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Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія української літератури» складена
д. філол. н., проф. Філатовою О.С. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
бакалаврів галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 «Середня освіта» 014.01 Середня
освіта (Українська мова і література) освітньої програми Українська мова і література; 03
Гуманітарні науки спеціальності 035 «Філологія» 035.01 українська мова та література освітньої
програми Українська мова і література.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є український літературний процес першої половини
ХХ століття як естетичний феномен, що відтворює шляхи художньо-естетичного розвитку,
національного відродження та поступу.
Міждисциплінарні зв'язки. Програма передбачає врахування міжпредметних зв’язків курсу
«Історія української літератури» (1-а пол. ХХ ст.) з курсом українського літературознавства, історії
України та історії філософії України, історії української культури.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета – ознайомити студентів із художньою спадщиною представників «Розстріляного
Відродження», кращими зразками української літератури першої половини ХХ століття,
наголошуючи на естетичних цінностях важливості та значимості володіння фактичним матеріалом,
понятійними одиницями, що складають основу набутих та засвоєних знань; розширити естетичне
поле сприйняття феномена новітньої української літератури в контексті світової культури.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Історія української літератури" є:
 розширювати кругозір студентів за рахунок дослідження важливих пластів літературного
процесу відповідно до загальнокультурного контексту;
 ознайомити з умовами розвитку української літератури І пол. ХХ ст., беручи до уваги
закономірності поступування світового літературного процесу;
 розвивати художній смак та вміння варіювати кращі зразки заради оновлення жанрів;
 сформувати вміння самостійної навчально-дослідної діяльності та здатності орієнтуватися в
кращих зразках української літератури І пол. ХХ ст.;
 удосконалити вміння аналізувати художні тексти;
 спрямувати на осмислення української літератури як цілісності;
 сприяти всебічному розвитку, активному становленню й самореалізації особистості
майбутнього фахівця.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти такими
компетентностями:
загальнопредметними:
 навички наукової організації праці і застосовувати їх у практичній діяльності; уміти
працювати з довідковими джерелами, базами даних різного типу, здійснювати
загальнонауковий пошук, аналіз першоджерел;
 вміння використовувати здобуті знання під час проведення прес-конференцій, «круглих
столів», «літературних віталень», презентацій книг тощо;
 вміння творчо застосовувати набуті знання під час проходження педагогічної практики;
 здатність генерувати нові ідеї;
фаховими:
 вміння розкривати характерні особливості індивідуального стилю митця;
 навички застосовувати різні аспекти літературознавчого аналізу;
 вміння здійснювати типологічні зв’язки між літературними явищами і фактами;




використання здобутків сучасної літературознавчої науки;
вміння виявляти риси взаємовпливу в українському та світовому літературно-мистецькому
процесі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, 5 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Кредит 1. Літературна дійсність 20-30-х років ХХ ст. у контексті національного та соціального
життя.
Тема 1. Панорама літературного життя 1920-х років.
Особливості літературного процесу 1920-х рр. в умовах новітньої естетичної стратегії. Панорама
літературного життя 1920-х рр. Розмаїття стильових напрямів, шкіл, жанрів поетичного
світовідчуття. Духовна еволюція митців. Умовність розмежування творчості за окремими школами і
напрямками. Двоколійність літературного процесу у першій половині ХХ століття. Український
ренесанс 1920-х – поч. 1930-х рр. Характеристика літературних угрупувань („Гарт”, „Плуг”,
„Ланка”, МАРС, „неокласики”, ВАПЛІТЕ, Аспанфут, Нова Генерація, „Авангард”, ВУСПП,
„Молодняк”, “Спілка революційних письменників Західної України”). Роль періодичних видань у
циркуляції творчих ідей: "Мистецтво", "Шляхи мистецтва", "Червоний шлях", "Життя і Революція",
"Плужанин", "Гарт", "Молодняк", "Універсальний журнал", "Нова генерація", "Гроно", "Жовтень",
"Арена", "Літературний ярмарок". Політика т. зв. "українізації". „Пролетарська ідеологія” та місце в
ній „пролетарських”, „буржуазних” письменників і „попутників”.
Літературна дискусія 1925-1928 рр.: порушення онтологічної проблеми української літератури,
культури, нації. Алогічна ініціатива ВКП(б), підміна естетичних понять політичними, перехід до
репресій. Література і тоталітаризм. Лист Сталіна до Кагановича (26 квітня 1926 р.) – початок
репресій проти українських письменників. Порушення націотворчих проблем у літературній
дискусії; протест проти провінційного українства і міщанства; орієнтація на „психологічну
Європу”, проголошення „азіатського ренесансу” і „романтики вітаїзм”. Сучасна критична та
літературознавча оцінка його творчості. Диспут “Шляхи розвитку сучасної літератури”. „Заява
групи комуністів членів “ВАПЛІТЕ”.
Тема 2. Література у межах соціалістичного реалізму: формування канону.
Література і тоталітаризм (1930-1940 рр.). Виникнення поняття „Розстріляне Відродження”.
Запровадження „соціалістичного реалізму”. Репресивні заходи влади проти творчої інтелігенції та їх
наслідки для української літератури й театру. Репресії, інспіровані СВУ; утворення Спілки
Радянських письменників (1934) як свідчення краху літературного життя в Україні. Розгром ВУАН,
Всеукраїнської асоціації марксистсько-ленінських інститутів та ін.; вбивство С.Кірова. Третя хвиля
політичних репресій. Масове винищення української інтелігенції.
„Соціалістичний реалізм” як штучний напрям у літературі та мистецтві, заснований на
підвалинах марксизму-ленінізму в межах тоталітарного режиму. Деформація естетичних категорій,
надання їм політичного (вузького) змісту. Запровадження позахудожнього принципу партійності.
Дискредитація принципу народності, а в противагу – використання принципу інтернаціоналізму для
нівеляції національного духу письменства. Створення Спілки радянських письменників (1934).
Узаконення репресій. Перетворення впокорених радянською владою письменників на "класиків
соціалістичного реалізму" (П.Тичина, М.Рильський, В.Сосюра, М.Бажан, Ю.Яновський та ін.).
„Адекватна” відповідь О.Корнійчука на запити „соцреалізму” – імітація драми у п'єсах
„Загибель ескадри”, „Платон Кречет”, „Богдан Хмельницький”, „В степах України”. Виникнення
творів іншої художньої вартості („Труна Тімура” М.Бажана; „Чотири шаблі”, „Вершники”
Ю.Яновського; п'єси І.Кочерги „Майстри часу”, „Свіччине весілля”; лірика В.Свідзінського; дилогія
„Людолови” 3.Тулуб).
Набутки історичної, історико-біографічної та історико-революційної прози у 30-х рр. (як-от:
"Людолови" З.Тулуб, "Вершники" Ю. Яновського, "Гроза" А. Шияна, "Мати" А.Головка та ін.).
Творчі досягнення і прорахунки прози на тему виховання ("Ранок" І.Микитенка, "Дуже добре" й
"Десятикласники" О.Копиленка, "Школа над морем" О.Донченка). Поява т. зв. виробничої прози та
проблема рівня її художності. Досягнення пригодницької та науково-фантастичної прози
("Аргонавти всесвіту" В.Владка, "Шхуна "Колумб" М.Трублаїні тощо). Викриття імперіалізму,

фашизму (“Поза межами болю" О.Турянського, "Береза" О.Гаврилюка). Розвиток малих прозових
жанрів та їх художні якості.
Кредит 2. Український літературний ренесанс 20-х – початку 30-х років (поезія, проза).
Тема 1. Поезія 20-х – початку 30-х років. Розмаїття стильових напрямів, шкіл, жанрів
поетичного світовідчуття.
Трансформація принципів і прийомів символізму. Український символізм як перехідний стиль
епохи. Спроби організаційного оформлення символістів (“Біла студія”, “Музагет”). Поетика
символізму. Національні джерела українського символізму. П. Тичина (1891 – 1967). Творча доля
П.Тичини. „Сонячні кларнети” (1918) як вирішальний етап ідейно-художніх пошуків української
поезії початку XX ст. в умовах духовного пробудження нації. Поняття „клярнетизм”
(Ю.Лавріненко) як концентрація світотворчої енергії української ментальності; метафорична
концепція збірки. Відчуття історизму в поемі „Золотий "гомін”. Поліфункціональний синтез
стильових тенденцій у першій збірці П.Тичини. Тривожне передбачення трагедії національної
революції в циклі „Скорбна мати”. Збірка „Замість сонетів і октав” (1920) як художній документ
національної катастрофи часів революції. Пошуки нових зображально-виражальних засобів у
книжці "Плуг" (1920), „В космічному оркестрі” (1921), „Вітер з України” (1924) з їх традиційними
формами, авангардистськими, модерністськими системами віршування. Ілюзорні проекції П.Тичини
в поемі-феєрії "Прометей". Трагічна тональність поезій з експресивно радикальними настроями
(„Загупало в двері прикладом”, „Голод”); внутрішній спротив до розуміння спотвореної радянської
дійсності („Хто ж це так із тебе насміяться смів”, „До кого говорить?”, „Чистила мати картоплю”).
Невдала спроба поєднати конструктивістські принципи з комуністичними ідеями у збірці „Чернігів”
(1931). Поема-симфонія „Сковорода” як свідчення згасання енергії у творчості П.Тичини; перехід
на віршовану ілюстрацію більшовицької політики. Конформістські тексти пізнього П.Тичини з її
портретуванням тоталітарної дійсності. Творче осяяння автора у воєнний та повоєнний періоди
творчості. Оцінка творчості поета у критиці та літературознавстві.
Радикальні ознаки революційного романтизму, його риторичні ознаки; їх прояв у ліриці
В.Чумака, В.Еллана-Блакитного, Л.Первомайського. Спроба подолання канонічних нормативів
романтизму, популярність стихійної лірики В.Сосюри; інтенсивні пошуки іманентної стильової
манери в поемах „Червона зима”, „Махно”, „Мазепа”; висвітлення драми „двох Володьок".
Культура поетичних експериментів М.Йогансена (збірки „Д'горі”, „Кроковеє коло”); імпульсивна
лірика О.Влизька (збірки "За всіх скажу", "Книга балад", "Мій друг Дон Жуан"). Художній протест
І.Багряного проти засилля комуністичних ідеологем, поширення "пролетарської літератури" (збірка
„До меж заказаних”, поема „Аве Марія”, історичний роман у віршах „Скелька”).
Нонконформістський пафос творчості Т.Осьмачки (збірки "Круча", "Скитські вогні", „Клекіт”).
Висока культура лірики "неокласиків" з її "кордоцентричною" стихією національного
письменства, органічним поєднанням традиції класики із модерними творчими пошуками. М.Зеров
(1890 – 1937) – теоретик українського неокласицизму, видатний майстер поетичного слова,
перекладач, історик літератури. Збірка “Камена” (1924) як зразок високих орієнтирів та відданості
давньоримським кумирам, французьким парнасцям. Ґрунтовні дослідження
М.Зеровалітературознавця і критика, перекладна творчість поета.
Життєвий і творчий шлях М. Рильського (1895 – 1964), поета, перекладача, критика,
мистецтвознавця. Пошук гармонії та краси в житті і природі, осмислення культурної історії
людства, античні образи й мотиви, проблеми мистецтва в потрактуванні поета. Збірки на “Білих
остовах” (1910), “Під осінніми зорями” (1918), “Синя далечінь” (1922), “Крізь бурю і сніг” (1925),
“Тринадцята весна” (1926) та ін. Особливості стилю М.Рильського. Висока художня майстерність.
П.Филипович (1891 – 1937). Біографія. Поетична спадщина (збірки "Земля і вітер"( 1922), "Простір"
(1925). Філософські мотиви. Довершеність поетичних форм. Творча еволюція від символізму до
неокласицизму. М.Драй-Хмара (1899 – 1939). Біографічні відомості. Літературна творчість (збірка
"Проростань" (1926), неопублікована збірка "Сонячні марші"). Творча еволюція. Історія сонету
"Лебеді". Літературознавчий доробок. Переклади. Доля і творчість Ю.Клена (1891 – 1947).
Перекладацька діяльність і оригінальна літературна творчість. Поема “Прокляті роки” (1937),
новітня епопея “Попіл імперій” (1947). Збірка “Каравели" (1943). В.Домонтович (1894 – 1969) –
шостий у гроні „неокласиків” (Ю.Шерех), письменник, літературознавець, філософ, історик,

мовознавець, розвідник.
Український неоромантизм – потужна творча сила літератури 20-х-поч.З0-х рр. (В.Сосюра,
О.Влизько, М.Бажан). Основні риси, національний пафос. Творчість В.Сосюри (1898 – 1965) –
лірика та ліро-епос. Героїка революційної боротьби, багатство внутрішнього світу людини в ранніх
поетичних збірках “Поезії” (1921), “Червона зима” (1922), “Осінні зорі” (1924), “Сьогодні” (1925)
та ін. Поетичний світогляд В.Сосюри. Поетичні епоси “Тарас Трясило”(1925), “Мазепа” (1929).
Мотиви непівського і передкультівського періодів. Інтимна лірика поета. Є.Плужник
(1898–
1936). Життєвий і творчий шлях. Мистецький доробок: поезія, проза, драма, переклади.
Екзистенціальна природа світосприйняття.
Трагічний оптимізм як філософсько-естетична
домінанта лірики (зб. “Дні” (1926), “Рання осінь” (1927), “Рівновага” (1943). Драматична дійсність у
художньому світі поета (“Розстрільний цикл”). Мотиви, образи, поетика. Стильова еволюція від
імпресіонізму до неоромантизму, неокласицизму. Гуманістична концепція поеми “Галілей” (1925);
“Канів” (1925). Роман “Недуга” (1928). П’єси “Професор Сухораб” (1929), “У дворі на передмісті”
(1929), “Змова у Києві” (1933).
Український авангардизм. Нова концепція світу й культури в маніфестах та програмах.
Пошуки нових виражальних засобів для передачі віку техніки й цивілізації, введення урбаністичних
мотивів з його елементами епатажу, деструкцією мистецтва, скандалом. Український футуризм у
контекстному порівнянні; роль М.Семенка культивуванні нової філософії мистецтва. Етапи
еволюції футуризму. Нова Генерація із псевдохудожньою поезією з її ілюстрацією політики
компартії. Розгубленість маніфестів і літературної творчості футуристів. „Конструктивістські”
спроби В.Поліщука.
Експресіонізм як явище в українській поезії 20-х рр. Елементи поетики експресіонізму в
творчості Т.Осьмачки, М.Бажана.
Тема 2. Проблемно-тематичні та жанрово-стильові обрії прози 1920-х рр.
Роль прозаїків старшого покоління (С. Васильченка, Марка Черемшини, В.Стефаника) в
процесі пошуків енергії стилів. Переорієнтація в системі жанрів. Напрям стильової еволюції.
Звернення до нових тем, зумовлених змінами в суспільно-політичному житті країни. Зміни в
системі зображально-виражальних засобів. Внесок А.Головка, Ю.Яновського, Б.АнтоненкаДавидовича, О.Копиленка, П.Панча, О.Слісаренка, М.Хвильового, В.Підмогильного, Г.Косинки,
Г.Михайличенка, М.Івченка у справу творення української літератури XX ст. Рух від малих
(А.Заливчий, Г.Михайличенко, Г.Косинка, І.Дніпровський, М.Хвильовий, В.Домонтович) до
великих епічних форм. Український роман 20-х років ХХ ст.: вектори художнього пошуку.
Жанрово-стильове розмаїття української прози.
Експериментальна проза Г.Шкурупія, М.Йогансена, М.Ялового; „Вертеп” А.Любченка,
Ю.Яновського, В.Петрова (Домонтовича) та ін. Осмислення національної трагедії у творчості Г.
Косинки (новели „На золотих богів”, „В житах”, „Політика”, „Гармонія”; в повісті „Смерть”
Б.Антоненка-Давидовича; спроба осмислення колізій сучасності в романах "Робітні люди"
М.Івченка, „Чорний ангел” О.Слісаренка, „Бур'ян” А.Головка. Жанр історичної прози як
актуалізація генетичної пам'яті („Богун” О.Соколовського); прийом інтелектуального біографізму у
творчості В.Домонтовича („Аліна і Костомаров”, „Романи Куліша”).
М.Хвильовий (1893 – 1933). Біографічні відомості. Основні етапи творчого шляху
письменника, їх жанрово-стильова характеристика. Естетичні та політичні орієнтації М.Хвильового.
Традиції М.Коцюбинського. Дебют М.Хвильового як поета-авангардиста (збірки „Молодість”,
1921; „Досвітні симфонії”, 1922; поема „В електричний вік”). Книга новел „Сині етюди” (1923) як
нова сторінка в історії української прози 1920-х рр. Еволюція автора від імпресіоністичної манери з
ознаками неоромантизму та експресіонізму до неореалізму. Загострення протистояння уяви та
дійсності („Арабески”); високої мети та шляхів, що компрометують і унеможливлюють її („Кіт у
чоботях”, „Редактор Карк” та ін.); викриття антилюдської суті більшовицької революції („Я
(Романтика)”, „Мати”, „Брати”); суголосся з оповіданнями В.Підмогильного "Третя революція",
повістю Б.Антоненка-Давидовича „Смерть”, лірикою П.Тичини, Є.Плужника, Д.Фальківського.
Критичний струмінь у викривальній прозі М.Хвильового („Іван Іванович”, „Повість про
санаторійну зону” та ін.). Порушення важливих проблем національно-культурного відродження
України в романі „Вальдшнепи” (1926); дискусійні статті „Камо грядеши”, „Думки проти течії”,
„Апологети писаризму”, „Україна чи Малоросія” як реакція на викривлену дійсність. Деградація

носіїв комуністичної ідеї (Карамазов), протиставлення їм вольових, цілеспрямованих особистостей
(Аглая). Посилення елементів публіцистики у прозі М. Хвильового. Вплив письменника на
розвиток української літератури 1920-х рр. (А.Головко, О.Копиленко та ін.). Трагічна постать
М.Хвильового в українській літературі.
В.Підмогильний (1901 – 1937). Біографічні відомості. Джерела та естетична програма
творчості. Проза письменника в світлі основних концептуальних засад екзистенціалізму.
Особливості неореалізму в українській літературі 1920-х рр. Рання творчість В.Підмогильного,
перші психоаналітичні оповідання: „Добрий Бог”, „Гайдамаки”, „Пророк”. Вплив В.Винниченка і
європейської класики на В.Підмогильного. Прояв філософського скептицизму в оповіданні
„Комуніст”. Повість „Остап Шаптало” з її підґрунтям фрейдизму. Реалістичні новели про голод:
„Проблема хліба”, „Собака”, „Син” та ін. Твори, присвячені українським визвольним змаганням
(„Повстанці”, „Третя революція”). Конфлікт особистості та колективістської ідеології — „Сонце
сходить”, „Історія пані Ївги”. Інтелектуально-психологічний роман „Місто” як новий етап розвитку
української літератури. Доля національного відродження в романі „Невелика драма”. Проблема
раціонального та ірраціонального в „Повісті без назви”.
Г.Косинка (1899 – 1934). Біографія. Літературна творчість (збірки „На золотих богів” (1922);
„В житах” (1926); „Політика” (1927); „Вибрані оповідання” (1929). Проблематика. Особливості
індивідуального стилю Г.Косинки – майстра новелістичного письма. Психологізм відтворення
літературних характерів. Стильові особливості (імпресіонізм, неореалізм).
Ю.Яновський (1902 – 1954). Естетичні засади творчості. Рання проза. Збірка „Мамутові
бивні” (1925). Концепція романтичного героя. Збірка „Кров землі” (1927). Роман „Майстер корабля”
(1928) – естетичне осмислення художнього ідеалу. Роман „Чотири шаблі” (1930) – проблеми
людської гідності, показ трагедії громадянської війни і долі “втраченого покоління”. Роман
„Вершники” (1935). Композиційна своєрідність, символіка твору.
Кредит 3.
Український літературний ренесанс 20-х – початку 30-х років (драматургія).
Кінодраматургія. Сатира і гумор.
Тема 1. Ідейно-тематичний діапазон української драматургії 1920 рр. Українське театральне
мистецтво. Естетичні засади “Молодого театру” та театру “Березіль”.
Розквіт української драматургії 1920 – на поч. 1930-х рр. Динамічний розвиток українського
театру у двох напрямках: з дотриманням побутово-етнографічних традицій „корифеїв” (Г.Юра) та
спрямуваннях до модерністських віянь („Березіль” і режисер Лесь Курбас). Художні пошуки у
драматургії Я.Мамонтова, М.Ірчана, І.Дніпровського, К.Буревія, І.Кочерги, І.Микитенка. Дискусії
довкола завдань, місії театру. Повернення професійного театру і професійної драматургії.
Продовження традицій Лесі Українки, В.Винниченка, О.Олеся – творців модерного українського
театру. Лесь Курбас та українське театральне мистецтво. Естетичні засади „Молодого театру” та
театру „Березіль”. Еволюційний характер розвитку українського театру від масово-агітаційного
(1917-1919) до психологічного (театри ім. Т.Шевченка, І.Франка). Творчі позиції М.Терещенка,
Г.Юри. Жанрово-тематичне новаторство. Театрознавча діяльність Г. Ігнатовича.
М.Куліш (1892 – 1937). драматург-новатор, основоположник новітньої драматургії. Дебют
М.Куліша п'єсою „97”, її постанова у театрі ім.І.Франка (Харків); наступні варіанти як увиразнення
психологічної достовірності штучного голоду 1921 р. Драми „Комуна в степах” (1925, 1931) та
„Прощай, село!” (1933) як продовження авторської трилогії про село, вплив комуністичної ідеології.
„Отак загинув Гуска” (1925) перший трагіфарс, .поглиблений у сатиричній комедії „Хулій Хурина”
(1926); ремінісценції мотиву за твором І.Еренбурга „Хуліо Хуреніто”; розкриття паразитарної
природи шахрайства. Катастрофа революційного фанатизму у мелодрамах „Зона” (1926), „Закут”
(1929). Викриття хворобливості соціалістичної дійсності у трагікомедії екзистенціального змісту
„Народний Малахій” (1928): пророцтво самозпаного "наркома" Малахія Стаканчика про „голубу
даль”, про Єрусалим як типовий вияв ідеологічного фанатизму. Актуальність мовної проблематики
в Україні (комедія „Мина Мазайло”): звернення до традиції світової драматургії („Буржуа-шляхтич”
Ж.Б.Мольєра). Полеміка М.Куліша з „Днями Турбіних"” М.Булгакова, продовження цієї полеміки у
п'єсі „Патетична сонета”, схваленій зарубіжною критикою (Ф.Вольф) та осудженій більшовиками.
Трагедія гуманізму, втілена в образі Ілька Юги. Вертепна побудова „Патетичної сонати”, циклічна
організація художнього часу в драмі „Маклена Граса” (1932-1933); еклезіастівський пафос і
філософія безнадії, зумовлена реаліями репресивної диктатури. Співпраця М.Куліша з „Березолем”,

його участь у діяльності ВАПЛІТЕ, Пролітфронту.
Тема 2. Кінодраматургія. Сатира і гумор.
О.Довженко (1894 – 1956). Творча діяльність кіномитця. Естетична довершеність фільму
“Земля” (1930) та
однойменної кіноповісті. Епічність узагальнень героїчного і стражденного
шляху української людини в роки Великої Вітчизняної війни в кіноповісті “Україна в огні” (1943).
“Щоденник” (1941 – 1956) О.Довженка – гуманістичний документ, протест проти тоталітаризму.
Естетичні уроки О.Довженка ("Зачарована Десна" (1942 – 1956). Ознаки новаторської поетики
митця.
Розширення можливостей гумору і сатири у творчості Остапа Вишні, В.Чечвянського, Костя
Котка, Ю.Вухналя. Засудження великодержавного шовінізму та малоросійської закомплексованості
в гуморесках Остапа Вишні „Дещо з українознавства”, „Чухраїнці”, „Чукрен”. Оксиморонна
семантика та стилістичний колорит його творів. Ідейно-тематичне та жанрове багатство. Роль
Остапа Вишні (1889 – 1956) у творенні української сатири. Гуманістична наснаженість творчості,
панорамність тематично-проблемних зацікавлень в "усмішках": “Вишневі усмішки сільські”,
“Вишневі усмішки кримські” (1925), “Українізуймося” (1926), “Вишневі усмішки театральні”,
“Моя автобіографія” (1927).
Кредит 4. Літературне життя Західної України першої половини ХХ століття.
Тема 1. Літературне життя Західної України в міжвоєнний період.
Особливості літературного життя в Галичині. Запровадження заідеологізованої
прокомуністичної літератури (літературне угруповання „Горно”, щомісячник „Вікна”). Поява
журналу „Логос”; гуртування довкола письменників з католицькою орієнтацією. Періодичні
видання, їх специфіка ("Літературно-науковий вісник", "Дзвони", „Дажбог”, „Ми”). Українська
стрілецька поезія (М.Ірчан, В.Бобинський, Ю.Шкрумеляк, Р.Купчинський, О.Бабій).
Літературно-мистецькі школи, угрупування. Літературна група “Митуса” (В. Бобинський,
О.Бабій, Р. Купчинський, Ю. Шкрумеляк), її стильові пошуки. Письменники націоналістичної групи
від “ЛНВ” до “Вістника” (Є. Маланюк, Л.Мосендз, О.Теліга, О.Ольжич, Ю.Клен („вісниківська
квадрига”), О.Стефанович, Ю.Липа. Об’єднання католицьких літераторів “Логос” (О.Мох /Орест
Петрійчук, С. Семчук, Г.Лужницький /Меріям/). Група літературно-мистецького місячника
“Назустріч” (М.Рудницький, С.Гординський, Ю.Косач); „Дзвони” (Наталена Королева, Б.І.Антонич, У.Самчук, К.Гриневичева); „Дажбог” (Є.Пеленський, Б.-І.Антонич, Б.Кравців).
Письменники радянофільської орієнтації (група “Горно” (О.Гаврилюк, Я.Галан, П.Козланюк,
С.Тудор), журнал “Вікна”). Група журналу-місячника „Нові шляхи” (А.Крушельницький, Ю.Косач).
Б.-І.Антонич (1909 – 1937). Доля і творчість. Унікальна постать Б.І.Антонича в історії
української літератури. Яскрава національна характерність його творчості. Пізнання філософських
істин світу через культ природних сил і поетичних вірувань нашого народу. Збірка “Привітання
життя” (1931), “Три перстені” (1934), “Книга Лева” (1938), „3елена Євангелія” (1938).
Літературознавча діяльність Б.-І.Антонича.
Тема 2. Західноукраїнська проза доби міжвоєння.
Розширення можливостей прози у творчості В.Стефаника („Марія”, „Сини” та ін.),
О.Кобилянської („Апостол черні”); мотив абсурду у повісті „Поза межами болю” О.Турянського;
осмислення трагедії національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. у доробку Ф.Дудка,
К.Поліщука, Ю.Горліса-Горського та ін. Осмислення історичної долі народу у тетралогії Б. Лепкого
„Мазепа”, повістях К.Гриневичевої „Шоломи на сонці”, „Шестикрилець”, Н.Королевої „І313”,
„Предок”. Б.Кравців: романтичні настрої у поєднанні з „неокласичною” пластикою. Лірика
С.Гординського: еволюція від авангардистських експериментувань до класичної випрозореності
вірша. Творчі пошуки Ю.Косача, І.Вільде та ін. Літературознавчі розвідки М.Ільницького,
С.Андрусів, присвячені поколінню.
Кредит 5. Український літературний процес міжвоєнного двадцятиліття в еміграції.
Тема 1. Еміграція як соціально-політичне і духовно-культурне явище. Центри української
еміграції.
Еміграція як соціально-політичне і духовно-культурне явище. Центри
української еміграції
(Відень, Берлін, Париж, Варшава, Прага). Українські видавничі, освітні, культурні осередки.
Друковані органи „Нова доба” (Відень, 1920 – 1921), „Веселка" (Каліш, 1922 – 1923), „Нова

Україна” (Прага, 1922 – 1928), „Тризуб” (Париж, 1926 – 1939), „Ми” (Варшава, 1933 – 1939).
„Празька школа”. Літературне покоління емігрантів міжвоєнного періоду. Чехо-Словаччина
Т.Масарика як осередок національного свідомого письменства. Спільні риси у творчості „пражан”:
естетична концепція, принципи літературної діяльності, перші публікації. Доктрина “державницької
літератури”.
Самобутня творчість поетів з яскраво вираженою „філософією чину”: О.Ольжича, Л.Мосендза,
Ю.Клена (О.Бургарда), Н.Лівицької-Холодної, О.Лятуринської, О.Стефановича та ін. Обстоювання
потреби виховання національного чину при визнанні автономності мистецтва, полеміка з цього
приводу з Д.Допцовим, публікації творів „пражан” у редагованому ним часопису „Вісник” (19331939); до 1933 – „Літературно-науковий вісник". Художня позиція літературної групи „Танк”
(Варшава) та її прихильників (Ю.Липа, Н.Лівицька-Холодна, Є.Маланюк та ін.). Перегук творчих
настанов „Празької школи” з орієнтаціями покоління „розстріляного відродження”. Акцентування
до національно-культурної традиції при подоланні гальмівних, неадекватних історичним вимогам
рис ментальної свідомості. Утвердження нового, діяльного типу українця, екстраполяція його до
дійсності міжвоєнного покоління, періоду Другої світової війни.
Є.Маланюк (1897 – 1968). Формування Є.Маланюка у міжвоєнний період; заснування журналу
„Веселка” (1922-1923). Вплив на кристалізацію концепції творчості представників „Празької
школи”. Синтез неоромантичних, символістських та „неокласичних" тенденцій; критичне ставлення
до авангардизму; акцентація дисципліни поетичного мислення. Загострення антитетичної символіки
в образах "степової Еллади" і потворної „чорної Еллади”, „Антимарії” як взаємовиключний прояв
України. Жорстка, експресивна вольова манера поетичного мовлення Є.Маланюка (зб. „Стилет і
стилос”, 1925; „Гербарій”, 1926; „Земля і залізо”, 1930; „Земна Мадонна”, 1934; „Перстень
Полікрата”, 1939). Любовна лірика Є.Маланюка. Літературно-критична, громадська діяльність.
Тема 2. Тематичний діапазон і стильове розмаїття літератури еміграції: творчість Ю. Дарагана,
Л. Мосендза, О. Ольжича, О. Теліги та ін.
Ю.Дараган (1894 – 1926). Життєвий і творчий шлях. Зб. поезій „Сагайдак” (1925) – філософія
оптимізму, боротьби, мотиви „бронзи і металу", відтворення образів поетичного світу княжої
України, цикл „Луна минувшини”. Перший літературний документ про інспірований більшовиками
голодомор — повість „Марія” У.Самчука. Поліфонічне зображення долі волинського селянства у
романі „Волинь”; історія Гуцульської Республіки в романі „Гори горять”.
О.Ольжич (1907 – 1944). Науковець, революціонер, поет. Поезія О.Ольжича в контексті групи
„Вісника” Д.Донцова. Мотиви праісторії людства, ідея циклічності культур у зб. "Рінь" (1935).
Образ незламного борця, української революційної дійсності у зб. „Рінь” та „Вежі” (1940). Поема
„Городок” (1932), цикл "Незнаному воякові" (1935). Зб. „Підзамче” (1946) – „жива душа в
державній бронзі” (Ю.Шевельов). Єдність особистого і загального. Публіцистика О.Ольжича.
О.Теліга (1907 – 1942). Особистість і доля. Олена Теліга – „поетка вогненних меж”
(Д.Донцов). Лірико-біографічна поезія, громадянські мотиви творчості. Посмертні збірки “Душа
на стороні” (1946), “Прапори духа” (1947), “На чужині” (1947). Співробітництво у „Віснику”
Д.Донцова. Членство в ОУН, праця в Культурній Рефентурі. Вірність національно-визвольній ідеї
як визначальна риса світобачення О.Теліги. Концепція нового мистецтва в публіцистиці О.Теліги.
О.Лятуринська (1902 – 1970) – поетеса, малярка скульпторка, фольклористка, перекладачка,
дитяча письменниця. Поетичні зб. „Гусла” (1938), „Княжа емаль” (1941). Шукання нового слова в
поєднанні з глибоким патріотизмом, бойовим духом, мужністю і ніжністю. О.Стефанович (1899 –
1970). Історична тематика з княжих та козацьких часів, зображення боротьби українського народу
за незалежність у поетичних збірках "Поезії" (1927), „Stefanos – 1” (1938). Л.Мосендз (1897 – 1948)
– поет, новеліст, повістяр. Поетична збірка „Зодіяк” (1941), поеми „Канітферштан” (1945),
„Волинський рік” (1948).
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«Філологія»
035.01 українська мова та
література
освітня програма Українська
мова і література

Освітній рівень бакалавра

Нормативна

Рік підготовки:
3-й

Семестр

5-й
Лекції
16 год.
Практичні
34 год.
Консультації
Самостійна робота
100 год.
Вид контролю
іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи
становить: 40 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота (33% ~ 67%).

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Стан розвитку сучасної науки про словесне мистецтво вимагає повної обґрунтованої картини
розвитку української літератури, зокрема нового осмислення літературного процесу першої половини
ХХ століття, особливостей функціонування в цей період жанрово-стильових манер. В означеному
аспекті надзвичайно вагомим є дослідження провідних проблем становлення та основних тенденцій
розвитку української літератури першої половини ХХ століття як феномену в художньо-словесній
творчості українського народу, зумовленого неймовірною складністю історичного процесу, гостротою
соціально-політичних конфліктів, через які довелося пройти Україні, тощо.
Мета – спираючись на нові методологічні засади, вироблені сучасним літературознавством,
дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку української літератури першої
половини ХХ століття.
Завдання:
 об’єктивно й повно, з позицій історичної правди й відповідно до наукового обґрунтування критеріїв
художньої творчості дослідити художній доробок як тих митців, чий творчий шлях зазнав спотворень і
фальсифікацій, так і тих, чиї твори були “канонізовані” радянським літературознавством і правили за взірець
“соціалістичного реалізму”.
 допомогти глибше оволодіти принципами ідейно-художнього аналізу літературних творів,
методологією їх оцінювання;
 спрямувати студентів на систематичне, глибоке осмислення найновіших літературознавчих праць;
 пов’язати вивчення корінних питань історії літератури з практичною роботи майбутніх викладачів
мови і літератури, критиків і літературознавців;
 сприяти всебічному розвитку, активному становленню й самореалізації особистості майбутнього
фахівця.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти такими
компетентностями:
загальнопредметними:
 навички наукової організації праці і застосовувати їх у практичній діяльності; уміти працювати з
довідковими джерелами, базами даних різного типу, здійснювати загальнонауковий пошук,
аналіз першоджерел;
 вміння використовувати здобуті знання під час проведення прес-конференцій, «круглих столів»,
«літературних віталень», презентацій книг тощо;
 вміння творчо застосовувати набуті знання під час проходження педагогічної практики;
 здатність генерувати нові ідеї;
фаховими:
 вміння розкривати характерні особливості індивідуального стилю митця;
 навички застосовувати різні аспекти літературознавчого аналізу;
 вміння здійснювати типологічні зв’язки між літературними явищами і фактами;
 використання здобутків сучасної літературознавчої науки;
 вміння виявляти риси взаємовпливу в українському та світовому літературно-мистецькому
процесі.
1. Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Літературна дійсність 20-30-х років ХХ ст. у контексті національного та соціального
життя.
Тема 1. Панорама літературного життя 1920-х років.
 Український культурний ренесанс 20-х років ХХ століття: джерела, зміст і наслідки. Розмаїття
стильових напрямів і течій.
 Літературні угрупування та їх програми.

 Літературна дискусія 1925–1928 років.
Тема 2. Література у межах соціалістичного реалізму: формування канону.
 Політика партії у сфері культурно-мистецького життя. Партійні постанови і резолюції.
Запровадження єдиного творчого методу соціалістичного реалізму.
 Формування художньої парадигми в умовах посилення тоталітарного тиску. Переслідування і
фізичне знищення української національної еліти.
 Література періоду ІІ світової війни.
Кредит 2. Український літературний ренесанс 20-х – початку 30-х років (поезія, проза).
Тема 1. Поезія 20-х – початку 30-х років. Розмаїття стильових напрямів, шкіл, жанрів поетичного
світовідчуття.
 Український символізм. Поетичний світ Павла Тичини.
 Український неокласицизм: інтелектуальна та філологічна культура, довершеність змісту і
форми.
 Український неоромантизм. Поезія В. Сосюри, Є.Плужника.
 Експресіонізм як явище в українській поезії 20-х рр. Елементи поетики експресіонізму в
творчості Т.Осьмачки, М.Бажана.
Тема 2. Проблемно-тематичні та жанрово-стильові обрії прози.
 Переорієнтація в системі жанрів. Напрям стильової еволюції.
 “Мала” проза.
 “Велика” епічна проза.
Кредит 3.
Український літературний ренесанс 20-х – початку 30-х років (драматургія).
Кінодраматургія. Сатира і гумор.
Тема 1. Ідейно-тематичний діапазон української драматургії 1920 рр. Українське театральне мистецтво.
Естетичні засади “Молодого театру” та театру “Березіль”.
 Драматургія М. Куліша.
 Творчий шлях І. Кочерги.
Тема 2. Кінодраматургія. Сатира і гумор.
 Сатира і гумор Остапа Вишні.
 Творча діяльність О. Довженка.
Кредит 4. Літературне життя Західної України першої половини ХХ століття.
Тема 1. Літературне життя Західної України в міжвоєнний період.
 Літературно-мистецькі школи, угрупування. Видавництва як рушії літературного життя.
 Модерні художні напрямки в західноукраїнській поезії. Поетичні міфологеми Б.-І. Антонича.
Тема 2. Західноукраїнська проза доби міжвоєння.
Кредит 5. Український літературний процес міжвоєнного двадцятиліття в еміграції.
Тема 1. Еміграція як соціально-політичне і духовно-культурне явище. Центри української еміграції.
 Доктрина “державницької літератури”. Історіософська концепція Є. Маланюка.
 Празька школа в українській поезії.
Тема 2. Тематичний діапазон і стильове розмаїття літератури еміграції: творчість Ю. Дарагана,
Л. Мосендза, О. Ольжича, О. Теліги та ін.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин

Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л п кон інд ср
л п лаб інд ср
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Кредит 1.
Літературна дійсність 20-30-х років ХХ ст. у контексті національного та
соціального життя
Тема 1. Панорама 16
2 4
10
літературного
життя 1920-х років.
14
2
12
Тема 2. Література
у межах
соціалістичного
реалізму:
формування
канону.
Кредит 2.
Український літературний ренесанс 20-х – початку 30-х років (поезія)
2 6
8
Тема 1. Поезія 20-х 16
– початку 30-х
років. Розмаїття
стильових напрямів,
шкіл, жанрів
поетичного
світовідчуття.
2 8
8
Тема
2. 18
Проблемнотематичні
та
жанрово-стильові
обрії прози.
Кредит 3.
Український літературний ренесанс 20-х – початку 30-х років (драматургія).
Кінодраматургія. Сатира і гумор
Тема 1 Ідейно- 17
2 4
11
тематичний
діапазон
української
драматургії
1920
рр.
2 4
7
Тема
2 13
Кінодраматургія.
Сатира і гумор.
Кредит 4.
Літературне життя Західної України першої половини ХХ століття
Тема 1. Літературне 14
2
12
життя
Західної
України
в
міжвоєнний період.
2 2
10
Тема
2. 14
Західноукраїнська
проза
доби

міжвоєння.
Кредит 5.
Український літературний процес міжвоєнного двадцятиліття в еміграції
Тема 1. Еміграція 12
2
10
як
соціальнополітичне й духовнокультурне явище.
Тема 2. Тематичний 16
4
12
діапазон і стильове
розмаїття літератури
еміграції.
Усього годин

150

16 34
100

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5. Теми практичних занять
Назва теми
Кредит 1. Великі здобутки і трагічні колізії “розстріляного
відродження”
Втручання партії в хід дискусії. Література соцреалізму.
Кредит2. Поетичний світ П.Тичини: творчі злети і падіння
Поетична неокласика Максима Рильського
Поетична творчість Михайля Семенка
Художній образ „утраченого” покоління у прозі Миколи
Хвильового
Інтелектуальна проза В. Підмогильного
Романізовані біографії В.Петрова-Домонтовича
Імпресіоністична новелістика Григорія Косинки
Кредит 3. Проблеми історичного розвитку України та її
перспективи в інтерпретації Миколи Куліша
Історична драматургія Івана Кочерги
Сатира і гумор Остапа Вишні
Літопис національної катастрофи в кінодраматургії О. Довженка
Кредит 4. Поетичні міфологеми Богдана-Ігоря Антонича
Селянський етос у романах Уласа Самчука
Кредит 5. Поетичний дискурс Євгена Маланюка
Трагедія України в художньому осмисленні Івана Багряного
Разом

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

6. Самостійна робота
Назва теми
Кредит 1. Модерністські стильові напрями
"Виробничий роман" (О.Копиленко, О.Кундзіч та ін.)
Тема колективізації в українській літературі. Романи А.Головка
Література періоду Великої Вітчизняної війни
Кредит2. Поезія А.Малишка
Проза Ю.Яновського.
Творчість Миколи Бажана
Поезія В.Сосюри
Експериментаторські модерністичні пошуки
Творчість Є.Плужника
Кредит 3. Шляхи розвитку української драматургії в першій
половині ХХ ст. (Я.Мамонтов, М.Ірчан, І.Дніпровський,
К.Буревій)
Кінодраматургія 20-х років.
Драматургія Ю.Яновського, М.Бажана та ін.
Сатира і гумор 20-х років: теми, образи, стиль.
Безконфліктна драма соцреалізму
Кредит 4. Історична тема в західноукраїнській прозі доби
міжвоєння
Діяльність літературної групи поетів-символістів “Митуса”
Принципи художньої творчості “християнських” письменників
групи “Логос”
Ідейно-естетична платформа митців “радянофільського” та
ліберального спрямування
Модерні художні напрямки в західноукраїнській поезії
міжвоєнних десятиліть
Кредит 5. Творча діяльності письменницької групи “Танк”.
Формування “празької школи” поетів, естетичні засади “пражан”
Основні принципи героїчної етики О.Ольжича і О. Теліги.
Поезія “варшавської” групи митців
Поезія Н. Лівицької-Холодної, О.Лятуринської, О. Стефановича.
Разом

Кількість
годин
10
2
2
8
2
4
2
2
4
2
8

4
2
2
2
6
4
4
4
4
2
6
4
4
6
100

7. Індивідуально-дослідне завдання
Великі здобутки і трагічні колізії “розстріляного відродження”
8. Методи навчання
Методи навчання: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частковопошукові та дослідницькі.
9. Методи контролю
Методи контролю:
фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований.
Форми контролю:
опитування, співбесіда, коментування студентами окремих положень відповідей своїх товаришів,
доповнення, колоквіум, усні та письмові відповіді на проблемні питання, виконання індивідуальних
завдань, контрольна робота.

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна
Контрольна
Іспит
Накопичувальні
робота
робота
бали/сума
К1
К2
К3
К4
К5
60 б.
160 б.
400 б.
(3
х
20
б.)
40 б.
40 б.
40 б.
30 б.
30
б.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

ЄКТС

СУМА
БАЛІВ

екзамен

залік

A

90-100

5 (відмінно)

5/відм./зараховано

B

80-89

C

65-79

4 (добре)

4/добре/ зараховано

D

55-64

3 (задовільно)

3/задов./ зараховано

E

50-54

FX

35-49

2 (незадовільно)

Не зараховано

Критерії оцінки знань із літератури
Оцінка А («відмінно», 90-100) ставиться, якщо студент:
 вільно володіє категоріально-понятійним апаратом теорії літератури;
 усі передбачені навчальною програмою завдання виконані на високому рівні;
 володіє мистецтвом аналізу літературного твору, застосовуючи при цьому методологічні та
методичні принципи системного підходу; точно виявляє художність твору за змістовими та
формальними критеріями;
 уміє логічно та аргументовано викладати свої думки в усній та письмовій формі;
 бездоганно відповів на питання модульного контролю – як письмового, так і усного;
Оцінка Б («добре», 80-89) ставиться, якщо студент:
 в основному добре володіє фактичним матеріалом з історії української
літератури, уміє
застосовувати його при аналізі літературного твору і літературного процесу, проте допускає при цьому
незначні помилки та неточності;
 усі передбачені навчальною програмою завдання виконані, якість виконання більшості з них близька
до максимальної;
 належним чином володіє методологією та методикою аналізу літературного твору, проте допускає
неточності у формулюванні головних смислів та в аналізі виражально-зображувальних засобів;
 добре володіє усним та письмовим мовленням, проте в письмових модульних контрольних роботах
допускає незначні помилки.
Оцінка С («добре», 65-79) ставиться, якщо студент:
 в основному добре володіє категоріальним та теоретичним апаратом теорії літератури;
 володіє методологією та методикою аналізу літературного твору, проте допускає неточності у
визначенні головних смислів твору;
 більшість завдань, передбачених програмою, виконані, але деякі з них мають недоліки,фактичні та
змістові помилки;
 недостатньо користується літературою та інтернетресурсами;
 допускає незначні змістові та граматичні помилки у письмових роботах.

Оцінка Д («задовільно», 55-64) ставиться, якщо студент:
 посередньо володіє фактичним матеріалом з історії української літератури, допускає незначні
помилки у розумінні основних категоріальних понять теорії літератури;
 відчуває деякі труднощі при ілюстрації теоретико-літературних положень конкретними прикладами;
 недостатньо розуміє логіку та особливості літературного процесу;
 має проблеми з усним та письмовим мовленням.
Оцінка Е («задовільно», 50-54) ставиться, якщо студент:

неглибоко та не системно засвоїв історико-літературний матеріал, відтворює його репродуктивно –
тобто з недостатньою осмисленістю;

відчуває труднощі при ілюстрації теоретико-літературних положень конкретними прикладами;

з недостатньою професійністю володіє термінологічним апаратом теорії літератури;

погано розуміє логіку та особливості літературного процесу;

має проблеми з усним та письмовим мовленням.
Оцінка FX («незадовільно», 35-49) ставиться, якщо студент:

володіє незначною частиною історико-літературного навчального курсу;

не уміє ілюструвати теоретичні положення конкретними прикладами;

не володіє теоретичним апаратом;

допускає грубі помилки при виявленні головних смислів художнього твору, не уміє аналізувати
його поетикальну систему;

не володіє системою критеріїв оцінки художності літературного твору;
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