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критики кінця ХІХ – початку ХХ століття  
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Екзаменаційний білет складається з двох питань: 

 Історія української літератури і літературна 

критика кінця ХІХ – початку ХХ століття : 

містить одне теоретичне питання - 20 

балів); 

 Історія української літератури і 

літературної критики 20-30х рр.: містить 

одне теоретичне питання - 20 балів). 

 

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-ukrainskoi-literatury-komparatyvistyky-ta-sotsialnykh-komunikatsii/sklad-kafedri.html?sid=767%3AКафедра-української-літератури-і-компаративістики


Критерії оцінювання: Критерії оцінювання відповіді з «Історії 

української літератури і літературної критики 

кінця ХІХ – початку ХХ століття»: 

 відповідність окресленому питанню; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 
 доказовість і логічність викладу; 

 володіння нормами літературної мови і культури 

усної відповіді. 

Критерії оцінювання відповіді з «Історії 

української літератури і літературної критики 20 – 

30-хх рр.»: 
 відповідність окресленому питанню; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 
 доказовість і логічність викладу; 

 володіння нормами літературної мови і культури 

усної відповіді. 
Перелік допоміжних 

матеріалів 

- 

Орієнтовний перелік 

питань: 

Історія української 

літератури і 

літературної критики 

кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Суспільно-культурний розвиток України на 

межі ХІХ – ХХ століть.  

2. Основні риси модернізму. Етапи розвитку.  

3. Особливості українського модернізму.  

4. Волюнтаризм Лесі Українки. Утвердження 

культу волі, мужності, саможертовності, оптимізму у 

поезіях “Contra spem spero!”, “Епілог”, “Ритми”, “Мріє, 

не зрадь”.  

5. Біблійні образи та мотиви у творчості Лесі 

Українки.  

6. Інтимна лірика поетеси: адресати віршів, 

образ ліричної героїні, особливості поетики. Аналіз 

віршів “Не дорікати слово я дала...”, “Твої листи завжди 

пахнуть зів’ялими трояндами...”, “Все, все покинуть, до 

тебе полинуть”, “Хотіла б я тебе, мов плющ обняти...”  

7. Утвердження високої місії мистецтва у 

суспільстві. Аналіз віршів Лесі Українки “Поет під час 

облоги”, “Слово, чому ти не твердая криця”, “Де 

поділися ви, голоснії слова”.  

8. Прикмети неоромантики та неокласицизму 

у творчості Лесі Українки. Аналіз драм “У пущі”, 

“Оргія”.  

9. Драма Лесі Українки “Блакитна троянда”: 

проблематика, система образів, символіка.  

10. Національно-патріотична проблематика 

драматичної поеми Лесі Українки “Бояриня”.  

11. Трагедія непочутого пророцтва. Аналіз 

драми Лесі Українки “Кассандра”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Драма Лесі Українки “Камінний господар”: 

власний “Дон Жуан” української літератури.  

19. Драма-феєрія Лесі Українки “Лісова пісня”: 

філософські ідеї, образи, проблематика, символи.  

20. Ольга Кобилянська. Основні теми, мотиви, 

жанри творчості.  

21. Повісті Ольги Кобилянської „Людина”, 

„Царівна”: історія написання, особливості композиції, 

система образів.  

22. Проблема статі у творчості Ольги 

Кобилянської. Аналіз новел „Valse melancolical”, 

“Природа”, “Некультурна”, “Битва”.  

23. Повість Ольги Кобилянської “Земля”: 

проблематика твору, земля як головний персонаж і 

джерело конфлікту твору.  

24. Повість Ольги Кобилянської “В неділю рано 

зілля копала...” як вияв поетики неоромантизму.  

25. Поезія “Молодої Музи”. Основні художні 

принципи. Творчість Богдана Лепкого, Петра 

Карманського, Василя Пачовського. Аналіз поезій.  

26. Поети “Української хати” (Микола 

Вороний, Грицько Чупринка, Олександр Олесь). 

Особливості поезії “хатян”.  

27. Олександр Олесь. Основні теми творчості, 

риси стилю (на прикладі аналізу поезій митця).  

28. Творчість Олександра Олеся в епоху 

революції 1905-1907 років. Аналіз поезій “Айстри”, 

“Три менти”, “О слово рідне! Орле скутий!”, “Яка краса: 

відродження країни!”  

29. Творчість Олександра Олеся періоду 

еміграції. Тема ностальгії, голоду. Аналіз творів.  

30. Українська символістська драма. Аналіз 

драматичного етюду Олександра Олеся “По дорозі в 

казку”.  

31. Творчість Михайла Коцюбинського. 

Еволюція у бік модернізму.  

32. Дослідження таємниці внутрішнього світу 

людини у новелах Михайла Коцюбинського “На 

камені”, “Лялечка”.  

37. Глибина внутрішнього конфлікту у 

психологічних новелах Михайла Коцюбинського “Цвіт 

яблуні”, “Intermezzo”. Повість Михайла Коцюбинського 

“Fata morgana”: риси реалізму та імпресіонізму у творі.  

38. Повість Михайла Коцюбинського „Тіні 

забутих предків”: історія написання, джерела, 

проблематика, образи.  

39. Проблема добра і зла, злочину і кари у 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новелах Василя Стефаника “Новина”, “Лесева фамілія”, 

“Злодій”, “Гріх”.  

40. Концепція життя і смерті, сенсу страждання 

у творчості Василя Стефаника “Палій”, “Сама-

саміська”.  

41. Новела Василя Стефаника “Камінний хрест” 

як втілення ідеї всезагального взаємозв’язку всього 

сущого.  

42. Національно-патріотична тематика у 

творчості Василя Стефаника. “Марія”.  

43. Володимир Винниченко. Три періоди 

творчості.  

44. Сутність неореалізму. Прикмети течії у 

творчості Володимира Винниченка.  

45. Проблема “мистецтва для мистецтва” у 

драматургії Володимира Винниченка. Аналіз драми 

“Чорна Пантера і Білий Ведмідь”.  

46. Проблема гріха посутнього і наносного: 

аналіз драми Володимира Винниченка “Гріх”.  

47. Експерименти над проблемами “нової” 

моралі: драма Володимира Винниченка “Брехня”.  

48. Особливості малої прози Володимира 

Винниченка. аналіз оповідань “Суд”, “Салдатики”, 

“Студент”.  

49. Роман Володимира Винниченка “Записки 

кирпатого Мефістофеля”: композиція, проблематика, 

образна система, особливості поетики, символи. 

50. Поезія Володимира Самійленка. Гумор і 

сатира у доробку митця («Ельдорадо», «Пісня про 

віщого Василя», «На печі», «Патріота Іван»). 

51. Прикмети модернізму у творчості Гната 

Хоткевича. Збірка «Поезія в прозі» (1902 р.) як спроба 

оновлення жанрової системи 

52. Агатангел Кримський. Особливості стилю 

митця. Любовна та пейзажна лірика Агатангела 

Кримського. 

53. Стильова поліфонія творів Степана 

Васильченка. 

54. Історична проза Осипа Маковея. 

55. Інтуїтивний модернізм Тимофія Бордуляка. 

56. Модерністський дискурс у прозі Михайла 

Яцкова. 

57. Жанрово-стильові особливості драматургії 

Спиридона Черкасенка. 

58. Морально-етична проблематика 

новелістики Архипа Тесленка. 

59. Покутська трійця. Творчість Марка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Орієнтовний перелік 

питань: 

Історія української 

літератури і 

літературної критики 

20-30-хх рр. 

Черемшини. 

60. Покутська трійця. Творчість Леся 

Мартовича. 

 

Зразок завдання з «Історії української літератури 

і літературної критики кінця ХІХ – початку ХХ 

століття»: 

1. Схарактеризуйте суспільно-культурний розвиток 

України на межі ХІХ – ХХ століть.  

 

 

1. Особливості літературного процесу 20 – 30-х рр. ХХ 

ст. 

2. Літературні угрупування в українській літературі 20 

– 30-х рр. ХХ ст. 

3. Літературна дискусія 1925-1928 рр. Роль 

М. Хвильового в перебігу дискусії. 

4. Новаторство збірки П. Тичини «Сонячні кларнети». 

5. Збірка «Замість сонетів і октав» (1920): особливості 

семантики і поетики. 

6. Пошуки нових зображально-виражальних засобів у 

збірках «Плуг», «В космічному оркестрі», «Вітер з 

України». 

7. Естетичні засади творчості київської групи поетів-

неокласиків. 

8. Перекладацька і літературознавча спадщина 

неокласиків.  

9. Провідні мотиви та жанрова своєрідність лірики 

М. Зерова. 

10. Особливості художньої системи М. Драй-Хмари. 

11. Художня своєрідність лірики П. Филиповича. 

12. Провідні мотиви збірки Ю.Клена «Каравели». 

13. Поеми Ю.Клена «Прокляті роки» та «Попіл імперії». 

14. Теоретичний дискурс українського футуризму. 

15. Поетичні експерименти Ґео Шкурупія. 

16. Поетичний доробок Юліана Шпола. 

17. Новаторський характер поезії М .Бажана.  

18. «Празька школа» як мистецьке явище в 

еміграційному письменстві 1920–1930-х рр.  

19. Провідні мотиви та образи в ліриці Є. Маланюка. 

20. Історіософізм поезій О. Ольжича. 

21. Своєрідність поетичного стилю О.Теліги. 

22. Жіночий текст еміграційної поезії поезії (Н.Лівицька-

Холодна, О.Лятуринська). 

23. Провідні мотиви та стильова своєрідність поезій Є. 

Плужника. 

24. Провідні мотиви поезії В. Свідзінського.  



25. Язичницькі та християнські мотиви у творчості Б.-

І. Антонича. 

26. Особливості індивідуального стилю М. Хвильового. 

27. Поетизація «муралів революції» у творах 

М. Хвильового.  

28. Проблема «зайвих людей» у творчості 

М. Хвильового.  

29. Викриття пристосуванства та міщанства у творчості 

М. Хвильового. 

30. Публіцистична творчість М.Хвильового.  

31. Новелістика Г.Косинки: проблематика та стильові 

особливості. 

32. Український інтелектуальний роман 20-х років: 

жанрова природа та особливості поетики. 

33. Особливості новелістики В. Підмогильного. 

34. Проблема кохання в романі В. Підмогильного 

«Невеличка драма». 

35. Конфлікт раціонального та ірраціонального в романі 

В. Підмогильного «Невеличка драма». 

36. Відображення суспільного життя Києва у творах 

В. Підмогильного «Невеличка драма» та «Місто». 

37. Роман В.Підмогильного: проблематика, система 

образів, структурна організація твору. 

38. Проблематика та особливості композиції роману 

В. Домонтовича «Дівчина з ведмедиком». 

39. Роман В. Домонтовича «Доктор Серафікус»: 

своєрідність проблематики, композиції, система 

персонажів 

40. Роман «Нудьга» Є.Плужника в контексті 

інтелектуальної прози 20-х р. 

41. Поетика експериментальної прози 20-х років. 

42. Ідейно-художні особливості романної прози Ґео 

Шкурупія. 

43. Поетика роману Юліана Шпола «Золоті лисенята». 

44. Експериментаторський характер прози М.Йогансена.  

45. Жанрові та стильові особливості повісті «Подорож 

ученого доктора Леонардо та його майбутньої 

коханки прекрасної Альчести у Слобожанську 

Швейцарію». 

46. Жанрово-стильова своєрідність романів 

Ю. Яновського. 

47. Роман Ю.Яновського «Майстер корабля» в контексті 

експериментально прози 20-х р. 

48. Змалювання стихії української революції та її 

наслідків у романі Ю.Яновського «Чотири шаблі». 

49. Роман Ю.Яновського «Вершники»: проблематика та 

особливості структури твору. 



50. Поетична спадщина О.Слісаренка. 

51. Прозова спадщина О.Слісаренка. 

52. Експериментальна проза А. Любченка. 

53. Особливості поетики малої прози А.Любченка. 

54. Виробничий роман в українській прозі 30-х рр. 

55. Розвиток українського театру у 20-ті роки. Роль Леся 

Курбаса у створенні національного театру 

європейського рівня.  

56. Трилогія М.Куліша («97», «Комуна в степах», 

«Прощай, село») як художнє відображення 

драматичних сторінок життя українського села.  

57. Проблематика та жанрова специфіка драми  

М. Куліша «Мина Мазайло».  

58. Своєрідність побудови трагедії М.Куліша 

«Патетична соната». 

59. Новаторський характер драм М.Куліша «Народний 

Малахій»  і «Маклена Граса». 

60. Філософське осмислення подій і явищ у п`єсі 

«Майстри часу» І.Кочерги. 

 

Зразок завдання з «Історії української літератури 

і літературної критики 20-30-хх рр.»: 

2. Розкрийте особливості літературного процесу 20 – 

30-х рр. ХХ ст. 
 

 

 

 

 

 

 











 


