
 
 
 
 
 
 



 
Пояснювальна записка  

 

Нові завдання вищої школи вимагають сучасних підходів до програми 
вступних випробувань з української  мови  та літератури, вироблення 
єдиних критеріїв до перевірки філологічної підготовки тих, хто прагне 
здобути кваліфікацію бакалавра з української  філології.  

Екзамен з української мови та літератури для вступників на ОКР 
"бакалавр" після навчання на рівні "молодший спеціаліст" складається із 
трьох питань: українська мова, українська література, аналіз речення.  

Програма формується на базі навчальних програм вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

 
 

УКРАЇНСЬКА МОВА 
 

Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Синоніміка і 
варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма 
і стилістична помилка. 
Практична стилістика і культура мовлення 

Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови — 
характерна ознака всіх її стилів. Норми вимови.  
Правопис.  Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа, великої 
букви, слів з ненаголошеними голосними, подвоєнням та подовженням 
приголосних, спрощенням у групах приголосних, чергування голосних і 
приголосних звуків, слів іншомовного походження. 
Культура мовлення. Орфоепічні норми вимови голосних і приголосних 
звуків, звукосполучень. 
Стилістичні засоби лексикології та фразеології 

Слово і його лексичне значення.  Синоніми. Антоніми. Пароніми. 
Фразеологізми, їх багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. 
Культура  мовлення. Лексичні норми: використання слів у властивому їм 
значенні та правильне поєднання слів за змістом у реченні і словосполученні. 
Запобігання недоречному вживанню емоційно забарвлених слів, 
невиправданому використанню просторічних, діалектних, запозичених слів. 

Словотворчі засоби стилістики 
Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. 

Правопис. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. 
Культура мовлення. Словотворчі норми (правильне творення слів). 
Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються 



на слух. Конспект прочитаної  науково-популярної статті. Тематичні виписки, 
план (складний), тези. 

Практична стилістика і культура мовлення 
 Морфологічні засоби стилістики. Порівняння.  Правопис. Складні випадки 

правопису різних частин мови: написання складних слів, часток не і ні з 
різними частинами мови та інші теми, визначені викладачем.  

Стилістика простих речень 
Види простих речень їх стилістичне використання. 
Правопис.  Пунктограми у простому реченні 
Стилістика складних речень 

Смислові відношення між частинами складного речення. 
Культура  мовлення. Синоніміка  складних речень.  Правопис . Пунктограми у 
складному реченні.  
Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення 

Пряма і непряма мова, їх призначення.  
Культура  мовлення.  Стилістичні особливості авторських слів при прямій 

мові. Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі і непрямій мові. 
Правопис. Пунктограми при прямій мові та діалозі. 
Функціональна стилістика і культура мовлення 
Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення 

розмовне і книжне, їх співвідношення та особливості. Поняття стилю 
мовлення. Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, 
художній і публіцистичний. 

Культура  мовлення. Вимоги до культури мовлення (змістовність, 
логічність, точність, виразність, доречність). 

Риторика. Підготовка публічного виступу 
Вибір теми, визначення мети виступу. Залежність теми, жанру висловлення, 
задуму і мети (інформування, переконання, заклик до дії тощо) від складу  
слухачів, відведеного часу та ін. Добір матеріалу і його систематизація. 
Складання бібліографії. Робота з джерелами інформації. Види запису зібраного 
матеріалу для виступу (докладний запис виступу, його конспект, тези, докладний 
план і короткий план). Композиція ораторського виступу. 
Відбір мовних засобів залежно від мети спілкування і адресата мовлення. 
Удосконалення виступу з погляду вимог до культури мовлення (змістовність, 
логічність, доказовість, виразність, точність, правильність). 
Основні прийоми запам'ятовування (повторення матеріалу вголос з 
елементами заучування, переказування виступу тощо). 

Виступ з промовою 
Основні способи виступу (читання тексту промови, відтворення його по 



пам'яті із читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, відповіді на 
запитання, ведення полеміки). Використання прийомів встановлення і 
збереження контакту з аудиторією. Роль початкової фрази перед виступом. 
Культура публічного виступу. 
Ділові папери 
 Автобіографія. Заява. Пояснювальна записка.  Розписка. Доручення. 
Протокол . 
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 
 

ВСТУП 
Українська література в контексті розвитку суспільства ІІ половини ХІХ – 
поч. ХХ ст. : її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. 
Зв’язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. 
Основні риси українського модернізму 
Теорія літератури: поняття національного і вселюдського.      
Література 70-90-х років ХІХ ст. Загальний огляд. 
Складні історико-культурні умови розвитку літератури. Розвиток реалізму, 
натуралізму, пізній романтизм 
Іван Нечуй-Левицький.  
Загальна характеристика  творчості.  
Повість „Кайдашева сім’я” : соцiально-побутова повість-хроніка, реалізм 
твору,  актуальність проблематики; відображення українського менталітету у 
творі;  традиції народного побуту й моралі; утвердження цінностей 
національної етики засобами комічного. 
Теорія літератури: соціально-побутова повість, повість-хроніка; 
поглиблення поняття про реалізм. 
Панас Мирний (П.Рудченко).  Загальна характеристика  творчості. Роман 
„Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (скорочено) або повість „Лихі люди”.   
„Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (скорочено): перший в українській 
літературі соціально-психологічний роман; співавторство з І. Біликом; 
широта подання картин народного життя; особливості композиції; духовно-
моральна деградація Чіпки, її причини, типове й екстремальне у долі героя; 
проблеми життєвого вибору, обов’язку людини перед собою та іншими, 
заперечення зла й насильства; утвердження високого духовного потенціалу 
народу, втіленого в образах твору. 
„Лихі люди”: жанр, композиція; розкриття соціальних причин, що породили 
розмежування української інтелігенції; проблема морального вибору; образи 
повісті. 
 Теорія літератури:  соціально-психологічний роман. 
Іван Карпенко-Карий (І.Тобілевич). Загальна характеристика  творчості  
П’єса „Мартин Боруля” або „Хазяїн”. 
„Мартин Боруля”: жанрова специфіка (трагікомедія); підміна особистісних 
етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбність) становою 
приналежністю; психологічна переконливість і трагікомічне „звучання” 
образу Мартина Борулі; характеристика головного героя з точки зору 
сучасного читача. 
Комедія „Хазяїн”:сатирична комедія про деградацію людської особистості;  
мета життя „хазяїна” –„стяжання заради стяжання”; ; характеристика 
головного героя з точки зору сучасного читача. 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ:  жанри драматичного твору. 
Михайло Старицький.  Загальний огляд творчого шляху.   



Повість „Оборона Буші” (оглядово або скорочено – за вибором 
викладача) або п’єса «Не судилося»(чи інша за порадою вибором 
викладача). 
Повість „Оборона Буші” : пригодницький сюжет, драматизм історико-
романтичних подій повісті;  трагічні сторінки в житті українського і 
польського народів. Образи та символи твору. 
П’єса «Не судилося»: розкриття внутрішніх переживань героїв у зв’язку з 
життєвими проблемами; проблеми взаємин поколінь та вибору життєвих 
ідеалів представниками різних соціальних груп. 
Іван Франко. Загальний огляд життя і творчості.  
 Поезія “Декадент” — поетичне кредо І. Франка. 
Лірика збірки “З вершин і низин”: загальне уявлення про зміст, ідейне 
звучання, композицію збірки; Франкова концепція поступу людства, 
незламності життєвого та національного оптимізму (“Гімн” ; віра в майбутнє 
своєї нації (цикл «Україна» „Розвивайся ти, високий дубе...”). 
Поетична збірка “Зів’яле листя”: автобіографічність збірки;  тема кохання у 
творчості І. Франка; емоційна палітра почуттів ліричного героя; утвердження 
невмирущості вищих людських  поривань, пошуки ідеалу кохання  ( “Ой ти, 
дівчино, з горіха зерня”, “Чого являєшся мені...”). 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: сонет. 
Філософська поема „Мойсей” (оглядово або скорочено – за вибором 
викладача): проблематика твору: історичний шлях нації, визначна 
особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної 
пам’яті народу. Пролог до поеми — заповіт українському народові на шляху 
державотворення. 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: філософська поезія.  
Проза І. Франка. „Сойчине крило” або „Перехресні стежки” (оглядово 
або скорочено – за вибором викладача)  
 Ідейно-тематичне, жанрове багатство прозових творів І.Франка . Новела 
„Сойчине крило”: жіноча доля в новітній інтерпретації; різні емоційні типи 
головних героїв;  образ героя-адресата - уособлення боротьби між „естетом” і 
„живим чоловіком”; гуманістичне звучання новели.  
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: жанрові особливості новели (повторення). 
Повість „Перехресні стежки” (оглядово або скорочено – за вибором 
викладача) – твір про пошуки українською інтелігенцією шляхів 
національного, соціального та духовного визволення народу.  
Українська література  10-х років ХХ ст.Загальний огляд. 
Борис Грінченко. Загальний огляд  творчості.  
Оповідання “Каторжна”: утвердження прагнення людини до любові, добра; 
засудження невідповідності між високим призначенням людини та умовами 
її будення. 
Михайло Коцюбинський. Загальний огляд  творчості.  
Психологічна новела „Intermezzo”: жанрові ознаки „поезії у прозі”; 
автобіографічна основа; проблема пошуку душевної рівноваги творчою 



особистістю як передумови повноцінного життя; психологічно переконливе 
розкриття внутрішнього стану людини. 
Повість „Тіні забутих предків” (оглядово або скорочено – за вибором 
викладача): язичницьке світовідчуття наших предків; глибока символічність 
назви у зв’язку з метою написання  повісті; проблематика твору: кохання як 
найвищий вияв духовної краси, невідповідність між високим призначенням 
людини й умовами її будення, необхідність гармонійного єднання людини й 
природи. 
Утілення в образах Івана та Марічки народних уявлень про кращі моральні 
якості українців. 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: новела, імпресіонізм. 
Ольга Кобилянська.  Загальний огляд  творчості.  
Повість „Земля” (скорочено) - психологічне трактування вічних 
загальнолюдських проблем на українському матеріалі:  проблема  зв’язку 
людини із землею; проблема духовної деградації особистості через 
відступництво від традицій народної моралі; проблема злочину та покарання, 
відповідальності  кожного за власне й чуже життя; трагічна історія родини 
Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства;  
глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської. 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: психологічна характеристика літературного героя. 
Василь Стефаник. Загальний огляд  творчості. 
Новела  „Камінний хрест” - психологічна новела про трагедію людини, 
позбавленої можливості жити і працювати на рідній землі; історична основа 
твору; драматизм конфлікту. 
Новела „Новина”  - трагічна доля галицького селянства доведеного до 
зубожіння й кинутого напризволяще . ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: 
експресіонізм. 
Леся Українка. Життєвий і творчий шлях.  
Поезії: „Contra spem spero!”, „І все-таки до тебе думка лине...”, „Стояла я 
і слухала весну”, „Все, все покинуть, до тебе полинуть...” 
  Життєві ідеали та громадянська позиція поетеси у віршах  „Contra spem 
spero!”, „І все-таки до тебе думка лине...”, символічність та романтичність 
образів, багатство тропіки; утвердження духовної цінності високих  почуттів  
у віршах інтимної лірики „Все, все покинуть, до тебе полинуть...” та  „Стояла 
я і слухала весну...” 
 Драма-феєрія „Лісова пісня”: фольклорно-мiфологічна основа сюжету; 
символічність образу Мавки  як уособлення духовності й краси; 
неможливість поєднання  високої духовності та буденного прагматизму в 
образі Лукаша; природа і людина у творі; конфлікт між буденним життям і 
високими пориваннями душі, дійсністю і мрією; роль пейзажів у творі.  
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: неоромантизм, драма-феєрія. 
Микола Вороний. Загальний огляд творчості поета. 
 Поезії: „Іванові Франкові”, „Блакитна Панна”, „Інфанта”: 
ідейний зміст і художні особливості поезій (мотив необхідності для поета 
бути “цілим чоловіком” (“Іванові Франкові”), єдність краси природи і 



мистецтва (“Блакитна Панна”), узагальнено-ідеалізований жіночий образ як 
сюжетний центр вірша (“Інфанта”).ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: символізм. 
Олександр Олесь. (О.Кандиба). Загальний огляд творчості поета. 
 Поезії: „З журбою радість обнялась...”, „Чари ночі”, „О слово рідне! 
Орле скутий!..”: неоромантичні, символістські тенденції у творчості: 
музичність, звукова виразність поезій, майстерність у відтворенні настрою і 
почуття („Чари ночі”), експресивність патріотичних почуттів (“О слово 
рідне! Орле скутий!..”, „З журбою радість обнялась...”).  
Володимир Винниченко. Загальний огляд життя і творчості, громадської та 
політичної діяльності.Оповідання ”Малорос-європеєць”- сатира на 
буржуазну, міщанську сутність українського лібералізму.  
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: неореалізм. 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20—30-х років ХХ ст. 
Вступ.  Загальний огляд: „українське Відродження”- унікальне культурно-
соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес (стильові течії, 
літературні угрупування, ідейно-тематичне спрямування літератури); 
літературна дискусія та участь у ній ідеологів  модернізму та соцреалізму. 
Поняття про „розстріляне Відродження”   
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: „розстріляне Відродження”. 
Поезія 20-30-х років 
Павло Тичина. Загальний огляд творчості поета. 
 Поезії: „Арфами, арфами...”,  „Пам’яті тридцяти”, „Гей, вдарте в 
струни, кобзарі...”: емоційні переживання пореволюційної епохи, її 
духовних катаклізмів; оптимістично-трагедійні настрої ліричного героя.  
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ:   кларнетизм. 
М.Рильський. Загальний огляд творчості поета. 
Поезії:  “Коли усе в тумані життєвому...”, “Солодкий світ!..”, “Запахла 
осінь в’ялим тютюном...”, «Слово про рідну матір»: мотиви пошуків 
душевної рівноваги, краси в житті та в душі людини, звеличення любові до 
рідного краю.  
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: філософічність художнього твору. 
Володимир Сосюра. Загальний огляд творчості поета.Інтимна лірика В 
Сосюри – одна з центральних ідейно-тематичних ліній творчості поета („Білі 
акації будуть цвісти”, „Васильки”). „Любіть Україну” : драматична доля 
твору; звеличення образу України у вірші. 
Євген Плужник. Загальний огляд творчості. 
Поезії: “Для вас, історики майбутні...”, “Вчись у природи творчого 
спокою...” 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: поняття про ліричного героя 
Проза 20-30-х років. Загальний огляд: нові теми, проблеми, часткова 
ідеологічна заангажованість. 
Григорій Косинка . Оповідання: “На золотих богів”, “Мати”: трагедія 
українського народу у вирі братовбивчої громадянської війни; гуманістичне 
звучання творів.  
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: поглиблення поняття про імпресіонізм 



Микола Хвильовий . Загальний огляд творчості. 
Новела „Мати”  –  психологічний твір про життєвий вибір людини за 
екстремальних обставин, про недопустимість підміни моральних цінностей 
псевдо ідеалами, протест проти ідеологічного фанатизму 
Юрій Яновський. Загальний огляд творчості. 
Новели “Подвійне коло”, “Шаланда в морі” (з роману „Вершники”): 
історична правда та художні узагальнення;  проблеми протиставлення 
загальнолюдських вартостей класовій ідеології, розпаду роду й родини як 
трагедії народу. 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: роман у новелах 
Валер’ян Підмогильний. Загальні зауваження до творчого доробку 
письменника.  
Роман „Місто” (оглядово): мотив підкорення людиною міста, ідея 
самоствердження, інтерпретовані на національному матеріалі; сучасне 
прочитання твору. 
Остап Вишня (П. Губенко) Загальний огляд творчості.  
Усмішки “Моя автобіографія”, „Зенітка”, „Як варити і їсти суп із дикої 
качки”, “Бенгальський тигр”: життєвий оптимізм, любов до природи та 
людини, м’який гумор як риси індивідуального стилю Остапа Вишні.  
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: усмішка; види комічного 
Драматургія 20- 30р.р. ХХст. (загальний огляд). 
Микола Куліш. Загальний огляд творчості.   
П’єса „Маклена Граса” або „Мина Мазайло”(за вибором викладача): 
„Маклена Граса”: соціально-психологічна драма про  людину і суспільство 
у трагічному протистоянні. 
„Мина Мазайло”: гостра сатира на новітніх міщан, що втратили глибинні 
знання вікових традицій народу, його культури, мови, поваги до них. 
Українська література за межами України  
Література в Західній Україні (до 1939 р.): загальний огляд творчості  
Євгена Маланюка, Тодося Осьмачки, Олега Ольжича, Олени Теліги: 
позаідеологічність, дотримання національних традицій, ідейно-тематичне 
багатство.  
 Еміграційна література 
Організація МУР, „празька поетична школа” української поезії (оглядово) 
Євген Маланюк (стисло про письменника).  
Поезії: “Під чужим небом”, “Істотне”, “Стилет чи стилос?..”, “Земна 
мадонна”: художнє осмислення життєвих проблем, ностальгічні мотиви, 
філософічність поезій.  
Олег Ольжич (стисло про письменника).  
Поезії: “Господь багатий нас благословив...”, “Захочеш — і будеш” (із 
циклу “Незнаному воякові”). 
Олена Теліга (стисло про письменницю). 
Поезії:  “Сучасникам”, “Радість”, “Пломінний день”: українські 
національні герої, лицарі духу, виховані за межами України; романтичний 



максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетний патріотизм, висловлені 
образним словом; моральний заповіт нащадкам.  
Українська література 40-50-х років ХХ ст.  
 Загальні зауваження до характеристики літературного процесу 
Олександр Довженко. Загальний огляд творчості. 
Кіноповість „Україна в огні”:  відображення у творі найтрагічніших 
сторінок історії вітчизняної війни в Україні; уособлення долі українського 
народу в образах родини Запорожців; жанрова специфіка твору. 
Кіноповість „Зачарована Десна”:  автобіографічна основа; особливості 
оповіді; символічність назви; відображення в головних образах 
національного менталітету; морально-етичні проблеми твору; жанрова 
специфіка. 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: кіноповість. 
Українська література за межами України 
Василь Барка (В.Очерет). Загальний огляд творчості. 
Роман “Жовтий князь” (оглядово): 
 історична основа твору,  реалістичне змалювання трагедії голодомору, 
утвердження високого духовного потенціалу українців, їх здатності до 
саможертовності заради ближнього; гуманістичне звучання твору; образи-
символи на означення добра і зла. 
І.Багряний (І. Лозов’яга). Загальний огляд творчого шляху. 
Роман„Тигролови”(скорочено): проблематика твору, характеристика 
образів. 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: поняття про пригодницький роман 
Улас Самчук.  Роман„Марія” (оглядово або скорочено – за вибором 
викладача). Загальний огляд  творчості письменника; активна участь у 
літературному процесі української діаспори. 
„Марія” – перший в українській літературі художній твір про насильницьку 
колективізацію, про нещадне винищення справжніх трудівників землі, 
страшний голодомор 1933 року. 
Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
Українська література у другій половині ХХ ст. Загальні зауваження до 
характеристики літературного процесу.Поети-шістдесятники (загальна 
характеристика культурологічного явища „шістдесятництва”). 
Василь Симоненко. Загальний огляд  творчості письменника. 
Поезії:„Лебеді материнства”, „Задивляюсь у твої зіниці...”, „Є тисячі 
доріг...”, „Ікс плюс ігрек”, „Ну скажи, хіба не фантастично...”(або інші 
поезії за вибором викладача): 
„Лебеді материнства”, „Задивляюсь у твої зіниці...”, „Є тисячі доріг...”: 
вияв  щирого патріотизму, синівської любові до Вітчизни як громадянський 
вибір ліричного героя. 
  „Ікс плюс ігрек”, „Ну скажи, хіба не фантастично...”: краса  інтимних 
почуттів,  любовних переживань ліричного героя. 
Іван Драч. Загальний огляд  творчості письменника. 



Поезії: „Балада про соняшник”: поетичний роздум про мистецтво як 
життєдайну силу, що одухотворює людину, підносить до нових моральних та 
естетичних вершин; символічність образів соняшника та сонця. 
„Балада про вузлики”: висока вартість нетеорія літературиінних скарбів 
людської душі — щедрості, доброти, чесності, працелюбства. 
„Крила”: світоглядне протистояння духовнобагатих особистостей та 
спустошених щоденними клопотами людей; крила як символ одвічного 
прагнення людини до краси, високої духовності 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: балада . 
Микола Вінграновський. Загальний огляд творчості. 
Для додаткового опрацювання:  
 “У синьому небі я висіяв ліс...”, “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”, 
“Прилетіли коні — ударили в скроні...”, “Чорна райдуга”: вселюдські та 
національні мотиви крізь призму „інтимного самозосередження”. Збірка 
інтимної лірики “Цю жінку я люблю”.: вируюча пристрасть, несподівана 
асоціативність, буйна фантазія, образні деталі поезії , глибинне  почуття любові 
до світу, до жінки. 
Дмитро Павличко.  Загальний огляд  творчості. Поезії: „Погляд у 
криницю”: проблеми нації та окремої людини у зрізі часу, у контексті 
історії. „Це Ти створив мене таким...”: філософські роздуми ліричного 
героя  про сенс людського життя. „Був день, коли ніхто не плаче...”, 
„Сріблиться дощ...”: вияв особливих інтимних переживань ліричного героя. 
  „Два кольори”: мотив материнської любові та синівської вдячності; 
національний колорит вірша.   
Ліна Костенко.  Загальний огляд творчості. Поезії: „Страшні слова, коли 
вони мовчать...”: ліричний роздум про значення слова в житті людини, 
суть мистецтва.„Вже почалось, мабуть, майбутнє” (або „Життя іде і все 
без коректур”) ліричні роздуми про духовні та етичні цінності особистості;  
„Хай буде легко. Дотиком пера...”: „Недумано, негадано...”: 
оригінальність пейзажного малюнка як вияв особливості авторського стилю; 
глибокий ліризм твору, „краса і сила” почуття кохання у жіночій 
інтерпретації. „Маруся Чурай”(скорочено): історико-фольклорна основа  
роману у віршах; тематика та проблематика твору; образи Марусі, Івана 
Іскри, Богдана Хмельницького як утілення найвищих духовних чеснот 
українців.  
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: роман у віршах. 
Українська проза (окремі загальні зауваження до означення 
культурологічного явища). 
Олесь Гончар. Загальний огляд творчості.Роман „Собор” (скорочено): собор 
як символ духовної краси людини, її особистої причетності до історичного 
буття народу й людства; проблематика роману; характеристика образів. 
Григір Тютюнник Загальний огляд творчості. Новела „Зав’язь”: 
символічність назви та подій; внутрішня краса образів юнака та дівчини; 
відображення національного менталітету у новелі. 



Новела „Три зозулі з поклоном”: „вічна” тема краси кохання; образ „любові 
всевишньої” як втілення високої духовної цінності, яка вивищує людину над 
прагматичною буденністю; роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї 
твору; відображення національного менталітету у новелі. 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: художня деталь  
Постшістдесятництво (окремі загальні зауваження до означення 
культурологічного явища).Василь Стус. Загальний огляд життя і творчості. 
 “Мені зоря сіяла нині вранці...”, “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...”,  
“О земле втрачена, явися...”: автобіографічність лірики;  ліричний герой як 
символ незламного духу, збереження людської гідності; ідейно-тематичний 
зміст поезій   (відчуження особистості від світу через його несприйняття; 
проблема громадянського та морального вибору людини; стан трагічної 
самотності й необхідності активної дії; формування себе як Людини, 
Громадянина, Борця; несприйняття розтеорія літературиінного духу 
тоталітарної системи); метафоричні образи України-мрії та України 
упокореної.  
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: метафора (повторення). 
Українська „химерна проза” ХХ ст. (окремі загальні зауваження до 
характеристики даного літературного явища): опозиція до методу 
соцреалізму; оглядова характеристика творів (за вибором викладача)      Є. 
Гуцала,  Ю.Щербака,  В.Земляка. 
Традиції бароко в ХХ ст. Література „українського бароко”  
ХХ ст. ( окремі загальні зауваження до характеристики даного літературного 
явища). 
Валерій Шевчук. “Дім на горі”(оглядово): жанрова специфіка твору ; 
використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і 
демонічної сили);  розгалуженість сюжету; барокове поєднання високого 
(духовного) і низького (буденного): дім на горі як символ захищеності нашої 
духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світеорія 
літературиа і темряви; барокові притчеві мотиви і символи (самотність, 
роздвоєння особистості, блудний син, дорога); притчевість образів, епізодів. 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ:  роман-балада, повість-притча. 
Українська історична проза 
П. Загребельний. Загальний огляд  творчості. Історичний роман “Диво”  
(скорочено: уривки з розділів):історична основа й художній вимисел у романі 
“Диво”; глибокий філософський підтекст епіграфа; особливості композиції 
твору; символічність  образу дива; проблематика твору: обов’язок людини 
щодо свого таланту, природного обдарування; мистецтво як духовний 
орієнтир людини та інші.; образи Сивоока, Гордія, Бориса як утілення 
одвічного прагнення людини  до свободи, краси, гармонії 
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: історична правда і художній вимисел . 
Сучасна „молода” українська література (окремі загальні зауваження до 
характеристики літературного явища):  особливості літературного процесу 
 кінця ХХ — початку ХХІ ст.: нова  авторська (письменницька) генерація; 
постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років; літературні 



угруповання (Бу-Ба-Бу, “Нова дегенерація”, “Пропала грамота”, “ЛуГоСад” та 
ін.); утворення АУП (Асоціації українських письменників); література елiтарна 
та масова; сучасні часописи та альманахи. 
Сучасна поезія:  проблематика та тематика сучасної лірики, художні 
особливості (гра зі словом, образом, “чужим” текстом тощо, наскрізна 
іронічність);  різноманітність стильових тенденцій на прикладах окремих 
(п’яти – шести в цілому) поетичних творів Ігоря Римарука (“Різдво”, 
“Зірка”, “Обнови),  Юрія Андруховича (“Пісня мандрівного спудея”, 
“Казкар”, “Балада повернення”), Віктора Неборака ( “Сад”, “Генезис 
літаючої голови”, “Гра”), Олександра Ірванця  (“До французького 
шансоньє”, “Тінь великого класика”): болісні роздуми про місце людини у 
складному сучасному світі, про важливість збереження вічних цінностей. 
 Сучасна  проза (окремі загальні зауваження до характеристики літературного 
явища):  її пошуковість, експериментаторство у відображенні сучасного 
світу, людини, її відчуттів  в ігровому полі авторської уяви; поєднання різних 
стильових тенденцій, конкретики сучасного життя з універсальністю 
часопростору на художньому матеріалі творів Галина Пагутяк (новели): 
узагальнююча картина сучасного світу в новелах; наголос на духовності,  
упевненість у внутрішніх гуманних потенціях людини; витончена, прихована 
гра уяви, фантазії зі звичними, буденними епізодами як модерністичне 
розгортання наскрізної метафори; притчевість, філософічність новелістики 
письменниці;  Оксана Забужко ( “Казка про калинову сопілку”): вічні 
філософські категорії життя і смерті, добра і зла, любові й ненависті крізь 
призму оновленого міфу про двох сестер, утіленому в українській народній 
казці “Про вбиту сестру і калинову сопілку”. 
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Критерії 

90 – 100 «Відмінно» A Виставляється за глибокі знання навчального 
матеріалу, що міститься в основних і 
додаткових рекомендованих літературних 
джерелах; вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і 
розвитку, чітко і лаконічно; логічно і 
послідовно відповідати на поставлені 
запитання; вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання практичних 
задач. 

82 – 89 «Дуже добре» В Виставляється за ґрунтовні знання 
навчального матеріалу, аргументовані 
відповіді на поставлені запитання; вміння 
застосовувати теоретичні положення під час 
розв'язування практичних задач. 

75 – 81 «Добре» C Виставляється за міцні знання навчального 
матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак, містять певні 
(несуттєві) неточності; вміння застосовувати 
теоретичні положення під час розв'язання 
практичних задач. 

69 – 74  
 
 

«Задовільно» 

D Виставляється за посередні знання 
навчального матеріалу, мало аргументовані 
відповіді, слабке застосування теоретичних 
положень при розв’язанні практичних задач. 

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання навчального 
матеріалу, неточні або мало аргументовані 
відповіді, з порушенням послідовності його 
викладання, за слабке застосування 
теоретичних положень при розв’язанні 
практичних задач. 

1 – 59 «Незадовільно» 
 

FX Виставляється за незнання значної частини 
навчального матеріалу, істотні помилки у 
відповідях на запитання, невміння 
орієнтуватися під час розв'язання практичних 
задач, незнання основних фундаментальних 
положень. 


