у творі письменниці). 

4. Психологізм, поєднання романтизму та реалізму у зображенні образів О.Забужко у 

«Казці про калинову сопілку». 

5. Особливості змісту і художньої форми творів. Новаторство письменниць. 
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Завдання 

1. Зачитайте та проаналізуйте уривки з твору, які є свідченням філософії часу, миті 

вічності, самотності у творчості О.Забужко. 

2. Вивчити літературознавчі терміни: жіноча проза, гендерний аналіз, фемінізм. 3. 

Підготувати відеопрезентацію за темою «Творчість Оксани Забужко».  

4. Вивчити одну із поезій О.Забужко, здійснити її художній аналіз.  

5. Написати рецензію на один із найновіших творів письменниці. 

Питання для самоконтролю 

1. Чи спричинена ворожнеча між сестрами ставленням до них батьків? Доведіть свою 

точку зору. 

2. В чому полягає особливість змісту та художньої форми твору? Чи можна вважати цю 

казку узагальнюючою візією сучасного світу? 

3. Назвіть основні проблеми, порушені автором у творі. Чому вони непокоїли людей 

століття тому і хвилюють сьогодні? 

4. Зорові і слухові образи, кольорова гамма творів «Потрапити в сад», «Душа метелика». 

5. В чому полягає «виверт долі» і чому поломана лінія життя Місяцевої, Зоряної, 

Надзвичайної героїні казки? 

  Література 

1. Боровська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків. —Львів, 1999. 

2. Жулинський М. Подих третього тисячоліття: літературно-критичні статті.—Луцьк: 

Терен, 2003. 

3. Покоління постепохи. Проза// Дивослово.—1998.— №1. 
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4. Українська література, 11кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Р.В.Мовчан, 

Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За загал. ред. Р.В.Мовчан. — Київ; 

Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.—496с. 

5. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11кл. загальноосвіт. навч. закл 

.—Част. ІІ. / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А.Б.Гуляк.—2-ге вид.—К.: Освіта, 

2006.—576с. 

6. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11кл. загальноосв. навч. закл./ 

Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.Г. Ковальчук; За заг.ред. Г.Ф.Семенюка.—3-тє вид.—К.: 

Освіта, 2006.—512с. 

7.  Українська література.—Київ: Видавництво „Школа”, 2006. 
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РЕКОМЕНДОВАНІ ТВОРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ'ЯТЬ: 

1. І.Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені…?» 

2. Леся Українка “Contra spem spero!”; уривок із “Лісової пісні”. 

3.  Микола Вороний “Блакитна Панна”. 

4.  Олександр Олесь «Чари ночі» 

4.  Павло Тичина „Арфами, арфами...” 

5.  Максим Рильський “Запахла осінь в’ялим тютюном...” 

6.  Володимир Сосюра „Білі акації будуть цвісти”. 

7.  Олена Теліга“Сучасникам”. 

8.  Василь Симоненко „Ну скажи, хіба не фантастично...” 

9.  Дмитро Павличко „Був день, коли ніхто не плаче...” або „Два кольори”. 

10.  Ліна Костенко один з віршів (за вибором студента) та уривок з роману „Маруся 

Чурай” (монолог Івана Іскри). 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

студентів 

Бали

  

        Вимоги до умінь студента 

Початковий  

 

1 - Студент відтворює матеріали на елементарному рівні, 

називаючи окремий літературний факт або явище. 

2 - Студент розуміє навчальний матеріал на елементарному 

рівні його засвоєння, відтворює якийсь фрагмент окремим 

реченням. 

3

  

- Студент сприймає навчальний матеріал, дає відповідь у 

вигляді вислову (з допомогою викладача). 

Середній 4 - Студент володіє літературним матеріалом на початковому 

рівні його засвоєння, відтворює незначну його частину, дає 

визначення літературного явища без посилання на текст. 

5 - Студент володіє матеріалом та окремими навичками 

аналізу літературного твору, з допомогою викладача 

відтворює матеріал і наводить приклад з тексту. 

6 - Студент володіє матеріалом, відтворює значну його 

частину, з допомогою викладача знаходить потрібні 

приклади у тексті літературного твору. 
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Достатній 7 - Студент володіє матеріалом і навичками аналізу 

лiтературного твору за поданим викладачем зразком, 

наводить окремі власні приклади на підтвердження певних 

суджень. 

 8 - Студент володіє матеріалом, навичками текстуального 

аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне 

літературне явище, під керівництвом викладача виправляє 

допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження 

висловленого судження або висновку. 

9 - Студент володіє матеріалом та навичками цілісно-

комплексного аналізу художнього твору, систематизує та 

узагальнює набуті знання, самостійно виправляє допущені 

помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження 

власного судження. 

Високий 10 - Студент володіє матеріалом та навичками цілісно-

комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові 

творчі здібності, самостійно оцінює окремі нові літературні 

явища, знаходить і виправляє допущені помилки, працює з 

різними джерелами інформації, систематизує та творчо 

використовує дібраний матеріал. 

11 - Студент на високому рівні володіє матеріалом, вміннями і 

навичками аналізу художнього твору, висловлює свої думки, 

самостійно оцінює різноманітні явища культурного життя, 

виявляючи власну позицію щодо них 

12 Студент вільно володіє матеріалом та навичками 

текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі 

творчі здібності та здатність до оригінальних рішень 

різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих 

знань та вмінь на нестандартні ситуації, схильність до 
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літературної творчості. 
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Українська література  [Текст]: Методичні вказівки до виконання  самостійної роботи  

для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  усіх напрямків 

підготовки  денної форми навчання  /уклад. Л.М.Кравчик − Любешів: Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2019. – 34 с 
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