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Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

письмова: 

1) дати відповідь на два історико-

літературні питання 

2) здійснити власний літературознавчий 

аналіз-інтерпретацію запропонованого 

вірша  

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів:  40 балів 

Критерії оцінювання: Критерії оцінювання: 

1) дати відповідь на два історико-

літературні питання – 

по 10 балів за кожне питання: 

– знання специфіки творчості знакових 

митців цього періоду, чий доробок є 

виявом інтелектуального та культурного 

портрету доби (5 балів); 

– розуміння особливостей літературного 

процесу 60-80-х років ХХ ст. (2 бали); 

– здатність продемонструвати динаміку 

змін у  літературному процесі та 

індивідуальній творчості митця (2 бали); 

– наведення прикладів (1 бал). 

2) здійснити власний літературознавчий 

аналіз-інтерпретацію запропонованого 

вірша – 20 балів: 

– самостійність міркування (5 балів); 

– повнота аналізу тексту (5 балів); 

– здатність подати художній текст як 

особливим чином організовану систему (5 



балів); 

– зв’язність викладу (2 бали); 

–  грамотність, стилістична вправність (3 

бали) 

Перелік допоміжних матеріалів:  

 

Орієнтовний перелік питань: Шістдесятництво як національно-культурний 

феномен. 

Літературне шістдесятництво як духовно-

інтелектуальне явище.  

Шістдесятництво й соцреалізм. 

Неоднорідність явища щістдесятництва 

Українська література в оцінці літературної 

критики  60-х років 

Літературна критика І.О.Світличного. 

Тенденції літературного процесу 60-х років. 

Тенденції літературного процесу 70-х років. 

Тенденції літературного процесу 80-х років. 

Динаміка літературного процесу 60-80-х років. 

Поезія шістдесятників у стильовому та 

тематичному різноманітті. 

Провідні мотиви лірики Василя  Симоненка 

Пластичність і візуальність як основа поетики 

Л.Костенко. 

Етична проблематика в поезії Л.Костенко.   

Проблема митця й мистецтва в поезії Л.Костенко. 

Домінанти поетичного стилю Л.Костенко. 

«Маруся Чурай» Л.Костенко: етична 

проблематика. 

«Діалог культур» у творчості Л.Костенко 

Історична тема у творчості Л.Костенко 

(«Берестечко») 

Домінанти поетичного стилю Д.Павличка. 

Еротична лірика Д.Павличка. 

Етична проблематика в поезії Д.Павличка  

Фонетична стилістика М.Вінграновського. 

Етимологічні та словотворчі експерименти в 

поезії М.Вінграновського. 

Фольклорні мотиви в поезії М.Вінграновського. 

Поезія для дітей М.Вінграновського. 

Філософська лірика В.Стуса. 

Етичний вимір поезії В.Стуса. 

Домінанти поетичного стилю В.Стуса. 

Лірика Василя Стуса: образи, проблематика 

Узагальнені образи лірики Василя Стуса  крізь 

призму індивідуальної долі. 

Центральні мотиви поезії В.Стуса. 

Домінанти поетичного стилю Б.Олійника. 

Новаторство й традиція в поезії І.Драча. 

Метафора в поезії І.Драча. 

Іван Драч – поет невпинного пошуку нового 



змісту й форм вираження людського буття. 

Проблема Чорнобильської трагедії в українській 

літературі. Символічний ряд поеми Івана Драча 

«Чорнобильська мадонна». 

Традиції й новаторство в новелістичному жанрі 

60-80-х рр. 

 Новелістика Григора Тютюнника 

Стильові тенденції в українській прозі 60-70-х 

років. 

Химерний роман в українській літературі 60-80-х 

років: персоналії, твори, стилістика. 

Поетика химерного роману 60-80 років. 

Оновлення засобів умовності в українській 

химерній прозі. 

Бароковий текст у прозі В.Шевчука. 

Міфологізм роману В.Шевчука «Дім на горі». 

Проблема митця й мистецтва в романі 

В.Шевчука «Дім на горі». 

Інтертекстуальність прози В.Шевчука. 

Міфологізм дилогії В.Земляка «Лебедина зграя» 

та «Зелені млини». 

Особливості становлення і розвитку історичної 

тематики в українській літературі другої пол. ХХ 

ст.  

Історичний роман у літературі 60-70-х років. 

Осмислення долі українського народу в кількох 

часових вимірах у творчості Павла Загребельного 

Осмислення долі українського народу в кількох 

часових вимірах у творчості Юрія Мушкетика 

Поезія 70-х років. 

«Тиха лірика» 70-х років. 

Естетичні засади Київської поетичної школи в 

українській поезії (Василь Голобородько, Віктор 

Кордун, Микола Воробйов та ін.) 

Розвиток театру й драматургії у 60–80 роках ХХ 

століття: боротьба модерністичних тенденцій з 

ідеологічною заангажованістю та 

публіцистичністю 

Ярослав Стельмах – «нова хвиля» в драматургії 

(«Шкільна драма» («Драма в учительській»), 

«Синій автомобіль») 

Поезія вісімдесятників у стильовому та 

тематичному різноманітті. 

Естетичні засади  «вісімдесятників» в українській 

поезії (Оксана Забужко, Василь Герасим’юк, 

Наталія Білоцерківець, Ігор Римарук та ін.) 

«Жіноча» та «чоловіча» поезія вісімдесятників. 

Міфологізм поезії вісімдесятників. 

Історія в ліриці вісімдесятників. 

Культурологічність поезії вісімдесятників. 

Поетична група «Бу-Ба-Бу» 

Естетичні засади  «вісімдесятників» у творчості 



групи «Бу-Ба-Бу» (Юрій Андрухович, Олександр 

Ірванець, Віктор Неборак) 
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