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ПЕРЕДМОВА 
	

При	проектуванні	навчального	процесу	перед	педагогом	постає	

завдання	вибору	оптимальних	методів	 і	форм	контролю	навчальних	

досягнень	 студентів‐філологів,	 критеріїв	 якості	 засвоєння	 ними	

вивченого	 матеріалу.	 Важливим	 моментом	 цього	 процесу	 є	 також	

розробка	 процедур	 здійснення	 контролю	 й	 обґрунтування	 способів	

індивідуальної	корекції	навчальної	діяльності	студентів.	

Однією	з	інноваційних	форм	інформатизованої	системи	сучасної	

освіти	є	тестування.	Ця	форма,	надзвичайно	популярна	за	кордоном,	в	

останні	 десятиліття	 активно	 впроваджується	 і	 в	 Україні,	 а	 тому	 в	

підготовці	 висококваліфікованого	 спеціаліста	 використання	

тестування	як	методу	контролю	та	оцінки	знань	є	актуальним.	

Тест	як	система	завдань	специфічної	форми	і	відповідного	змісту	

є	 науково	 обґрунтованим	 інструментом	 оцінювання	 знань,	 умінь	 і	

навичок	студентів,	допомагає	здійснювати	 індивідуальний	контроль	

результатів	 навчання,	 мобільно	 керувати	 навчально‐виховним	

процесом.	 Поряд	 із	 традиційними	 формами	 контролю	 знань	

(контрольна	 робота,	 іспит,	 диференційований	 залік)	 тестування	

виявляє	 себе	 не	менш	 ефективно.	 Адже	недостатньо	 оцінити	 рівень	

знань,	треба	спрогнозувати,	як	студент	зможе	ці	знання	використати,	

а	отже,	зростає	роль	ще	й	психологічного	характеру	тестування.	

Практика	 засвідчила	 такі	 позитивні	 моменти	 тестування	 як	

форми	контролю	знань:	

– упродовж	 досить	 обмеженого	 часу	 може	 бути	 перевірена	

якість	знань,	умінь	і	навичок	у	значної	кількості	студентів;	

– можливий	 контроль	 знань,	 умінь	 і	 навичок	 на	 необхідному,	

заздалегідь	запланованому	рівні;	

– стимулювання	до	самоконтролю	знань;	

– увага	студента	фіксується	не	на	формулюванні	відповіді,	а	на	

осмисленні	її	суті;	
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– сприятливі	 умови	 для	 постійного	 зворотного	 зв’язку	 між	

студентом	і	викладачем.	

У	 навчальному	 процесі	 тести	 успішності	 виконують,	 у	 першу	

чергу,	нижчезазначені	функції:	

– дидактичну	(визначають	рівень	сформованості	знань,	умінь	і	

навичок	у	межах	одного	навчального	предмета);	

– вивчення	 особистості	 (дають	 можливість	 диференціювати	

студентів	за	рівнем	знань);	

– прогностичну	 (чи	 володіють	 студенти	 знаннями,	

необхідними	для	подальшого	вивчення	предмета);	

– зворотного	 зв’язку	 (дає	 інформацію	 про	 успішність	 самим	

студентам	і	викладачеві);	

– навчальну	 (результати	 тестування	 обов’язково	

аналізуються);	

– координуючу	 (результати	 тестування	 дозволяють	 вносити	

поточні	корективи	у	план	проведення	практичного	заняття).	

Варто	додати,	що	тестування	не	замінює	інші	методи	контролю	

набутих	студентами	знань,	умінь	і	навичок,	а	 їх	органічно	доповнює.	

Отже,	 лише	 оптимальне	 поєднання	 форм	 контролю,	 а	 не	

абсолютизація	 певного	 методу	 є	 доцільною	 у	 визначенні	 рівня	

професійної	 готовності	 випускника	 вищого	 навчального	 закладу.	

Вивчення	 літератури	 є	 специфічним	 процесом,	 бо	 художній	 текст	

вимагає	 від	 реципієнта	 не	 тільки	 напруження	 власної	 думки,	 а	 й	

своєрідної	 творчої	 співпраці	 з	 автором,	 розуміння	 феноменальної	

багатопідтекстовості	 високохудожнього	 твору.	 З	 метою	 уникнення	

стандартизації	 мислення	 студентів‐філологів	 до	 методичного	

посібника	 вміщено	 завдання	 творчого	 характеру.	 Вони	 ще	 раз	

увиразнюють	 необхідність	 глибокого	 індивідуально‐творчого	

сприйняття	 тексту,	 розвивають	 уміння	 бачити	 в	 його	 структурі	

різнопланові	 художньо‐стильові	 складові.	 До	 того	 ж	 сучасний	

український	літературний	процес	є	унікальним	з	огляду	на	те,	що	він	
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спрямовує	 студентів‐філологів	 на	 динамічний	 пошук	 духовних	

орієнтирів,	 розвиває	 в	 них	 креативне	 мислення,	 виховує	 естетичні	

смаки.	 Завдання	 творчого	 характеру	 внеможливлюють	 механічне	

відтворення	 знань	 з	 предмета,	 сприяють	 більш	 вдумливому	

прочитанню	 художніх	 текстів,	 розвивають	 елементи	 науково‐

дослідницької	діяльності	та	творчі	здібності	філологів.		

Пропоновані	 завдання	 складаються	 з	 тестів,	 що	 розміщуються	

відповідно	до	розділів	 курсу,	 залежно	від	форм	варіантів	 відповідей	

належать	 до	 закритого	 типу	 та	 передбачають	 множинний	 вибір	

(необхідність	 вибрати	 одну	 або	 кілька	 правильних	 відповідей	 з	

наведеного	 переліку).	 Вони	 складені	 на	 основі	 навчальної	 програми	

курсу	 і	 можуть	 бути	 використані	 під	 час	 здійснення	 поточного	 та	

підсумкового	контролю.		
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
	

1.	 Проаналізуйте	 вірш	 В.	 Базилевського	 «Втомився	 зір»,	

зверніть	увагу,	які	антитези	використовує	автор.	Як	вони	впливають	

на	смислові	акценти	твору?	

Втомився	зір	ловити	чорне	й	біле,	

Втомився	слух	від	крику	і	литавр.	

Душа	усе	залежніша	від	тіла,		

а	тіло	все	підвладніше	літам.	

Чим	ближче	до	крутого	перевалу,	

Тим	ночі	неспокійніші	і	дні.	

Вже	стільки	сатанинського	металу,	

що	страшно	і	самому	сатані.	

Він	в	роздумі,	він	сам	з	собою	в	карти	

гуля	і	прикидає	спроквола:	

а	може,	вже	й	боротися	не	варто	

з	добром,	що	сміло	тягнеться	до	зла?	
	

2.	У	статті	«Леся	Українка»	І.	Франко	зазначав:	«Тільки	той	поет	

годен	зватися	правдивим	поетом,	хто,	малюючи	нам	конкретні	і	яркі	

образи,	 рівночасно	 вміє	 торкати	 ті	 таємні	 струни	 нашої	 душі,	 що	

озиваються	 тільки	 в	 хвилі	 нашого	 власного,	 безпосереднього	щастя	

або	 горя.	 Він	має	 ключ	 до	 скарбниці	 наших	 найглибших	 зворушень,	

він	 розбуджує	 в	 нашій	 душі	 такі	 сили	 і	 такі	 пориви,	 що	 без	 нього	

може,	 й	 до	 віку	 дрімали	 б	 на	 дні	 або	 піднялись	 би	 тільки	 в	 якихось	

надзвичайних	 хвиля.	 Він	 збагачує	 нашу	 душу	 зворушеннями	

могутніми,	 а	 притім	 чистими	 від	 примішки	 буденщини,	

принадковості	 і	 егоїзму…».	 Уважно	 ознайомтесь	 із	 лірикою		

М.	 Вінграновського.	 Чи	 відповідає	 вона,	 на	 Ваш	 погляд,	 цим	

вимогам?	 Виділіть	 головні	 риси	 її	 поетики.	 Чи	 присутній	 у	 віршах		

М.	Вінграновського	вплив	української	класики?	
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3.	Дослідіть	 художню	 образність	 інтимної	 лірики	

М.	Вінграновського.	 Наведіть	 приклади	 художніх	 засобів,		

за	 допомогою	 яких	 досягається	 драматизм	 почуттів	 ліричного		

героя	 (повторіть:	 Словник	 тропів	 і	 стилістичних	 фігур	 /	 авт.‐укл.		

В.	Ф.	Святовець.	–	К.:	ВЦ	«Академія»,	2011.	–	176	с.).		

Простежте	медитативні	інтонації	в	даній	поезії:	

Ти	–	вся	любов.	Ти	–	чистота,	

Довірливість	благословенна.	

Твоя	краса	мені	свята,		

Твоя	любов	мені	священна.	

Трояндо	неба	і	землі,		

В	тобі	всі	їхні	барви	грають…	

У	мене	сльози	розцвітають,	

Цвітуть	думками	на	чолі.		
	
	

4.	З’ясуйте,	 чи	 відчутні	 зримі	 «портретні»	 риси	 у	 вірші	

М.	Вінграновського	 «Присвячую	Олександру	Довженкові».	 Як	 автор	

розгортає	у	творі	внутрішній	сюжет,	створює	монолог	душі?		

І	з	рук	його	перепустка	солодка	

В	той	дивний	світ,	що	стане	довжиною	

В	усе	твоє	швидке	кіножиття.	

Стриміли	в	небо	золоті	дороги,	

І	ти,	мале	й	зелене,	був	при	нім,		

При	нім,	при	нім,		

Маестро	білим…	

Нелегко	оглядатися.	

Нелегко,	

Коли	незглибна	глибина	перед	тобою,	

Перед	самим	тобою,	

Ще	вона		

хвилюється,	і	прагне,	
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І	віщує	–	

Як	важко	оглядатися.	

Прощай!..	
	

5.	Порівняйте	рядки	із	вірша	В.	Симоненка	«З	вікна»:	

Синиця	в	шибку	вдарила	крильми,	

Годинник	став.	Сіріють	німо	стіни.	

Над	сизим	смутком	ранньої	зими	

Принишкли	хмари,	мов	копиці	сіна.	

Пливе	печаль.	Біліє	смолоскип	

Грайливо	пофарбованих	ялин	–	

Вони	стоять,	немов	у	червні	липи,	

Забрівши	в	сивий	і	густий	полин	

з	колористичним	пейзажем	М.	Вінграновського:	

Димить	стерня	над	синіми	ярами,	

Ряхтить	між	кленами	рожева	далина	–	

І,	полином	надихавшись	сповна,	

Стає	зоря	вечірня	з	полина.	

Віднайдіть	 у	 обох	 віршах	 спільну	 та	 відмінну	 пейзажну	

атрибутику.	 Простежте	 засоби	 образної	 кольористики	 в	 ліриці		

М.	Вінграновського.	Наведіть	приклади	з	художніх	тестів.	
	

6.	 Визначте	 неологізми‐епітети	 в	 поетичних	 рядках		

М.	Вінграновського:	

Додому	дітлашні	вечірньосірогусо,	

Вечірньосірогусо	ластівкам	–	

Додому	всі,	хто	є:	стручок	квасолі	луснув	

І	лусканням	своїм	всіх	на	ніч	налякав.	

Чи	 зумів	 поет	 надати	 кожному	 з	 них	 особливого	 значення?		

Які	 три	 смислові	 плани	 вони	 містять?	 Як	 вплинув	 цей	 пейзаж	 на		

Ваші	емоції?		
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7.	 Які	 асоціації	 викликає	 у	 Вас	 цей	 вірш	М.	 Вінграновського?	
Віднайдіть	у	ньому	елементи	фольклорної	поетики.	

Прилетіли	гуси,	сіли	у	воротях,	
Оті	білі	гуси	в	червоних	чоботях,	
В	червоних	чоботях,	в	хустинах	рябеньких,		

Заґелґали	гуси,	що	я	ще	маленький.	
	

8.	Охарактеризуйте	специфіку	живописання	словом	у	поетичних	
рядках	М.	Вінграновського,	проведіть	аналогію	з	поезією	П.	Тичини.	

Окресліть	гаму	кольорів	і	відтінків	у	даних	поетичних	рядках.	
І	липи	темна	тінь,	горіха	тінь	прозора…	
В	мені	озвалося	сріблясто‐голубим,	

Коли	учора,	вчора‐ізвечора	
На	сизім	вогнищі	дрімав	між	нами	дим,	

	

*****	
На	сірім	мурі	чорний	кіт	

Крізь	білі	вуса	парко	диха,	
За	ним	лиман	синіє	стиха	–	
Синіє	осені	приліт.	

Зверніть	увагу,	як	кольором	автор	фіксує	настрій,	гаму	почуттів	
ліричного	героя.	

	

9.	Дослідіть	 ритміко‐інтонаційну	 структуру	 вірша		
М.	 Вінграновського,	 проаналізуйте	 художні	 засоби.	 Чи	 виступає	

епітет	формотворчою	основою	фрази?	
Даленіє	вечір	в	бабиному	літі,	
І	попід	тополі	в	полі	край	села	

Гусеня	хмарини	плутається	в	житі,	
Малинові	пера	губить	із	крила.	
Губить	воно,	губить,	–	що	робити	має?	

В	небі	наліталось	досхочу.	
В	жовтім	житі	вітер	пера	позбирає,	

А	дівчата	з	жита	хліба	напечуть.	
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10.	Дослідіть	рефренність	у	поезії	М.	Вінграновського,	з’ясуйте,	

як	 це	 увиразнює	 будову	 твору,	 сприяє	 розвиткові	 драматургії	

ліричного	сюжету:	

Будеш,	мати,	мене	зимувати,	

Будеш	мати	мене	коло	хати,	

Будеш	мати	мене	коло	хати...	

Ходить	полем	мій	кінь	вороненький,	

Ходить	полем	мій	кінь	молоденький,	

Ходить	полем	коник	молоденький…	

Будеш,	коню,	мені	воювати,		

А	ти,	мати,	мене	та	від	хати,	

Будеш,	мати	мене	проводжати,	

Мене	проводжати	та	не	забувати…	
	

11.	Дослідіть	специфіку	епітетів	у	поезії	М.	Вінграновського,	що	

складається	з	однієї	строфи:		

Червоний	светр,	білий	сміх	я	обійняв	за	плечі,	

Лимонний	вітер	задмухав	наддніпровий	вечір…	

Так	це	було	спочатку:	ніч	і	зойки	сойки	в	плавнях…	

Темнавий	вітер.	Темні	губи	й	темні	трави	травня…	

Яку	функцію	виконує	кожен	із	них?	
	

12.	 Дослідіть	 часову	 тяглість	 у	 поезії	М.	 Вінграновського	 «Ще	

під	 інеєм	 човен	 лежав	 без	 весла».	 Зверніть	 увагу	 на	 метафізичний	

зміст	зображеного	в	ній	пейзажу	й	елементи	сугестивності:	

Ще	під	інеєм	човен	лежав	без	весла,	

Ще	не	скресну	мороз,	далина	не	воскресла	–	

З	того	боку	снігів	задиміла	весна,	

Білим	димом	снігів	засиніло	за	Десну.	

Я	тебе	обнімав,	говорив,	цілував,	

Цілував,	говорив,	обнімав	–	обнімаю,	

Говорю	і	цілую	–	вже	привидом	став.	
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З	того	боку	снігів,	цього	боку	немає…	

Не	минайся	мені.	Я	вже	прошу	судьбу.	

Я	вже	прошу	судьбу	–	могікан	з	могіканів	–	

Я	вже	човен	в	снігах.	Я	в	сніги	вже	гребу.	

Лиш	Десна	молода…	молодесенький	Канів…	

Дослідіть	психолого‐синтаксичне	протиставлення	у	поетичному	

тексті	«молодої	Десни»	і	«молодесенького	Канева»	«човнові	у	снігах».	
	

13.	Ознайомтесь	з	поетичними	текстами	В.	Симоненка,	зверніть	

увагу	на	їх	жанрові	форми	та	художнє	осягнення	в	них	правди.	У	яких	

поезіях	автор	підносить	людську	особистість	як	найбільший	скарб?	
	

14.	 Прокоментуйте	 вислів	 В.	 Симоненка	 «Найбільше	 люблю	

людей,	поезію	і…	село	Біївці	на	Полтавщині,	де	мама	показувала	мені	

життя».	 Які	 риси	 притаманні	 громадянській	 ліриці	 поета?	 Чим	 це	

зумовлено?	З	ким	полемізує	в	ній	автор?	
	

15.	 Зверніть	 увагу:	 В.	 Симоненко	 не	 мислить	 про	 Україну	 у	

«всесоюзній	 категорії».	 Як	 у	 казці	 для	дорослих	 «Казка	про	Дурила»	

він	 розробляє	 тему	 втрати	 Батьківщини?	 Розкрийте	 символічність	

фіналу	твору,	відшукайте	шевченківські	ремінісценції.	
	

16.	 Уважно	 ознайомтесь	 із	 поезіями	 Ліни	 Костенко,	

присвяченими	темі	сутності	поезії,	покликання	поета	(«І	тільки	злість	

буває	 геніальна»,	 «Ми	мовчимо	 –	поезія	 і	 я»,	 «Умирають	майстри…»,	

«Княжа	 гора»,	 «Є	 вірші	 –	 квіти…»	 та	 ін.).	 Окресліть	 кодекс	 естетики,	

який	 художньо	 формулює	 письменниця.	 Який,	 на	 Ваш	 погляд,	 тон	

діалогу	автора	з	Музою?	
	

17.	 Пригадайте	 гомерівське	 трактування	 природи	 художньої	

творчості	 (вплив	 Муз	 –	 дев’ятьох	 богинь:	 Калліопи,	 Кліо,	 Евтерпи,	

Ерато,	Терпсихори,	Мельпомени,	Талії,	Полігімнії,	Уранії);	підготуйте	

детальний	 аналіз	 поезії	 Ліни	 Костенко	 «Вечірнє	 сонце,	 дякую		
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за	 день»,	 «Ми	 мовчимо	 –	 поезія	 і	 я»,	 «Поезія	 згубила	 камертон»,		

«Є	 вірші	 –	 квіти…».	 Якою	 постає	 в	 них	 лірична	 героїня?	 Чи	 можна	

стверджувати,	 що	 Ліна	 Костенко	 створила	 ємку	 формулу		

поетичної	 творчості	 як	 молитовного	 самовираження?	 Доведіть,	

посилаючись	на	текст.	
	

18.	У	книзі	 «Земна	Мадонна»	 (Див.:	Маланюк	Є.	 Земна	Мадонна	

/	Є.	Маланюк.	 –	 Братислава,	 1991)	 є	 думка	 про	 те,	 що	 «кожне	

мистецтво	(у	властивім,	отже,	високим	значенням	цього	слова)	є	річ	

небезпечна.	 Бо	 у	 митця	 воно	 –	 через	 покликання	 –	 сполучається	 з	

Долею	 і	 Часом.	 Долею	 його	 стає	 зі	 всіма	 трагедійними	

перспективами…	Тим‐то	 і	трудна	поезія,	що	вона	є	саме	труд.	Навіть	

не	краще	(тільки),	а	й	труд	і	трудівництво,	дуже	близьке	до	подвигу	й	

подвижництва».	 Проаналізуйте	 поезію	 Ліни	 Костенко	 «Доля».	

Пригадайте,	 чи	 легко	 було	 самовиражатись	 митцем	 в	 умовах	

соцреалістичного	 канону.	 (Зверніть	 увагу	 на	 статтю	 Ліни	 Костенко	

«Геній	в	умовах	заблокованої	культури»).	
	

19.	 З’ясуйте	 полемічний	 підтекст	 «Скіфської	 Одіссеї»	 Ліни	

Костенко.	 Дослідіть	 скіфську	 тематику	 в	 українській	 літературі	

другої	 половини	 ХХ	 ст.	 (М.	Вінграновський,	 І.	Драч,	 С.	Тельнюк,	

Р.	Лубківський).	 Доведіть	 оригінальність	 осягнення	 поетесою	 світу	

Скіфії,	 з’ясуйте	 авторське	 означення	 «поема‐балада».	 Як	 авторка	

обороняє	ідею	Скіфії	від	агресивної	російської	міфологізації?	
	

20.	Охарактеризуйте	зображення	мотиву	відступництва	у	«Думі	

про	 братів	 неазовських»	 Ліни	 Костенко.	 Як	 поетеса	 простежує	

феномен	 відступництва‐зрадництва	 у	 контексті	 національного	

характеру?	Підготуйте	художній	аналіз	твору.	
	

21.	 Простежте,	 як	 у	 «Записках	 українського	 самашедшого»		

Ліни	 Костенко	 хроніку	 подій	 доповнюють	 рефлексії	 оповідача.	 Чи	

можна	 їх	 назвати	 рентгенограмою	 душі	 нашого	 сучасника?	
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Подумайте,	чи	постає	«самашедшість»	як	спротив	абсурду.	Чи	має	це	

слово	 несподіваний	 саркастичний	 підтекст?	 Прокоментуйте:	

«вичитав	 у	 одному	 журналі,	 що	 там	 десь	 високо	 в	 горах,	 у	

вічнозелених	 нетрях	 є	 плем’я,	 яке	 не	 говорить	 між	 собою,	 а	

пересвистується.	 І	 я	 подумав	 –	 от	 якби	 й	 у	 нас	 не	 говорили,	 а	

пересвистувались.	 Бо	 стільки	 вже	 наговорено,	 до	 нелюдською,	

сурогатом	 української	 і	 російської,	 міщанкою,	 плебейським	 сленгом,	

спадком	 рабського	 духу	 і	 недолугих	 понять,	 від	 чого	 не	 обличчі	

суспільства	лежить	знак	дебілізму».	
	

22.	Дослідіть	поетичні	мініатюри‐акварелі	та	ліричні	монологи	у	

збірці	Ліни	Костенко	 «Річка	 Геракліта»,	 зверніть	 увагу	 на	 їх	 мовну	

палітру	 та	 образний	 арсенал.	 Пригадайте	 слова	 Халдора	 Лакснесса:	

«Люди,	 без	 сумніву,	 краще	 розуміли	 б	 і	 любили	 одне	 одного,	 якби	

вони	зізналися	одне	одному	у	своїй	самотності,	у	своїй	болісній	тузі	і	в	

своїх	боязких	надіях».	Подумайте,	чи	є	мотив	самотності	домінантним	

у	цій	збірці.	Зверніть	увагу	на	тріаду	час	–	вічність	–	пам’ять	у	збірці	

«Річка	Геракліта»,	поясніть	символічність	назви	книги.	
	

23.	 Проаналізуйте	 суґестивну	 картину	 суєтної	 сучасності		

у	 поезії	Ліни	Костенко	 «Машини,	 шини,	 стрес,	 експрес…».	 Зверніть	

увагу	на	рядки:	

Маршрути	горя	і	безчесть.	

Світ	на	століття	постарішав.	

Стоїть	Мадонна	Перехресть,	

Чи	вже	Мадонна	Бездоріжжя!	

І	мчать,	і	мчать,	числа	їм	несть.	

Дорога	дальня	й	невідома.	

Стоїть	Мадонна	Перехресть,	

Благословляюча	Мадонна.	

Охарактеризуйте	 екзистенційні	 мотиви	 поетичних	 текстів	

збірки	 Ліни	 Костенко	 «Мадонна	 Перехресть»,	 зверніть	 увагу	 на	

присвяту	збірки.		
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24.	 Ґрунтовно	 ознайомтеся	 із	 поезією	 Ліни	 Костенко.	 У	 яких	

творах:	

– авторка	 підносить	 українську	 ідею	 на	 рівень	 світової	

культурологічної	думки;	

– розробляє	 проблематику	 духовного	 вивільнення,	

самовираження	людської	особистості;	

– звільнення	 українців	 від	 національної	 летаргії,	

постколоніального	синдрому;	

– створення	високої	духовно‐патріотичної	аури	української	нації;	

– шляхетно	 возвеличує	 високе	 почуття	 кохання?	 (Посилання	

на	художні	тексти	обов’язкове).	
	

25.	 Подумайте,	 чому	 герої	 творів	 Гр.	 Тютюнника	 більше	

страждають,	 ніж	 радіють.	 Чи	 свідчить	 це	 про	 культ	 страждання	 у	

прозі	 письменника?	 Чи	 співзвучний	 він	 із	 стражданням	 персонажів	

новел	В.	Стефаника?	
	

26.	 Ознайомтесь	 із	 новелою	 Гр.	 Тютюнника	 «Три	 зозулі	 з	

поклоном»:	

– Дослідіть,	 які	 сцени	 відіграють	 роль	 початкового	 та	

кінцевого	обрамлення.	

– Подумайте,	 чому	 автор	 вдається	 до	 різних	 форм	 нарації	

(внутрішнього	мовлення,	оповідь‐спогаду,	діалогів	матері	і	сина	і	т.	п.).	

– Яку	роль	у	розкритті	ідеї	відіграє	композиція?	

– Що	 пригасило	 сімейну	 драму	 двох	 жінок?	 Знайдіть		

«слова	 правди»	 Софії	 синові.	 Яке	 смислове	 навантаження	 між	 цими	

двома	реченнями	відіграє	крапка?	(«Вона	любила	твого	тата.	А	ти	на	

нього	схожий»).	

– Який	образ	виходить	на	перший	план	у	творі?	Чому?		

– Охарактеризуйте	три	основні	рівні	авторської	концепції	в	повісті	

(подієво‐побутову,	 психологічну,	 філософську)	 та	 епіграф?	 Подумайте,	

яку	роль	відіграє	«всевишня	любов»	у	художніх	творах	прозаїка.	
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27.	Ознайомтесь	із	новелою	Гр.	Тютюнника	«Зав’язь»:	

– Чому	 автор	 зображує	 кохання	 в	 образі	 зав’язі,	 а	 не	

традиційного	цвіту?	

– Що	символізує	образ	зав’язі?		

– Розкрийте	психологізм	художніх	деталей	у	творі.	

Підготувати	 письмове	 повідомлення	 «Архетип	 дороги	 в	 новелі	

Гр.	Тютюнника	«Зав’язь».	
	

28.	 Ознайомтесь	 із	 поезією	В.	 Стуса,	 дослідіть	 у	 ній	 концепцію	

поета.	 Як	 автор	 формулює	 творче	 кредо?	 Зверніть	 увагу	 на	 слова,	

написані	 у	 передмові	 до	 збірки	 «Зимові	 дерева»:	 «…	 поет	 повинен	

бути	 людиною.	 Такою,	 що	 повна	 любові,	 долає	 природне	 почуття	

зненависті,	 звільняється	 од	 неї,	 як	 од	 скверни.	 Поет	 –	 це	 людина.	

Насамперед.	 А	 людина	 –	 це,	 насамперед,	 добродій.	 Якби	 було	 краще	

життя,	я	б	віршів	не	писав,	а	–	робив	би	коло	землі».	Зіставте	їх	слова	з	

поетичними	рядками	«Двоє	слів	читачеві».	
	

29.	 Простежте	 вплив	 творчості	 Г.	 Сковороди,	 європейських	

екзистенціоналістів	 на	 доробок	 В.	 Стуса	 (звернути	 увагу	 на	 вірші		

«Іди	 –	 мужній	 і	 сам	 себе	 помножуй»,	 «Терпи,	 терпи	 –	 терпець	 тебе	

шліфує»,	 «Ступай	 майбутньому	 назустріч	 ти»	 та	 ін.).	 Як	 у	 них	

виражена	 сковородинівська	 ідея	 самопізнання?	 Чи	 впливає	 вона	 на	

розгортання	ліричного	сюжету	творів?	
	

30.	 Дослідіть	 провідні	 мотиви	 і	 світоглядні	 засади	 поезії		

В.	 Стуса.	 Чи	 співзвучні	 вони	 з	 поезією	 Г.	 Гессе,	 Й.‐В.	 Гете,		

А.	Камю?	Підготуйте	детальний	художній	аналіз	2	–	3	творів	поета	за	

власним	вибором.	
	

31.	Дослідіть	архетипи	у	поезіях	В.	Стуса.	Яких	нових	ознак	вони	

набувають	в	художніх	текстах?	(Посилання	на	твори	обов’язкове).	
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32.	В	«Алхіміку»	Пауло	Коельо	є	такі	слова:	«Всевишній	створив	

цей	світ	для	того,	щоб	люди	крізь	видиме	прозрівали	духовне».	Чи	є,	

на	 Вашу	 думку,	 твори	 В.	 Шевчука	 засобом	 розвитку	 здатності	

людини	 крізь	 зображене	 бачити	 смисл	 того,	 що	 воно	 виражає?	

Підготуйте	докладний	аналіз	роману	«Дім	на	горі».	Чи	несе	Дім	на	горі	

високу,	 відкриту	автором,	духовну	 сутність,	 субстанційну	основу.	Чи	

виразилась	при	цьому	таїна	зв’язку	дому	людського	і	дому	людини,	її	

буття	в	рідному	домі?	
	

33.	З’ясуйте,	яку	роль	у	романі	В.	Шевчука	«Дім	на	горі»	відіграє	

міф	про	дім:	 «Наш	дім	 трохи	незвичайний…	Так	 от,	 народжуються	 в	

цьому	 домі	 здебільшого	 дівчата,	 чоловіки	 сюди	 приходять….	 Вони	

підіймаються	 знизу,	 і	 як	 правило,	 просять	 напитись	 води.	 Той,	 хто	

нап’ється	 з	 наших	 рук,	 переступає	 цей	 поріг	 і	 залишається	 в	 домі	

назавжди.	Так	було	і	в	матері	твоєї,	так	повинно	бути	і	з	тобою…	Мені	

бракує	розуму,	щоб	усе	це	пояснити,	але	так	воно	трапляється…».	Яку	

психологічну	 установку	 в	 читача	 він	 створює?	 Доведіть	 думку,	

посилаючись	 на	 текст	 роману.	 Подумайте,	 чи	 присутній	 у	 романі	

взаємозв’язок	дому	і	людської	долі.	
	

34.	 Підготуйте	 художній	 аналіз	 повісті	 В.	 Шевчука	 «Дерево	

пам’яті».	 Дослідіть,	 як	 у	 творі	 за	 подробицями	 побуту	 майстерно	

постає	 «абсолютне	 буття».	 Яку	 роль	 при	 цьому	 відіграють	 роздуми	

автора?	 (Посилання	 на	 текст	 обов’язкове).	 Зверніть	 увагу	 на	 мотив	

повторюваності	української	історії,	розроблений	автором.	
	

35.	 Ознайомтесь	 з	 оповіданням	В.	Шевчука	 «Освітлена	 сонцем	

кімната».	 Дослідіть,	 як	 через	 зображення	 життя	 М.	 Костомарова	

автору	 вдається	 філософськи	 узагальнити	 картини	 української	

минувшини,	наслідки	російської	духовної	експансії.	
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36.	 Зверніть	 увагу,	 які	 прийоми	 часової	 інверсії	 використовує	

автор	 у	 романі	 «На	 полі	 смиренному».	 Виділіть	 основні	 особливості	

творів	В.	Шевчука	історичної	тематики.	
	

37.	 До	 першої	 поетичної	 збірки	В.	 Голобородька	 «Зелен	 день»	

написав	передмову	сам	М.	Вінграновський,	де	зазначив:	«Я	ніколи	не	

писав	про	верлібр,	про	цей	немов	підрядник	з	мов	іноземних,	якби	не	

вірші	Василя	Голобородька…	Тут	починається	те,	чого	ти	давно	чекав,	

на	що	сподівався,	ревниво	ловив	себе	на	думці:	а	що,	як	не	буде,	а	що,	

як	не	народиться,	а	що,	як	не	вийде?..	І	тут	раптом:	з	кожного	вірша	на	

тебе	 спокійно	 дивиться	 поет.	 Стоїть	 і	 дивиться.	 А	 з‐за	 його	 плеча,	

зіпершись	підборіддям	на	його	плече,	виглядає	його	світ.	І	все.	Більш	

нічого.	 Світ	 поета	 і	 його	 слово…	 Хоча	 й	 написане	 тим	 самим	

верлібром!».	Пригадайте,	 в	 якому	 році	 книга	 побачила	 світ.	 Як	 у	

подальшому	склалась	біографічно‐творча	доля	поета?	
	

38.	Дослідіть	символіку	кольору	в	поезії	В.	Голобородька.	Який	

із	кольорів	є	домінантним?	Підготуйте	художній	аналіз	однієї	з	поезій	

за	власним	вибором.	
	

39.	 Прослідкуйте	 сакральність	 образу	 хати	 у	 віршах		

В.	Голобородька,	прокоментуйте,	як	передається	в	них	національний	

образ	світу:		

Хата	іде,	

А	за	нею,	мов	черідка	гусей,	

Крокують	дорогою	через	літо	

Інші	хати	–	усе	село	–	

Не	схожі	між	собою	

І	на	нашу	хату	не	схожі,		

Але	всі	із	золотою	солом’яною	покрівлею,		

Всі	із	ясними	вікнами	

На	побілених	стінах,	

Всі	поміж	зелених	вишневих	садків.	
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40.	Зверніть	увагу,	як	у	поезії	В.	Голобородька	встановлюється	

взаємодія	 автора	 з	 читачем	 у	 вибудовуванні	 асоціативних	 образів,	

діалогічна	 взаємодія.	 Наведіть	 приклади	 з	 художніх	 текстів.	

Подумайте,	 чи	 допомагає	 творчість	 поета	 усвідомити	 сучасному	

читачеві	основи	пракультури	українців.	
	

41.	 Пригадайте,	 кому	 із	 поетів‐неокласиків	 В.	 Голобородько	

присвятив	 «Молитву	 про	 нездійсненне»,	 зверніть	 увагу,	 як	 поет	

описує	 фантастичне	 повернення	 ліричного	 героя	 додому,	 де	 душа	

зможе	 знайти	 справжній	 спокій.	 Розкрийте	філософське	 осмислення	

життя	і	смерті	у	творчості	В.	Голобородька.	
	

42.	 Пригадайте	 уривок	 із	 твору	 П.	 Тичини	 «Чистила	 мати	

картоплю»:	

Чистила	мати	картоплю,	а	сестри	гуляли	в	кукол.	

Всі	на	долівці	сиділи	і	думали	всі	неоднакове…		

Далі	 за	 прологом	 –	 сумніви,	 розпач,	 розвиток	 страшної	 драми:	

«чи	 вріжуть	 латку	 землі…»,	 «вже	 натерпілись	 настраждались…»,	

«дівчата	 кукол	 учили	 сапать	 на	 городі»,	 «син	 комуністом…»	 і	 т.	 п.	

Порівняйте	написаний	через	кілька	десятиліть	вірш	В.	Голобородька	

під	такою	ж	назвою.	Чи	можна	констатувати	схожість	у	обох	поезіях	

метафоричних	світів?		
	

43.	Прокоментуйте	поезію	В.	Голобородька:	

На	квітучій	галявині	збираю	для	тебе	слова	

на	автобусній	зупинці	збираю	для	тебе	слова	

на	людному	перехресті	збираю	для	тебе	слова	

на	концерті	відомої	співачки	збираю	для	тебе	слова	

на	футбольному	матчі	збираю	для	тебе	слова	

на	судовому	засіданні	збираю	для	тебе	слова		

відбираю	за	приємним	забарвленням	слова	

складаю	у	свиту	із	паперу	торбинку	
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торбинку	зі	словами	

зібраними	мною	з	усього	світу	

передаю	тобі	

чи	ти	порадієш	цим	словам.	
	

44.	 Пригадайте	 «квадригу»	 «Київської	 школи».	 Хто	 із	 сучасних	

літературознавців	ґрунтовно	досліджував	поетів	«Київської	школи»?	

Що	 споріднювало	 представників	 цієї	школи	 із	 «шістдесятниками»,	 а	

що	вирізняло?	
	

45.	 Пригадайте	 особливості	 філософської	 лірики.	 Які	 з	 них	

присутні	в	поезії	Л.	Первомайського?	

Як	важко	все	життя	до	себе	йти,	

Дивитись	в	небо,	чашею	пролите,	–	

Спинятися,	наводити	мости	

І	за	собою	зразу	ж	їх	палити.	

Як	добре	знати,	що	тебе	веде	

Свій	власний	шлях	–	єдиний	із	можливих,	

Що	легші	є,	але	нема	ніде	

Таких	упертих	і	таких	щасливих.	
	

46.	 Прокоментуйте	 думку	 М.	 Фуко	 про	 те,	 «що	 кожна	 фраза	

багата	ще	і	тим,	чого	у	ній	не	промовлено:	віртуальним	чи	латентним	

змістом,	який	примножує	її	смисл	і	передбачає	таку	інтерпретацію,	за	

якою	твориться	прихований	дискурс».		
	

47.	 Дослідіть	 на	 прикладах	 життєвих	 доль	 героїв	 роману	

Є.	Пашковського	 «Вовча	 зоря»	Миколи,	Павла,	 Сергія,	 Галі	 трагедію	

«звіяних	від	села»	втікачів.	Що	постає	для	них	справжнім	зціленням?	

На	які	роздуми	сучасних	читачів,	на	Ваш	погляд,	наштовхує	твір?	
	

48.	Простежте	різне	 ставлення	 героїв	роману	Є.	Пашковського	

«Вовча	зоря»	до	смерті.	Кожен	із	них	відчуває	свою	смерть	як	«вовчу	
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зорю»	 (наглу	 смерть).	 Чи	 охоплює	 читачів	 почуття	 жаху?	 Як	 автор	

досягає	 створення	 страхітливого	 враження	 у	 читачів	 від	 окремих	

епізодів	 твору?	 (Зверніть	 увагу	 на	 історію	 сина,	 який	 «…	 обкутував	

мертву	матір	мокрим	простирадлом…	щоденно	виглядав	пенсію,	якої	

б	позбавили	за	покійницю…»,	смерть	вагітної	жінки,	смерть	дитини).	

Чи	породжує	страхітливе	враження	від	смерті	у	читачів	бунтівливий	

опір?	Чи	несе	такий	бунт	семантику	активного	життя?	
	

49.	Ознайомтесь	із	книгою	В.	Базіва	«Кінець	світу.	2.	Після…:	сага	

про	 космічну	 долю	 людства»	 (Див.:	 Базів	 В.	 Кінець	 світу.	 2.	 Після…:	

сага	про	космічну	долю	людства	:	у	2	т.	Т.	2	/	В.	Базів.	–	Харків	:	Фоліо,	

2013.	–	379	с.).	Дослідіть	у	ній	авторську	унікальну	версію	покликання	

людини.	 Яку	 ексклюзивну	 матрицю	 земних	 цивілізацій	 створює	

автор?	Яке	вчення	на	думку	В.	Базіва	 є	 геніальним	про	Час,	Простір,	

Людину,	Землю,	Галактику?		
	

50.	 Як	 відомо,	 М.	 Бахтін	 характеризуючи	 особливості	

функціонування	 «хронотопу»	 наголошував	 не	 раз	 на	 неподільності	

часопросторового	континууму	твору	(«Час	згущується,	ущільнюється,	

стає	 художньо‐видимим;	 простір	 інтенсифікується,	 втягується	 у	 рух	

часу,	сюжету,	історії.	Ознаки	часу	розкриваються	у	просторі,	і	простір	

усвідомлюється	і	вимірюється	часом»	М.	Бахтін).	Дослідіть	інваріанти	

художнього	 простору	 в	 прозі	 Євгенії	 Кононенко	 (новела	 «Дати»).	

Чому,	 на	 думку	 авторки,	 сімейний	 простір	 позбувся	 сакральності	 та	

став	 у	 героїв	 твору	 асоціюватися	 із	 повсякденністю,	 набридливим	

побутом,	 родинними	 негараздами.	 Чому	 справжньою	 домівкою	 для	

головного	героя	стало	помешкання	коханої	жінки,	а	не	власний	дім?	
	

51.	 Дослідіть	 зміщення	 часових	 і	 просторових	 площин	 у	 новелі	

Євгенії	 Кононенко	 «Дати».	 Які	 деталі	 свідчать	 про	 лицемірність	

стосунків	 головних	 героїв	 твору?	 Чи	 відчувається	 при	 читанні	

буденність	 і	 прогнозованість	 майбутнього	 родинного	 життя?	 Які	



22 
 

промовисті	 деталі	 про	 це	 свідчать?	 Чи	 можна	 назвати	 прозаїка	

майстром	художньої	деталі?	
	

52.	 Окресліть	 проблематику	 новели	 Євгенії	 Кононенко	 «Два	

квитки	 до	 Опери».	 Доведіть	 майстерність	 авторки	 у	 зображенні	

боротьби	 різних	 поколінь	 квартирного	 помешкання	 за	життєвий	 та	

інтимний	 простір.	 Чому	 квитки	 старому	 подружжю	 від	 племінниці	

стали	 справжнім	 подарунком	 долі?	 Хто,	 на	 Ваш	 погляд,	 перемагає	 у	

боротьбі	 за	 житловий	 простір?	 Чому?	 Чим	 повчальний	 твір	 для	

сучасних	читачів?	
	

53.	 Ознайомтесь	 із	 книгою	 Ірини	 Жиленко	 «Євангеліє	 від	

ластівки»	(Див.:	Жиленко	І.	В.	Євангеліє	від	ластівки	:	вибрані	твори	/	

передм.	 М.	Жулинського	 /	 І.	 В.	 Жиленко.	 –	 К.:	 Вид‐во	 «Пульсари»,		

2006.	 –	 448	 с.).	 Дослідіть	 гіперболізацію	 та	 метафоризацію	 синього	

кольору	 у	 творах	 «Багатосюжетний	 вірш	 про	 сині	 очі»,	 «Флірт	 з	

метеликом»,	«Мій	час»,	 «Дуже	тиха	поема».	Чи	символізує	кольорова	

гама	 внутрішній	 стан	 героїні,	 специфіку	 сприйняття	 нею	 світу,	

втаємничену	сакральність	душі?	Прокоментуйте	поетичні	рядки:	

Кольорами,	скаженими,	тайними,	

Протечу	–	і	до	дна,	і	–	завершено.	

Хай	пропащою,	

Хай	останньою,	

аби	знову	і	знову	–	першою!		
	

54.	 У	 якій	 поезії	 збірки	 «Євангеліє	 від	 ластівки»	 поетеса‐

шістдесятниця	Ірина	Жиленко	пише:	

І	смійся,	смійся,	смійся,	поки	день!	

День	для	кохання,	день	для	боротьби,	

День	для	труда,	для	захвату	і	злості.	

День	для	екстазу	творчості,	для	росту.	

Виокреміть	особливості	творчої	манери	Ірини	Жиленко.		
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55.	 Прочитайте	 поеми	 Ірини	 Жиленко	 «Чайна	 церемонія»,	

«Тихе	 віяння».	 Знайдіть	 у	 їхньому	 поетичному	 просторі	 іронію,	

сарказм,	 гротеск.	 Яку	 прозірливість	 у	 розгортанні	 драматичних	

перспектив	 нашого	 незалежного	 буття	 відкриває	 в	 них	 авторка?	

Підготуйте	детальний	художній	аналіз	однієї	з	поем.	
	

56.	 Дослідіть	 мотив	 дороги	 у	 поезії	 Ю.	 Андруховича	

(горизонтальні	та	вертикальні	моделі).	Чи	допомагає	він	реалізувати	

автору	 барокову	 ідею	 динамізму,	 що	 долає	 хаос?	 З’ясуйте	

підсиленість	 даного	 мотиву	 постмодерною	 тенденцією.	 Зверніть	

увагу	на	поезії	 «Річка»,	 «Єхидна»,	 «Пошуку	вертограду».	Пригадайте,	

що	 означає	 «єхидна»	 за	 давньогрецькою	 міфологією.	 Яким	 постає	

образ	Вітчизни‐єхидни	у	Ю.	Андруховича?	Чи	корелює	він	з	образом	

повії‐вакханки	у	Є.	Маланюка?	
	

57.	З’ясуйте	на	прикладах	поезій	Ю.	Андруховича	(збірки	«Небо	

і	 площі»,	 «Середмістя»,	 «Екзотичні	 птахи	 і	 рослини»)	 художнє	

осмислення	 причин	 порушення	 гармонії	 у	 світі,	 брак	 рівноваги	 між	

чоловічим	 і	 жіночим	 началом.	 До	 чого	 приводить,	 на	 думку	 поета,	

надмір	 чоловічого	 чи	 жіночого	 начал.	 Прокоментуйте	 міфологему	

космічного	шлюбу	Матері‐Землі	і	Батька‐Неба	(посилання	на	текст).	
	

58.	 Ознайомтесь	 із	 поезією	 Ю.	 Андруховича	 (збірки	 «Небо	 і	

площі»,	 «Середмістя»,	 «Екзотичні	 птахи	 і	 рослини»,	 «Пісні	 для	

«Мертвого	півня»).	Підготувати	усний	аналіз	2	–	3	поезій.	
	

59.	 Дослідити	 основні	 особливості	 прозових	 творів		

Ю.	Андруховича.	Звернути	увагу,	як	відбувається	пародійна	гра	автора	

в	 художньому	 тексті.	 Про	 що,	 на	 Ваш	 погляд,	 свідчить	 змішування	 в	

тексті	різних	стильових	кодів,	жанрових	форм,	художніх	течій.	
	

60.	Дослідіть	роль	 іронії	 та	 пародії	 (різних	 її	 варіацій)	 у	 творах	

Ю.	Андруховича	 «Рекреації»,	 «Перверзія».	 Чи	можна	назвати	 автора	

майстром	самоіронії?	Доведіть	це.	
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61.	 Віднайдіть	 автоцитати	 та	 самопародії	 у	 романах		

Ю.	 Андруховича	 («Московіада»,	 «Перверзія»,	 «Рекреації»).	 Виділіть	

постмодерні	риси	його	творчості.	
	

62.	 Чим	 відрізняється	 іронія	 творів	Ю.	 Андруховича	 від	 іронії	 в	

текстах	 Оксани	 Забужко	 «Польові	 дослідження	 з	 українського	 сексу»,		

Ю.	Іздрика	«Воццек»,	романах	О.	Ульяненка	«Сталінка»,	«Вогненне	око»?	

Підготуйте	художній	аналіз	роману	Ю.	Андруховича	«Рекреації».	
	

63.	 Підготуйте	 художній	 аналіз	 роману	 Ю.	 Андруховича	

«Московіада».	Чому	Отто	фон	Ф.	порівнює	себе	з	Орфеєм?	
	

64.	 Прокоментуйте	 заголовок	 роману	 Ю.	 Андруховича	

«Перверзія»,	доберіть	синоніми	до	слова.	Чи	вказують	конотації	слова	

багатозначність	та	мінливість	тексту	на	концептуальному	рівні?	
	

65.	 Підготуйте	 докладний	 аналіз	 роману	 Ю.	 Андруховича	

«Дванадцять	обручів».	 Зверніть	увагу,	 яку	роль	у	 художньому	тексті	

відіграє	міфологізований	образ	поета	Б.‐І.	Антонича.	
	

66.	Уважно	ознайомтеся	 з	книгою	Ю.	Андруховича	 «Таємниця.	

Замість	 роману»	 (2012).	 Зверніть	 увагу,	 автор	 уважає	 цю	 книгу	

найголовнішою	у	своєму	творчому	житті.	Чим	для	вас	стала	цікавою	

розмова	автора	із	загадковим	німецьким	журналістом?	Аргументуйте	

думку,	посилаючись	на	текст.	
	

67.	 Дослідниця	 Тамара	 Гундорова	 зауважила,	 що	 «...	 стихією	

українських	авторів‐постмодерністів	стають	словесні	ігри,	стилізація	та	

іронічна	 лінгвістична	 поведінка	 –	 усе	 це	 дає	 змогу	 вислизнути	 з‐під	

влади	офіційної	культури	і	звільнитись	від	ідолів	і	масок	тоталітарного	

минулого.	Літературна	водночас	стає	діалогічною	і	навіть	полілогічною».	

Прослідкуйте	 діалогізм	 художніх	 текстів	 кількох	 сучасних	 авторів	 (за	

власним	 вибором).	 Чи	 відбувається	 при	 цьому	 десакралізація	

національної	традиції?	(Посилання	на	текст	обов’язкове).	
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68.	 Прослідкуйте,	 яку	 роль	 у	 прозописьмі	 Ірен	 Роздобудько	

відіграє	 інтертекстуальність.	 Чи	 впливає	 це	 на	 свіжість	

парадоксальних	 сюжетів	 у	 її	 творах?	 Зверніть	 увагу,	 як	 авторка	

експериментує	 з	 хронотопом	 («Ескорт	 у	 смерть»,	 «Все,	 що	 я	 хотіла	

сьогодні»,	«Перейти	темряву»).	
	

69.	 Прокоментуйте	 епіграф	 Ірен	 Роздобудько	 до	 роману	

«Одного	разу»	(2014):	«Я	хочу,	щоб	люди	змінювалися	всередині».	Чи	

можна	назвати	роман	книгою‐сповіддю?	Наведіть	аргументи	з	тексту.	
	

70.	 Прокоментуйте	 слова	 В.	 Шкляра:	 «Не	 буду	 говорити	 про	

виховне	 значення	 літератури,	 бо	 не	 вірю,	 що	 вона	 може	 когось	

виховати,	 а	 є,	 скоріше,	 естетичним	 елементом.	 Однак	 кожен,	 хто	

читає,	в	процесі	співпереживання	стає	на	місце	героя.	І	в	цьому	плані	

мої	 твори,	 якщо	 нікого	 й	 не	 виховують,	 то,	 принаймні,	 зроблять	

зрозумілішим	 те,	 що	 мені	 болить.	 І	 я	 хотів,	 щоб	 це	 було	 якщо	 не	

болючим,	 то	 бодай	 зрозумілим	 для	 інших».	 Поясніть	 міркування	

одного	 з	 найвідоміших	 критиків	 Франції:	 «Текст	 відкритий	 до	

нескінченності,	і	жоден	читач,	жоден	суб’єкт,	жодна	наука	не	можуть	

ув’язнити	текст…	Ми	ніколи	не	повинні	притлумлювати	в	собі	жадобу	

тексту;	 текст	 повинен	 приносити	 задоволення	 –	 це	 наш	 закон,	 про	

який	 не	 варто	 забувати	 ні	 за	 яких	 обставин»	 (Р.	 Барт).	 Чи	 події,	

описані	 в	 романі	 В.	Шкляра	 «Кров	 кажана»,	 віддалені	 від	життя?	 Чи	

присутня,	на	Ваш	погляд,	тенденційність	у	фіналі	твору?	
	

71.	Текстуально	ознайомтесь	із	романом	В.	Шкляра	«Кров	кажана».	

Проаналізуйте	епілог.	Як	в	ньому	ефектність	поєднана	з	тенденційністю?	

Чи	присутній	політичний	властиво	український	акцент?	
	

72.	 Текстуально	 ознайомтесь	 із	 романом	 В.	Шкляра	

«Елементал».	Чим	актуальний	твір	для	сучасних	українських	реалій?	

Подумайте,	присутня	у	романі	українська	трагедія	чи	американський	

щасливий	фінал	(хепі‐енд)?	Чому?	
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73.	 Прочитайте	 один	 із	 останніх	 романів	 Лариси	 Денисенко	

«Відлуння:	 від	 загиблого	 діда	 до	 померлого».	 Чим	 здивував	 Вас	 цей	

твір?	У	чому,	на	Ваш	погляд,	полягає	несподіваність	погляду	авторки	на	

Другу	світову	війну	і	її	відлуння	через	багато	десятиліть?	Ознайомтесь	

із	 іншими	 творами	 Лариси	 Денисенко	 («Забавка	 з	 плоті	 та	 крові»,	

«Танці	в	масках»,	«Корпорація	ідіотів»),	прокоментуйте	вислів	критиків	

про	 авторку:	 «…інтелігентна	 бешкетниця	 в	 сучасній	 українській	

літературі».	Виділіть	фірмові	«знаки»	стилю	Лариси	Денисенко	у	романі	

«Відлуння…»	 (Денисенко	 Л.	 Відлуння	 /	 Л.	Денисенко.	 –	 Харків	 :	

Книжковий	клуб	«Клуб	сімейного	дозвілля»,	2012.	–	318	с.).	
	

74.	 Ознайомтесь	 з	 романом	 Надії	 Гуменюк	 «Енна.	 Дорога	 до	

себе»	 (Гуменюк	Н.	 Енна.	 Дорога	 до	 себе	 /	 Надія	 Гуменюк.	 –	 Харків	 :	

Книжковий	 клуб	 «Клуб	 сімейного	 дозвілля»,	 2014.	 –	 256	 с.)	

Подумайте,	 чи	 є	 історія	 Ірини‐Ірис	 своєрідною	 реконструкцією	

пам’яті,	пошуками	власного	«Я»,	поверненням	до	своїх	витоків.	Чому	

головній	героїні	судилася	складна	і	драматична	доля?	Чи	вдалося	Ірис	

«перепрограмувати»?	 Що	 на	 думку	 автора	 роману	 є	 головним	

стрижнем	суспільної	ідентифікації	людини?	(Посилання	на	текст).	
	

75.	 Дослідіть	 сюжетні	 перипетії	 роману	Надії	 Гуменюк	 «Енна.	

Дорога	до	себе».	Чи	можна	назвати	історії	кохання	хлопчика	Грицика	

до	 маленької	 сусідки,	 Варвари	 Петрівни	 до	 Олександра	 Панасовича,	

Ірини‐Ірис	 і	Романа	вражаючими?	Подумайте,	які	жанрові	різновиди	

поєднує	 роман?	 Дослідіть	 динамічність	 художнього	 простору,	 його	

багатовимірність.	
	

76.	 Подумайте,	 що	 підсилює	 ліричну	 складову	 роману	 Надії	

Гуменюк	 «Енна.	 Дорога	 до	 себе»,	 надає	 зображеним	 у	 творі	 подіям	

достовірності	й	переконливості.	Які	приховані	ризики	несе	в	собі	цей	

літературний	прийом?	
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77.	Ознайомтесь	із	збіркою	С.	Жадана	«Пепсі»	(1998).	Чи	можна,	

на	 Ваш	 погляд	 констатувати	 в	 ній	 балансування	 автора	 між	 грою	 і	

серйозністю?	 Як	 у	 збірці	 розгортається	 тема	 міста?	 Прокоментуйте	

поетичні	рядки:		

…	Ціле	місто	з	безладдям	подій	і	речей		

застряє,	ніби	здобич,	у	пастці	очей.		

Але	ця	течія	підхопила	й	несе,		

і	сумління	твоє	забиває	на	все,		

за	лункий	водогін,		

за	барачних	птахів…	
	

78.	 Віднайдіть	 у	 збірці	 «Пепсі»	 С.	 Жадана	 вірші	 урбаністичної	

тематики,	 проаналізуйте	 зображені	 автором	 символічні	 малюнки‐

узагальнення	 тлінності,	 часу,	 простору.	 Про	 що	 це	 свідчить?	

Прокоментуйте	подані	поетичні	рядки	(«Динамо‐Харків»):		

Зима	видається	занадто	довгою,		

Ніж	того	треба.	Мітиш	підошвою		

межі	відлиги,	що	суне	тужаво		

на	прикордонні	райони	держави…		

Міста	порожніють.	Йдучи	по	лезу		

свого	виживання,	залишки	плебсу		

кидають	квартали	скніти	в	ремонті…	
	

79.	 Зверніть	 увагу,	 як	 у	 збірці	 «Пепсі»	 С.	 Жадан	 розробляє	

біблійні	мотиви	(«Пам’яті	В.	К.»,	«Пластунка»,	«Терези»).	
	

80.	Уважно	ознайомтесь	із	поезією	С.	Жадана	«Червень	дозрівав,	

немов	 зерно…»	 (збірка	 «Пепсі»).	 Чи	 спостерігається	 у	 ній	 тяжіння	

автора	 до	 сюрреалізму?	 Зверніть	 увагу,	 що	 насамперед	 фіксує	

поетична	 свідомість?	 Яку	 схему	 земного	 існування	 окреслює	 автор?	

Чи	має	зображений	у	творі	пейзаж	езотеричний	зміст?	Зверніть	увагу	

на	тональність	вірша:	мінорність,	всепрощення,	прийняття	смерті	як	

невідворотності.	
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81.	 Дослідіть	 концепт	 «батьківщина»	 у	 збірці	 С.	 Жадана	

«Цитатник».	 Як	 у	 збірці	 окреслено	 часопростір	 України?	 Про	 що	 це	

свідчить?	Проаналізуйте	подані	поетичні	рядки:		

…	І	ти,	немов	сліпий,	не	здатен	вибирать		

поміж	вітчизн	і	мов.		

Тому	твоя	вітчизна	–	це		

твоє	тавро,	твій	рок,		

чий	прояв	є	надміру	злим,		

бо	туго	стягнено	вузли,		

і	хоч	гидке	твоє	лице,		

та	мусиш	бути	з	ним.	

Чи	 відчувається	 у	 збірці	 приреченість	 українців	 на	 культурний	

мазохізм	та	злиденність.	Чому?	
	

82.	 Дослідіть	 у	 збірці	 «Цитатник»	 С.	 Жадана	 образ	 Синього		

Сонця	Безнадії.	Чому	він	асоціюється	з	приреченістю?	 (Посилання	на	

текст	обов’язкове).	
	

83.	 Ознайомтесь	 із	 збірками	 С.	 Жадана	 «Цитатник»,	 «Генерал	

Юда»,	знайдіть	у	них	вірші	трагічно‐іронічної	тональності	та	з’ясуйте	

джерела	алегоризму.	Подумайте,	чи	складають	згадані	збірки	цільний	

поетичний	стиль.	Окресліть	головні	риси	поетики.	
	

84.	 Проаналізуйте	 вірш	С.	Жадана	 «Генерал	Юда»	 (вміщений	 у	

«Цитатнику»	 та	 в	 однойменній	 збірці),	 дослідіть	 в	 уривку	

алегоричний	та	пейзажні	компоненти:	

Пізно	увечері	впав	сніг	

Бинтами	бруду	на	груди.	

Нагноєні	рани	в	ліжку	тіснім	

Зализує	хворий	Юда.	

Валились	мури,	знищені	вщент,	

Повислі	високо.	

І	в	місто,	залите	гарячим	дощем,	
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Входило	чорне	військо.	

Біліла	сіль,	якою	кропив,	

Кров	–	предтечею	Суду.	

І	люди	похапливо	падали	в	пил	

Під	ноги	Великому	Юді.	
	

85.	Підготуйте	художній	аналіз	поезії	С.	Жадана	«Цитатник».	Чи	

можна	 назвати	 твір	 політичним	 віршем?	 Що	 споріднює	 в	 ньому	 С.	

Жадана	 з	 І.	Франком	 («Україна»,	 «Якби»),	 Є.	 Маланюком	 («Варязька	

балада»).	Дослідіть	та	охарактеризуйте	тональність	твору.	
	

86.	 Знайдіть	 рядки	 у	 поезіях	С.	Жадана,	 у	 яких	 Україна	 постає	

метафізичним	 простором.	 Зверніть	 увагу	 на	 перепони,	 куди	

потрапляють	 герої,	 які	 хочуть	подолати	реальні	межі,	 кордони	 своєї	

землі.	Чи	є	вони	прогнозованими?	Як	про	це	констатує	автор?	
	

87.	 З’ясуйте,	 чи	 відчуття	 дороги	 прогнозує	 кінцеву	 зупинку	 в	

даному	уривку	з	вірша	С.	Жадана	«Варшава».	Якими	постають	з	нього	

атрибути	України?	

Бо	маєм	лиш	воду	з	долоні	випиту.	

Зростають	цвяхи	поміж	пальців	предтечі.	

І	патологічна	відсутність	Єгипту	

унеможливлює	спробу	втечі.	

Це,	певно,	посіяна	в	нас	ущербність	–	

потреба	шляху,	до	якої	звикли.	

Тому	безпроблемно	сприймаються	щебінь,	

розбиті	дороги	й	старі	мотоцикли.	

Як,	на	Вашу	думку,	літературний	герой	сприймає	дану	реальність?	
	

88.	 Ознайомтесь	 з	 поезією	 С.	 Жадана	 «Будда	 сидів	 на	 високій	

могилі».	 Чи	 можна	 її	 назвати	 травестією?	 Віднайдіть	 у	 творі	 ознаки	

притчі,	 елементи	 поезії	 абсурду,	 травестії.	 Подумайте,	 чи	 несе	 в	

цілому	твір	комічно‐трагічне	навантаження?	Зіставте	його	з	поезією	

«Диск	вечірнього	сонця..».	
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89.	 Дослідіть	 поезію	 С.	 Жадана	 «Диск	 вечірнього	 сонця	

блазнювато	навис».	Що,	на	Ваш	погляд,	споріднює	її	з	ранніми	творами	

М.	Бажана,	Й.	Бродського?	Віднайдіть	у	вірші	прийоми	авангардизму	та	

постмодернізму,	охарактеризуйте	емоційну	тональність.	
	

90.	 Ознайомтесь	 із	 «Перевагами	 окупаційного	 режиму»		

С.	Жадана.	Прокоментуйте	рядки:	

писання	в	порожнечу		

країна	з	аграрним	драйвом		

ось	вони	твої	валізи		

твої	нирки		

твоя	література.	
	

91.	 Прокоментуйте	 присутність	 у	 поезіях	 С.	 Жадана	 таких	

предметно‐пластичних	компонентів	як	сніг	–	вода	–	море	 («Тут,	певно,	

колись	було	море»,	«За	хвилину	до	того,	як	випаде	дощ»	та	 ін.).	З	чим	

вони	асоціюються	в	ліричного	героя?	Віднайдіть	елемент	імпресіонізму.	
	

92.	Ознайомтесь	 із	поетичною	збіркою	С.	Жадана	«Вогнепальні	

й	 ножові»	 (2012).	 Які	 мотиви	 у	 ній	 домінують?	 Підготуйте	 кілька	

віршів	до	художнього	аналізу.	
	

93.	 Дослідіть	 філософські	 відступи	 у	 збірці	 С.	 Жадана	

«Месопотамія»	 (2014).	 Розкрийте	 значення	 символічного	 образу	

Месопотамії.	
	

94.	 Ознайомтесь	 із	 книгою	 Оксани	 Забужко	 «З	 мапи	 книг	 і	

людей»	(Забужко	О.	З	мапи	книг	і	людей	:	зб.	есеїстики	/	О.	Забужко.	–	

Кам’янець‐Подільський	 :	 Meridian	 Czernowitz,	 2012.	 –	 376	 с.).	 Як	

авторка	 пише	 про	 проблему	 відродження	 «живого	 Тичини»?	 Чим	

суголосний	 розділ	 книги	 «Три	 смерті	 Павла	 Тичини»	 з	 працею		

В.	Стуса	«Феномен	доби,	або	сходження	на	Голгофу	слави»?	



31 
 

95.	 Прочитайте	 розділ	 «Поет	 і	 його	 ролі»	 з	 книги	 Оксани	

Забужко	 «З	 мапи	 книг	 і	 людей».	 Як	 письменниця	 характеризує	

«вінграновську	 поетику»?	 Чи	 резонує	 її	 оцінка	 поезії		

М.	 Вінграновського	 з	 думками	 інших	 сучасних	 літературних	

критиків?	Наведіть	приклади.	
	

96.	 Прокоментуйте	 думку	 Оксани	 Забужко:	 «Земля»		

(О.	 Довженка	 –	 В.	В.)	 –	 фільм	 насправді	 релігійний:	 неопоганський.		

Це	 відповідь	 Довженка	 на	 головне	 екзистенційне	 питання,		

яке	 його,	 вочевидь,	 під	 ту	 пору	 турбувало:	 чи	 є	 життя	 після	 смерті	

(воздаяння)?	–	й	відповідь	рішуче	негативна:	немає,	нічого	немає	й	не	

буде,	 крім	 самої	 землі,	 вічного	 колообігу	матерії,	 зміни	форм	 –	 одне	

вмерло,	друге	народилося»…	(с.	250‐251).	
	

97.	 Поміркуйте,	 як	 Оксана	 Забужко	 розвиває	 тему	 духовного	

простору	навколо	нас	у	книзі	«З	мапи	книг	і	людей».	Які	книги,	міста,	

фільми,	 вистави	 на	 своїй	 «мапі»	 вона	 виділяє?	 Чи	 можуть	 вони	

слугувати	 своєрідним	 культурним	 маркером	 для	 збірного	 портрету	

сучасного	 українського	 інтелектуала?	 Прокоментуйте	 один	 із	

розділів	книги.	
	

98.	 Уважно	 прочитайте	 розділ	 «Катерина:	 філософія	 мовчазного	

бунту,	або	конспект	до	ненаписаної	біографії	з	книги	Оксани	Забужко	

«З	мапи	книг	і	людей».	Прокоментуйте	проблему	генія	та	оточення.	Як	

автор	 описує	 життя	 генія	 і	 чинники	 найменшого	 сприяння	 для	

творчості,	поясніть	вислів	«філософія	мовчазного	бунту»?	
	

99.	 Уважно	 прочитайте	 оповідання	 Оксани	 Забужко	 «Сестро,	

сестро»,	 «Я,	 Мілена»,	 визначте	 риси	 «жіночого	 письма».	

Прокоментуйте	спробу	письменниці	зруйнувати	чоловічі	стереотипи	

сприйняття	 стосунків	 між	 жінками.	 Як	 у	 творах	 Оксана	 Забужко	

розробляє	тему	сестринства?	Зверніть	увагу	на	асоціативні	відчуття,	

рефлексії,	відтворені	в	оповіданні	«Сестро,	сестро».	Чи	можна	назвати	

оповідання	твором	про	катастрофу	роду?	
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100.	Дослідіть	риси	ментальності	 сучасної	української	жінки	на	

прикладі	 оповідання	 Оксани	 Забужко	 «Сестро,	 сестро».	

Охарактеризуйте	духовний	світ	головної	героїні	твору.	
	

101.	 Розкрийте	 спробу	 творчої	 реалізації	 героїні	 в	 «чужому»	

(чоловічому)	 світі	 у	 творах	 Оксани	 Забужко	 «Інопланетянка»,	 «Я,	

Мілена»,	 «Дівчатка».	 Чому	 героїня	 однойменної	 повісті	 почуває	 себе	

«інопланетянкою»	 в	 реальному	 житті?	 Подумайте,	 чому	 світ	 природи	

протиставляється	у	творі	світу	людей?	Розкрийте	філософічність	твору.	
	

102.	 Проаналізуйте	 інтертекстуальність	 у	 повісті	 Оксани	

Забужко	«Інопланетянка».	
	

103.	Простежте,	як	Оксана	Забужко	творить	авторський	міф	на	

матеріалі	 біблійної	 історії	 про	 братовбивство	 у	 творі	 «Казка	 про	

калинову	 сопілку».	 Як,	 на	 Ваш	 погляд,	 впливає	 на	 реалізацію	

авторського	 задуму	 феміністична	 методологія?	 Зверніть	 увагу	 на	

амбівалентність	 характеру	 Ганни‐панни.	 Простежте	 вчинок	 Ганни‐

панни	 (вбивство	 Оленки)	 з	 позиції	 аналітичного	 і	 міфологічного	

світосприйняття	(посилання	на	художній	текст	обов’язкове).	
	

104.	Ознайомтесь	із	книгою	Оксани	Забужко	«Музей	покинутих	

секретів»	(2010).	Напишіть	рецензію	на	цю	книгу.	
	

105.	 Ознайомтесь	 із	 поетичними	 текстами	 Оксани	 Забужко	

(збірки	 «Травневий	 іній»,	 «Диригент	 останньої	 свічки»,	 «Автостоп»,	

«Вибране»).	 Що	 вам	 у	 них	 імпонує?	 Віднайдіть	 риси	 елітарності,	

інтелектуалізму,	 модерної	 естетики	 у	 творах.	 Чим	 можна,	 на	 Ваш	

погляд,	пояснити	всесвітньовідоме	визнання	письменниці?	
	

106.	Заголовок	першої	новели	Марії	Матіос	«Чотири	–	як	рідні	–	

брати»	 («Майже	 ніколи	 не	 навпаки»)	 дезорієнтує	 читача.	 З	 якою	

метою,	 на	 Ваш	 погляд,	 автор	 його	 використовує?	Прокоментуйте	

висловлювання	 У.	 Еко:	 «Назва	 повинна	 заплутувати	 думки,	 а	 не	
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дисциплінувати	 їх».	Розкрийте	 думку	 Р.	 Барта:	 «…	 аналіз	 –	 це	

прогулянка	текстом…».	
	

107.	Ознайомтесь	 із	 збіркою	Марії	Матіос	 «Нація.	Одкровення»	

(2006).	Дослідіть	психологізм	у	таких	художніх	текстах,	як	«Юр’яна	 і	

Довгопол»,	 «Не	 плачте	 за	 мною	 ніколи»,	 «Вставайте,	 мамко»,		

«Анна‐Марія».	 Окресліть	 проблематику	 творів.	 Якими	 з	 художніх	

текстів	 постають	 буковинський	 соціум	 і	 ментальність	 душі		

головних	персонажів?	
	

108.	 Дослідіть	 етнорегіональну	 колористику	 в	 книзі	 Марії	

Матіос	 «Нація.	 Одкровення».	 Чи	 є	 письменниця,	 на	 Вашу	 думку,	

взірцевою	 представницею	 «українських	 літературних	 регіонів»?	

Охарактеризуйте	 цикли	 «Апокаліпсис»	 і	 «Одкровення»	 (зверніть	

увагу:	 які	 тексти	 вони	 включають,	 їх	 хронологію,	 умовність	 назв	

новел	та	оповідань,	концептуальну	колоризацію	в	них	буковинського	

соціуму,	ментальний	мовопростір	і	т.	п.).		

Підготуйте	усне	повідомлення	«Традиції	психологічної	на	рації	в	

оповіданні	Марії	Матіос	«Юр’яна	і	Довгопол».	
	

109.	 Підготуйте	 художній	 аналіз	 оповідання	Марії	 Матіос	 «Не	

плачте	 за	 мною	 ніколи…»	 зі	 збірки	 «Нація.	 Одкровення».	 Зверніть	

увагу	 на	 фабульно‐образну	 самобутність	 твору,	 специфіку	

зображення	буковинського	селянського	соціуму.	
	

110.	Дослідіть	мотив	гріха	у	творах	Марії	Матіос,	зверніть	увагу	

на	 те,	 яке	 місце	 займає	 концепт	 гріха	 у	 світоглядній	 структуризації	

буття	 героїв	 («Солодка	 Даруся»,	 «Армагедон	 уже	 відбувся»).	 Чи	

вдалося,	 на	 Ваш	 погляд,	 письменниці	 вибудувати	 концепцію	 гріха	 і	

неминучої	за	нього	Божої	кари?	Як	письменниця	проводить	аналогію	

між	 грішними	 діями	 Івана	 та	 його	 синів,	 подає	 модифіковану	

ретроспективу	Іванового	минулого?		

Підготуйте	усне	повідомлення	«Есхатологічні	мотиви	у	повісті	

Марії	Матіос	«Армагедон	уже	відбувся».	
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111.	 Пригадайте	 специфіку	 такого	 жанру,	 як	 технотрилер.	 Які	 з	

романів	М.	 Кідрука	 Ви	 читали?	 Чи	можна,	 на	 Ваш	погляд,	 його	 роман	

«Бот»	 назвати	 першим	 українським	 технотрилером?	 Охарактеризуйте	

образ	ботів,	їх	кінетичну	психіку.	
	

112.	 Подумайте,	 якими	 сутнісними	 ознаками	 відрізняється	

технотрилер	 від	 жанру	 наукової	 фантастики.	 До	 якого	 жанру	 Ви	 б	

віднесли	роман	М.	Кідрука	«Бот»?	Доведіть,	посилаючись	на	текст,	чи	

користувався	автор	ідеями	К.	Г.	Юнга,	описуючи	дії	психоістот?	
	

113.	 Пригадайте,	 що	 є	 характерним	 для	 пастишу.	 Чим	 він	

відрізняється	від	інтертекстуальності?	Наведіть	приклади	пастишу	в	

прозі	сучасних	прозаїків.	
	

114.	 Ознайомтесь	 із	 дебютним	 романом	 Олени	 Печорної	

«Грішниця»	 (2011).	Охарактеризуйте	проблематику	твору.	Яка	подія	

надала	 нового	 сенсу	 життю	 героїні?	 Що	 нового	 вносить	 автор	 у	

традиційний	фольклорний	мотив	гріха	–	спокути?	
	

115.	 Дослідіть	 наративну	 модель	 у	 романі	 Олени	 Печорної	

«Грішниця»,	 з’ясуйте	 засоби	 розкриття	 інтровертного	 Я,	 модель	

поведінки	 головної	 героїні.	 Зверніть	 увагу	 на	 координати	 простору	

пам’яті	Лариси	в	даному	тексті.	

Як	 урбаністичний	 простір	 вносить	 корективи	 у	 поведінку	

героїні?	 («Столиця	 вдарила	 кипучою	 енергією	 одразу,	 як	 тільки	 я	

зробила	перший	крок	у	цей	гігантський	мурашник.	Безперервний	рух,	

вічний	двигун,	сили	якого	поповнювались	щохвилинно	безкінечними	

потоками	 людей	 та	 машин,	 що	 були	 всюди	 й	 навіть	 залазили	

всередину	 тебе…»).	 Охарактеризуйте	 опозицію	 беззахисна	 жінка	 –	

жорстокий	світ	та	її	роль	у	розгортанні	сюжету	твору.	
	

116.	 Ознайомтесь	 із	 книгою	 повістей	 та	 оповідань	 Любові	

Пономаренко	 «Портрет	 жінки	 у	 профіль	 з	 рушницею»	 (2005).	 Як	
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герої	 творів	 генерують,	 на	 Ваш	 погляд,	 образ	 автора?	 Підготуйте	

усний	художній	аналіз	одного	з	творів.	
	

117.	Текстуально	ознайомтесь	із	книгою	О.	Ірванця	«Сатирикон‐

ХХІ»,	 де	 зібрано	 основний	 масив	 прозового	 та	 поетичного	 доробку	

письменника.	Виділіть	проблематику	прозових	творів	О.	Ірванця.	Які	

ознаки	 постмодерної	 манери	 письма	 присутні	 в	 поезіях	 «Любіть!»,	

«Вірш	 до	 рідної	 мови»,	 «Відкритий	 лист»,	 «Латино‐українська	

величальна»,	 «Вірш	 американського	 збоченця».	 Над	 чим	 іронізує	

автор?	 Проаналізуйте	 «Лист	 до	 Т.	 Г.	 Шевченка,	 українського	

письменника,	революціонера	й	демократа»	(с.	690).	
	

118.	 Прочитайте	 роман	 О.	 Галетки	 «Гроші,	 Куба	 і	 література»	

(2013).	 Які	 проблеми	 сучасності	 піднімає	 у	 ньому	 автор?	 Дослідіть	

одну	 з	 них	 –	 кар’єра	 і	 гроші.	 Яким	 життєвим	 пріоритетам	 надають	

перевагу	герої	твору	(Вадим,	Соломахін,	Віолета,	Мері)?	
	

119.	 Пригадайте	 про	 новий	 тип	 художньої	 прози	 метароман	

(надтекстова	 єдність	 творів	 одного	 автора,	 об’єднаних	 ідейно‐

тематичним	дискурсом,	наявністю	наскрізних	 героїв,	 авто	 алюзіями,	

інваріантним	 мотивом	 і	 т.	 п.).	 Текстуально	 ознайомтесь	 із	

оповіданнями	Галини	Пагутяк	«Вертеп»,	«Потрапити	в	сад»,	повістю	

«Гірчичне	зерно»,	романами	«Господар»,	«Компроміс».	Проаналізуйте,	

який	мотив	забезпечує	метароманний	зв’язок	цих	художніх	текстів.	
	

120.	 Аргументовано	 доведіть	 метатекстуальний	 зв’язок	 між	

оповіданням	Галини	Пагутяк	«Потрапити	в	сад»	і	повістю	«Гірчичне	

зерно».	З’ясуйте	провідний	мотив	цих	творів.	Осмисліть	філософський	

підтекст	 блукання	 головного	 героя.	 Чому	 Грицько	 («Потрапити	 в	

сад»)	так	і	не	потрапляє	до	саду?	
	

121.	 Уважно	 прочитайте	 роман	 Галини	 Пагутяк	 «Господар»,	

зверніть	 увагу	 на	 обраність	 героя.	 Чи	 свідчить	 про	 це	 його	 перша	

характеристика?	Що	разюче	маркує	Саву?	
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122.	 Дослідіть	 алюзії	 на	 Євангеліє	 у	 романі	 Галини	 Пагутяк	

«Господар».	 Як	 авторка	 проектує	 біблійну	 притчу	 про	 гріхопадіння	

сина	та	батьківське	всепрощення	на	історію	людства?	Чи	зумовлює	це	

специфіку	 її	 інтерпретації?	 З’ясуйте,	 роман	 якого	 англійського	

письменника	 надихнув	 Галину	 Пагутяк	 на	 створення	 свого	

оригінального	 тексту.	 Чи	 свідчить	 це	 про	 опосередковане	

запозичення	«вічного	сюжету»?	
	

123.	 Дослідіть	 актуалізацію	 опозиції	 село	 –	 місто	 у	 романі	

Галини	 Пагутяк	 «Компроміс».	 Чи	 органічним	 постає	 цей		

твір	 у	 контексті	 української	 прози	 В.	Підмогильного,	 Є.	Гуцала,	

В.	Дрозда,	 Є.	Пашковського,	 де	 відображено	 проблему	 соціалізації	

вихідця	з	села	в	місті?	

Зіставте	 проблематику	 роману	 з	 одним	 із	 творів		

Є.	Пашковського	(«Свято»	(1989),	«Безодня»	(1992)).	З’ясуйте,	у	чому	

вбачає	 для	 себе	 порятунок	 Андрій	 Подорожній.	 Зверніть	 увагу,	 які	

традиційні	духовні	цінності	сфокусовані	авторкою	в	образі	села.	
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РОЗДІЛ 1 
	

ТЕСТ № 1 
 

1.	Про	кого	 із	поетів‐шістдесятників	 іде	мова:	 «За	 свідченням	друзів	

поета,	 він	 почав	 писати	 вірші	 в	 роки	 навчання	 в	 Київському	

університеті	(десь	у	середині	1950‐х	років).	Друкувати	їх	не	поспішав	і	

дійшов	 до	 першої	 збірочки	 в	 1962	 році».	 У	 щоденнику	 цей	

письменник	 називає	 себе	 «маленьким	 чорноробом	 поезії».	

Притаманна	 поетові	 скромність	 не	 сприяла	 поширенню	 його	

популярності	за	життя.	Мова	йде	про:	

а)	Д.	Павличка;	

б)	В.	Стуса;	

в)	Б.	Олійника;	

г)	В.	Симоненка.	
	

2.	 У	 одинадцятилітньому	 віці	 прийшлося	 пізнати	 війну,	 гірку	 долю	

біженців:	

Чужі	оселі…	Темний	отвір	хати.	

Ласкавий	блиск	жіночої	коси.	

А	потім	довго	будуть	затихати	

Десь	на	печі	дитячі	голоси.	

Уже	сидиш	із	жменями	насіння.	

Уже	привітно	блима	каганець.	

Уже	в	такому	запашному	сіні	

В	твій	сон	запрігся	коник‐стрибунець!	

Чужа	бабуся	ковдрою	укриє,	

Своє	розкаже,	ваше	розпита.	

І	ні	копійки	ж	бо	не	візьме,		

Бо	що	ви,	люди,	на	чужій	біді!?	

А	може,	то	в	душі	свого	народу	

Я	прихилила	голову	тоді?	
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Перші	 вірші	 з’явилися	 у	 14	 років,	 з	 яких	 проглядався	 неабиякий	

талант.	Мова	йде	про:	

а)	М.	Вінграновського;	

б)	Ліну	Костенко;	

в)	Ганну	Чубач;	

г)	Ірину	Жиленко.	
	

3.	 Хто	 з	 поетів‐шістдесятників	 є	 автором	 цієї	 ліричної	 замальовки?		

У	 багатьох	 його	 творах	 виразно	 простежується	 ліричне	 й	 епічне	

начало,	 велику	 роль	 відіграє	 оригінальна	 символіка,	 неповторне	

сприйняття	світу:	

Джмелі	з	просоння	–	будь!	–	лобами!	

Попадали,	ревуть	в	траві.	

І	задзвонили	над	джмелями	

Дзвінки‐дзвіночки	лісові.	

Повільне	сонце	на	тумані	

До	проса	виплило	з	трави,	

Де	на	пташинім	щебетанні	

Тинявся	малиновий	дим.	
	

а)	М.	Вінграновський;	

б)	Д.	Павличко;	

в)	В.	Симоненко;	

г)	Б.	Олійник.	
	

4.	 У	 1971	 р.	 несподівано	 для	 прихильників	 поета	 побачила	 світ	

повість	 «Первінка»,	 а	 через	 чотири	 роки	 –	 «Сашко	 і	 сіроманець».	

Критика	вирізнила	«Первінку»	серед	повістей	інших	авторів,	назвала	

її	досягненням	тогочасної	прози.	Її	автором	був:	

а)	М.	Вінграновський;	

б)	Є.	Гуцало;	

в)	В.	Симоненко;	

г)	І.	Драч.	
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5.	Хто	з	українських	поетів‐шістдесятників	відгукнувся	рецензією	на	

поетичну	збірку	Ліни	Костенко	«Мандрівки	серця»:	

а)	І.	Драч;	

б)	В.	Симоненко;	

в)	М.	Вінграновський;	

г)	В.	Стус.	
	

6.	 Який	 виражальний	 засіб	 є	 домінуючим	 у	 поезії	 Ліни	 Костенко	

«Осінній	день,	осінній	день,	осінній…»:	

а)	метафора;	

б)	антропоморфізація;	

в)	алітерація;	

г)	дисонанс.	
	

7.	Яка	з	цих	книжок	Ліни	Костенко	через	цензуру	не	вийшла	друком:	

а)	«Княжа	гора»;	

б)	«Вітрила»;	

в)	«Неповторність»;	

г)	«Проміння	землі».	
	

8.	Яка	поезія	В.	Симоненка	закінчується	рядками:	

Мадонно	мого	часу!	

Над	тобою	

Палають	німби	

Муки	і	скорбот!	

І	подвиг	твій	

Обпечений	ганьбою,	

Благословив	розстріляний	народ.	
	

а)	«Лист»;	

б)	«Скільки	б	не	судилося	б	страждати»;	

в)	«Жорна»;	

г)	«Одинока	матір»?	
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9.	З	якої	поезії	В.	Симоненка	подані	рядки:	

Нікчемна,	продажна	челядь,	

Банда	кривляк	для	втіх,	

Щоб	мати	що	повечерять,	

Годувала	холуйством	їх…	
	

а)	«Монархи»;	

б)	«Некролог	кукурудзяному	качанові»;	

в)	«Балада	про	зайшлого	чоловіка»;	

г)	«Де	зараз	ви,	кати	мого	народу»?	

	

10.	 Екстремальні	 умови,	 в	 яких	 живуть	 герої	 його	 прозових	 творів,	

породжують	 відповідну	 поведінку.	 Як	 висловився	 Є.	 Гуцало,	 цей	

письменник	 і	 в	 поезії	 і	 в	 прозі	 завжди	 залишається	 самим	 собою,	

шанобливо	 ставиться	 до	 свого	 таланту,	 «дбаючи	 про	 його	 розвиток,	

тому‐то	 талант	 не	 зостався	 в	 спокої,	 рухався	 вперед	 –	 разом	 з	

особистістю	 поета,	 разом	 з	життям	 народу,	 разом	 із	 непростим	 часом	

другої	половини	двадцятого	століття,	разом	із	літературою».	Мова	про:	

а)	В.	Шевчука;	

б)	Гр.	Тютюнника;	

в)	М.	Вінграновського;	

г)	І.	Драча.	

	

ТЕСТ № 2 
	

1.	Автор	поетичних	збірок	«Автопортрет	у	червоному»	(1971),	«Вікно	

у	 сад»	 (1978),	 «Концерт	 для	 скрипки,	 дощу	 і	 цвіркуна»	 (1979),	

«Останній	вуличний	шарманщик»	(1985),	«Дівчинка	на	кулі»	(1987):	

а)	Ганна	Чубач;		

б)	Людмила	Таран;		

в)	Ірина	Жиленко;	

г)	Світлана	Йовенко	
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2.	 Відомий	 дослідник	 літописання	 барокової	 доби,	 автор	 праць	

«Поетика	 бароко	 в	 українських	 літописах»,	 «Нерозгадані	 таємниці	

«Історії	Русів»:	

а)	В.	Шевчук;		

б)	В.	Ілля;			

в)	Є.	Гуцало;		

г)	В.	Дрозд.	
	

3.	Твір	Є.	Гуцала,	що	ламав	схеми,	в	яких	закостеніла	воєнна	тематика.	

Його	 бачення	 війни	 в	 цій	 повісті	 суперечило	 «возвеличених	

героїчного	 подвигу	 народу».	 Незважаючи	 на	 те,	 що	 події	 в	 творі	

відбуваються	 упродовж	 лише	 одного	 дня,	 читач	 має	 перед	 собою	

цілісну	картину	життя	українського	народу	в	роки	окупації:	

а)	«З	вогню	воскресли»;	

б)	«Родинне	вогнище»;	

в)	«Полювання	з	гончим	псом»;	

г)	«Мертва	зона».	
	

4.	Головна	тема	цієї	повісті	Є.	Гуцала	–	екологія	душі.	Твір	значною	

мірою	 стимулював	 становлення	 такого	 напряму	 в	 українській	

літературі	 70‐х	років	 ХХ	 ст.	 як	 «міська	 проза»,	 яка	 переймалася	

проблемою	 прискореної	 урбанізації	 хліборобського	 народу.		

Назва	повісті:	

а)	«З	вогню	воскресли»;	

б)	«Родинне	вогнище»;	

в)	«Полювання	з	гончим	псом»;	

г)	«Мертва	зона».	
	

5.	 Через	 ставлення	 до	 Альбатроса	 постають	 у	 цьому	 творі	 Є.	 Гуцала	

характери	 людей.	 Ненав’язливо	 проходить	 через	 увесь	 твір	

лейтмотив:	завжди	в	біді	треба	допомагати	іншому:		

а)	«Полювання	з	гончим	псом»;		

б)	«Феномен»;	
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в)	«Мертва	зона»;	

г)	«З	вогню	воскресли».	
	

6.	 Авторка	 ліричної	 мініатюри,	 у	 якій	 лірична	 героїня	 змушена	

витримувати	жорстокий	двобій	зі	світом:	

Я,	що	прийшла	у	світ	не	для	корид,	

що	не	люблю	юрби	і	телекамер,	

О	як	мені	упікся	і	обрид	

щоденний	спорт	–	боротися	з	биками!	
	

Я	одягаю	пурпуровий	плащ.	

Бики	вже	люттю	наливають	очі.	

Я	йду	на	них!	Душе	моя,	не	плач…	

Ці	види	спорту	вже	тепер	жіночі.	
	

а)	Ірина	Жиленко;	

б)	Ганна	Чубач;	

в)	Людмила	Таран;	

г)	Ліна	Костенко.	
	

7.	 Хто	 з	 письменників	 справедливо	 зазначив,	 що	 в	 прозі	

М.	Вінграновського	 «людина	 і	 земля,	 світ	 людини	 і	 світ	 природи	 –	

невіддільні,	 вони	 щільно	 змикаються,	 становлячи	 цілісну	 сутність.	

Світ	 природи	 існує	 не	 поза	 сприйняттям	 людини,	 а	 тільки	 в	 її	

свідомості,	 цей	 світ	 олюднений,	 живий,	 начебто	 наділений	 своєю	

загадковою	душею,	своєю	специфічною	свідомістю.	Читаючи	прозу	М.	

Вінграновського,	 подеколи	 не	 можемо	 позбутися	 відчуття,	 що	 за	

таємницями	і	загадками	довколишньої	природи	постають,	власне,	не	

так	 таємниці,	 як	 активний	 цілеспрямований	 розум,	 і	 людина	

намагається	осягнути	сокровенні	внутрішні	його	параметри:	

а)	В.	Шевчук;	

б)	О.	Коломієць;	

в)	І.	Дзюба;	

г)	Є.	Гуцало.	



43 
 

8.	Хто	з	поетів‐шістдесятників	про	себе	писав:	«Люблю	«густу»	прозу	

Толстого,	 Хемінгуея,	 Стефаника,	 Пруста,	 Камю.	 Вабить	 –	 і	 дуже	 –	

Фолкнер.	 З	 молодших	 сучасників	 найбільше	 ціную	 В.	 Голобородька.	

Потім	–	М.	Вінграновського…	Ненавиджу	слово	«поезія».	Поетом	себе	

не	вважаю.	Маю	себе	за	людину,	що	пише	вірші»:	

а)	Ліна	Костенко;	

б)	І.	Драч;	

в)	В.	Стус;	

г)	М.	Вінграновський.	
	

9.	 Строфа	 із	 шести	 рядків	 подовженого	 (п’ятистопного	 чи	

шестистопного)	ямба,	що	складається	із	чотиривірша	із	перехресним	

римуванням	та	двовірша	із	суміжним	римуванням	за	схемою:	а	б	а	б	в	

в;	поширена	в	сучасній	українській	поезії:	

а)	семивірш	(септима);		 	 	 в)	рефрен;	

б)	секстина;		 	 	 	 	 г)	сициліана.	
	

10.	 Відчутний	 у	 літературному	 творі	 відгомін	 іншого	 літературного	

твору.	Проявляється	в	подібності	композиції,	стилістики,	фразеології.	

Може	 бути	 явною	 (пряме	 цитування)	 або	 опосередкованою	

підтекстовою:	

а)	алюзія;	

б)	рецепція;	

в)	рефлексія;	

г)	ремінісценція.	
	

11.	 Емоційне	 осмислення	 у	 художньому	 творі	 автором	 власних	

переживань,	 роздуми	 над	 динамікою	 душевного	 стану.	 Найбільш	

притаманний	ліриці,	віршам	у	прозі,	ліричній	драмі:	

а)	алюзія;	

б)	рецепція;	

в)	рефлексія;	

г)	ремінісценція.	
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ТЕСТ № 3 
	

1.	 Чотиривірш,	 як	 правило,	 філософського	 змісту	 за	 схемою	

римування:	 а	а.	 Викінчений	 мініатюрний	 вірш,	 що	 виражає	 певну	

думку,	 виражену	 в	 останньому	 рядку	 строфи.	 Прикладом	 його	 є	

переклад	В.	Мисика	Омара	Хайяма:	

І	юних,	і	старих	–	всіх	поглинає	час,	

І	невеликий	нам	дається	днів	запас.	

Ніщо	не	вічне	тут:	ми	підемо	так	само,	

Як	ті,	що	вже	пішли	й	не	прийдуть	після	нас.	

а)	руни;	

б)	рубаї;	

в)	міракль;	

г)	частівка.	
	

2.	 Частина	 дії	 у	 драматичному	 творі,	 що	 визначається	 незмінною	

кількістю	 дійових	 осіб.	 Нова…	 починається	 з	 виходом	 зі	 сцени	 чи	

появою	в	ній	нового	персонажа:	

а)	ява;	

б)	дія;	

в)	рубрика;	

г)	перерва.	
	

3.	 Відтінок,	 ледь	 помітна	 деталь,	 що	 пожвавлює	 художню	 картину.	

Зустрічається	особливо	часто	у	ліриці	М.	Воробйова,	В.	Голобородька,	

І.	Калинця	та	ін.,	як,	наприклад,	у	доробку	М.	Григоріва:	

над	хрестом	

тільки	тінь	–	

скрик	волошок	

що	нижчають.	
	

а)	нюанс;			 	 	 	 в)	акцент;	

б)	нота	бене;	 	 	 	 г)	епізод.	
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4.	–	Хіба	то	я?	

–	То	ти	і	я…	

–	А	може,	то	ми…	

–	А	може,	то	сніг…	

–	То	біла	стіна…	

–	Хіба	то	вечір?	

–	То	кохання…	

–	То	ти	і	я		

(М.	Савченко).	
	

Це:	

а)	вірш‐діалог;	

б)	вірш‐монолог;	

в)	вірш‐пейзаж;	

г)	вірш	прозою.	
	

5.	 Стилістичний	 прийом,	 що	 полягає	 у	 повторенні	 однорідних	

приголосних	 задля	 підвищення	 інтонаційної	 виразності	 вірша,	 для	

емоційного	поглиблення	його	смислового	зв’язку:	

а)	асонанс;	

б)	алітерація;	

в)	дисонанс;	

г)	какофонія.	
	

6.	Концентроване	повторення	 голосних	 зв’язків	 у	поетичному	рядку	

чи	строфі,	яке	витворює	ефект	милозвучності:	

а)	асонанс;	

б)	алітерація;		

в)	дисонанс.	
	

7.	 Автор	 збірки	 віршів	 для	 дітей	 «Бузиновий	 цар»	 (1987),	 сценарію	

фільму	«Чорнобиль.	Тризна»	(1993),	перекладів	з	польської	та	 інших		
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мов,	 низки	 літературознавчих	 розвідок,	 що	 є	 високими	 взірцями	

української	критичної	думки.	Мова	про:	

а)	Ліну	Костенко;	

б)	Ірину	Жиленко;	

в)	Світлану	Йовенко;	

г)	Оксану	Пахльовську.	
	

8.	 Модна	 письменниця,	 сценаристка,	 головний	 редактор	 журналу	

«Караван	 історії».	 У	 її	 прозі	 можна	 знайти	 незвичні	 порівняння,	

вульгаризми,	 широкий	 спектр	 емоцій	 (наприклад:	 «Від	 нього	

припиняє	текти	іржа	із	рота»	і	т.	п.).	Незвичайні	і	назви	її	творів.	Мова	

йде	про:	

а)	Ірен	Роздобудько;	

б)	Люко	Дашвар;	

в)	Таню	Малярчук;	

г)	Ірену	Карпу.	
	

9.	 Ця	 сучасна	 письменниця	 не	 ідеалізує	 село.	 У	 її	 романах	 («Село	 не	

люди»,	 «Молоко	 з	 кров’ю»)	 простежується	 опозиція	 місто	 –	 село.	

Часто	 у	 натуралістичній	 манері	 відтворює	 найдрібніші	 деталі	

сільського	буття,	нерідко	шокуючи	читачів:	

а)	Ірен	Роздобудько;	

б)	Люко	Дашвар;	

в)	Таня	Малярчук;	

г)	Ірена	Карпа.	
	

10.	Автор	роману	про	воїнів	УПА	«Червоний»	(2012):	

а)	Ю.	Андрухович;	

б)	В.	Шкляр;	

в)	В.	Лис;	

г)	А.	Кокотюха.	

	



47 
 

11.	Перший	прозовий	твір	письменниці	«Пастка	для	Жар‐птиці»	посів	

друге	місце	 в	 конкурсі	 «Коронація	 слова»	 і	 має	жанрові	 особливості	

детективного	роману.	У	романі	читача	в	постійній	напрузі	тримають	

хитромудрі	 події,	 пов’язані	 зі	 злочинним	 угруповання	 Ліліани	

Поволоцької.	Автором	твору	є:	

а)	Надія	Гуменюк;	

б)	Олена	Печорна;	

в)	Ірен	Роздобудько;	

г)	Марія	Матіос.	
	

12.	 У	 цьому	 авантюрному	 детективі	 Ірен	 Роздобудько,	 за	 висловом	

Я.	Голобородька,	 неприховано	 полемізує	 з	 автором	 славнозвісних	

«Трьох	 мушкетерів»,	 оригінально	 здійснює	 переінтерпретацію	

образів,	сюжетних	колізій:	

а)	«Останній	діамант	міледі»;	

б)	«Ескорт	у	смерть»;	

в)	«Пастка	для	жар‐птиці»;	

г)	«Подвійна	гра	в	чотири	руки».	
	

13.	 Цей	 роман	 В.	 Шевчук	 писав	 майже	 15	 років	 (його	 складають	

повісті	 «Ілля	 Турчиновський»,	 «Петро	 утеклий»,	 «Ліс	 людей»).	

Критика	зустріла	книгу	неоднозначно.	Передмовою	до	роману	стала	

стаття	М.	Жулинського	«У	вічному	змаганні	за	істину»:	

а)	«Три	ластівки	за	вікном»;	

б)	«На	полі	смиренному»;	

в)	«Око	прірви»;	

г)	«Привид	мертвого	дому».	
	

14.	В.	Шевчука	дослідники	зараховують	до:	

а)	«Житомирської	прозової	школи»;	

б)	«Празької	школи»;	

в)	«Київської	школи»;	

г)	неокласиків;	
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15.	 Автор	 есею	 про	 творчість	 Ліни	 Костенко	 «Є	 поети	 для	 епох»		

(К.:	Либідь,	2011):	

а)	В.	Шевчук;	

б)	В.	Лис;	

в)	Оксана	Пахльовська;	

г)	І.	Дзюба.	
	

16.	 Автор	 збірок	 «З	 трави	 і	 листя»	 (1983),	 «Сад	 нетерпіння»	 (1994),	

«Жіночий	аркан»	(2002):	

а)	Оксана	Пахльовська;	

б)	Людмила	Таран;	

в)	Ірина	Жиленко;	

г)	Марія	Матіос.	

	

ТЕСТ № 4 
	

1.	 Кому	 з	 названих	 поетів	 належить	 вірш	 (зверніть	 увагу	 на	

загострену	грань	світосприйняття):	

Сто	дзеркал	спрямовано	на	мене,	

В	самоту	мою	і	німоту.	

Справді	–	тут?	Ти	справді	–	тут?	Напевне,	

ти	таки	не	тут.	Таки	не	тут.	

Де	ж	ти	є?	А	де	ж	ти	є?	А	де	ж	ти?	

Урвище?	Закон?	А	чи	зигзаг?	

Ось	він,	довгожданий	дощ.	Як	з	решета.	

Заливає	душу	всю	в	сльозах.	

Сто	твоїх	конань.	Твоїх	народжень.	

Страх	як	тяжко	висохлим	очам.	

Хто	єси?	Живий	чи	мрець?	Чи,	може,	

і	живий,	і	мрець?	І	сам	на	сам?	
	

а)	В.	Симоненку;		 	 	 в)	В.	Стусу;	

б)	В.Мисику;		 	 	 	 г)	М.	Холодному.	
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2.	 «Веселий	цвинтар»	 –	 третя	 за	 ліком	 збірка	 цього	 поета.	Написана	

вона	 була	 у	 1968	 –	 1970	 роках,	 а	 її	 фінальним	 акордом	 стали	 вірші,	

присвячені	пам’яті	по‐бандитськи	вбитій	радянськими	спецслужбами	

художниці	і	близькій	приятель	ниці	Аллі	Горській.	Мова	про:	

а)	М.	Холодного;		

б)	П.	Мовчана;		

в)	В.	Стуса;	

г)	В.	Мисика.	
	

3.	Хто	з	поетів	піднімає	проблему	власного	життєтворення	в	рядках:	

Як	вибухнути,	щоб	горіть?	

Як	прохопитись	чорнокриллям	

Під	сонцем	божевільно‐білим?	

Як	бути?	Як	знебуть?	Як	жить?	

а)	М.	Холодний;		

б)	П.	Мовчан;	

в)	В.	Стус;		

г)	І.	Калинець;	
	

4.	 Дослідниця	 Михайлина	 Коцюбинська	 про	 цього	 поета	

розмірковувала:	 «Чи	був	би	він	щасливий	в	 іншому	суспільстві,	поза	

колючими	дротами	малої	й	великої	зон?	Мабуть,	ні.	Звичайно,	він	не	

був	 би	 запроторений	 до	 «виправно‐трудових	 колоній»,	 ніхто	 не	

конфіскував	 би	 його	 поезій,	 не	 наглядали	 б	 кожний	 його	 крок.	 Але	

досконалих	суспільств	нема,	і	поетове	серце	кровоточило	б	на	кожну	

особисту	людську	 і	 національну	несправедливість.	 Така	 вже…	вдача,	

така,	можливо,	й,	місія	поета,	кожного	справжнього	поета»:	

а)	І.	Калинець;		

б)	М.	Холодний;	

в)	П.Мовчан;	

г)	В.	Стус.	
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5.	 У	 цій	 поезії	 кольорова	 гама	 витворює	 свої	 неповторні	 мотиви,	

залежить	від	стану	душі	автора:	

У	синьому	небі	я	висіяв	ліс,	

У	синьому	небі,	любов	моя	люба,	

Я	висіяв	ліс	із	дубів	та	беріз,	

У	синьому	небі	з	берези	і	дуба.	
	

У	синьому	морі	я	висіяв	сни,	

У	синьому	морі	на	синьому	глеї	

Я	висіяв	сни	з	твоєї	весни,	

У	синьому	морі	з	весни	із	твоєї…	

Даний	уривок	належить	перу:	

а)	П.	Мовчана;	

б)	В.	Голобородька;	

в)	Л.	Первомайського;	

г)	М.	Вінграновського.	
	

6.	Автор	філософських	рядків:	

Невже	я	лиш	етап	в	космічних	спробах,	

Сил	випадкових	зустріч	і	злиття,	

Недосконалий	живородний	робот	

На	послугах	у	загадки	буття?	

Невже,	як	ця	вгорі	зоря	остання,	

Я	згасле	світло	в	темряву	несу,	

І	це	моє	даремне	запитання	

Без	відповіді	згасне	завчасу?	

а)	Л.	Первомайський;	

б)	П.	Мовчан;	

в)	В.	Мисик;	

г)	І.	Муратов.	
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7.	 Хто	 із	 поетів	 звертався	 до	 сина:	 «Дорогий	 сину,	 таткові	 нелегко	

нині,	 може,	 не	 скоро	 вдасться	 і	 звидітися.	 Отож	 –	 рости	 добрим	

козаком,	 чесним	 і	 правдивим,	 не	потурай	 злу	 і	 знай,	що	Твій	 батько	

віддав	усе	своє	життя,	аби	людям	жилося	краще	–	всім	людям,	на	всій	

землі.	 І	 рости	 чесним	 українцем,	 а	 не	 яловим	 хахлом.	 Цілую.	 Вірю	 в	

Тебе.	Тато»:	

а)	І.	Калинець;		 	 	 	 в)	М.	Холодний;	

б)	І.	Муратов;		 	 	 	 г)	В.	Стус.	
	

8.	 У	 передмові	 до	 поетичної	 збірки	 цього	 автора	 дослідник	

С.	Крижанівський	красномовно	писав:	«Як	грім	народжується	з	тиші,	

так	 з	 глибин	 нашої	 землі,	 з	 надр	 нашого	 народу	 вибруньковується	

мова	 поетична	 індивідуальність,	 виникає	 щира,	 тверда,	 упевнення	

мови	 поета,	 що	 уміє,	 знає	 як,	 має	 що	 сказати	 своїм	 читачам.	 Якщо	

молодий	 поет	 переживає	 радість	 першовідкриття	 світу	 ідей	 і	

художніх	образів,	та	для	нас	–	це	радість	першовідкриття	таланту»:	

а)	Д.	Павличка;	

б)	Б.	Олійника;	

в)	В.	Симоненка;	

г)	І.	Драча.	
	

9.	У	якій	поезії	Ліни	Костенко	немає	пунктуаційних	знаків:	

а)	«Я	дуже	тяжко	Вами	відболіла»;	

б)	«Хуртовина»;	

в)	«Незнятий	кадр	незіграної	ролі»;	

г)	«Спини	мене	отямся	і	отям».	
	

10.	Кому	присвячений	вірш	Ліни	Костенко	«Незнятий	кадр	незіграної	

ролі»:	

а)	М.	Вінграновському;	

б)	С.	Параджанову;	

в)	І.	Миколайчуку;	

г)	В.	Івасюку.	
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11.	Вона	була	задумлива,	як	сад.	

Вона	була	темнава,	ніби	сад.	

Вона	була	схвильована,	мов	сад.	

Вона	була,	мов	сад	і	мов	не	сад.	

Вона	була	урочиста,	як	ніч.	

Вона	була	одненька,	ніби	ніч.	

Вона	була	в	червоному,	мов	ніч	

Вона	була,	мов	ніч	і	мов	не	ніч.	

(М.	Вінграновський)	
	

У	поезії	М.	Вінграновського	виділено	підкресленням:	

а)	анафору;	

б)	тавтологію;	

в)	тавтологічну	риму;	

г)	екзотизм.	
	

12.	Різновид	давньогрецької	лірики,	близький	до	оди	чи	гімну.	Вірш,	

позначений	надмірним	вихвалянням	певної	особи	чи	події.	Часто	цей	

термін	вживається	в	іронічному	значенні:	

Але	я	зібрав	би	всіх	титанів	

І	сказав	би,	знявши	капелюх:	

«Я	не	буду	вам	співать	пеанів,	

Дифірамбом	лоскотати	слух.	
	

Ви	усі	розумні	та	відверті.	

Тож	скажіть	по	щирості	мені:	

Хто	й	за	що	вам	дарував	безсмертя?	

Хто	й	за	що	подовжив	ваші	дні?»	

(В.	Симоненко)	
	

а)	ода;	

б)	панегірик;	

в)	дифірамб;	

г)	послання.	
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13.	Сполука	суджень,	часто	суперечливих	понять,	свідоме	порушення	

логічних	зв’язків,	ініційоване	задля	створення	певного	стилістичного	

та	смислового	ефекту.	Цей,	прийом	часто	використовує	у	своїй	ліриці	

В.	Голобородько:	

Над	криницею	троє.	

Клубок	і	синя	нитка.	

Поглянула	жона	на	чоловіка,	

А	в	нього	на	обличчі	

Клубок	

І	чорна	нитка.	

(Схопив	донечку	

і	кинув	у	криницю).	

Закричала	жона.	

Донечка	грається	з	синьою	ниткою.	

Чоловік	лежить,	

дивиться	на	ластівок,	

що	літають,	як	брови	чужої	жони.	

Розлучниці.	
	

а)	алюзія;	

б)	алогізм;	

в)	колізія;	

г)	міракль.	
	

14.	Визначте	різновид	карикатури	у	чотиривірші	П.	Осадчука:	

Дмитро	Павличко	

Від	книжок	вгинається	поличка,	

Струмок	б’є	із	кожного	рядка.	

Недарма	ж	бо	томики	Павличка	

Пригорнулись	до	томів	Франка.	
	

а)	шарада;		 	 	 	 в)	шарж,	

б)	пародія;		 	 	 	 г)	паліндром.	
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15.	Визначте	стилістичний	прийом,	використаний	в	уривку	Д.	Білоуса:	

З	коси	бузько	летів	на	балку	

(Косар	косу	там	брав	на	брус),	

І	сів	бузько	в	дворі	на	балку,	

На	довгий	дерев’яний	брус.	
	

а)	каламбур;	

б)	какофонія;	

в)	макаронічний	вірш;	

г)	частівка.	
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РОЗДІЛ 2 
	

ТЕСТ № 5 
	

1.	 Ця	 книга	 представляє	 поетичний	 доробок	 В.	 Голобородька		

1990‐х	років	і	є	знаковою	у	творчому	доробку	поета:	

а)	«Слова	у	вишиваних	сорочках»;	

б)	«Калина	об	Різдві»;	

в)	«Зелен	день»;	

г)	«Ікар	на	метеликових	крилах».	
	

2.	 Хто	 з	 поетів	 «Київської	 школи»	 неодноразова	 констатував:	 «Мої	

вірші	ростуть	із	слова»:	

а)	В.	Кордун;		 	 	 	 в)	М.	Григорів;	

б)	В.	Голобородько;		 	 	 г)	М.	Воробйов.	
	

3.	Сучасні	критики	часто	порівнюють	його	вірші	з	картинами	Катерини	

Білокур,	 де	 теж	 передано	 динаміку	 та	 багатство	 світу,	 свіжість	 барв,	

любов	 до	 квітів,	 трав,	 птахів,	 землі.	 У	 письменника	 є	 кілька	 поезій,	

написаних	за	мотивами	картин	художниці.	Мова	йде	про:	

а)	В.	Кордуна;	

б)	В.	Голобородька;	

в)	М.	Григоріва;	

г)	М.	Воробйова.	
	

4.	 Хто	 з	 сучасних	 критиків	 зауважив	 про	 «Київську	 школу»:	

«Вони	 продовжили	 одну	 з	 важливих	 ліній	 шістдесятництва,	 коли	

центральною	 постаттю	 культурного	 процесу	 став	 поет	 як	

сублімоване	вираження	індивідуальності»:	

а)	Я.	Голобородько;	

б)	Ю.	Ковалів;	

в)	Т.	Пастух;	

г)	Д.	Дроздовський.	
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5.	У	поезії	«На	золотому	столі»	М.	Вінграновський	адресує	величальні	

слова	 своєму	 Вчителю,	 прагне	 заново	 осмислити	 його	 естетичні	

принципи:	

І	повен	звитяги,	згорів	на	землі,	

В	калюжах	побачивши	зорі…	

Внизу	під	скалою	летять	журавлі,		

Земля	в	яблуневім	узорі.		

Мова	йде	про:	

а)	П.	Тичину;	

б)	М.	Рильського;	

в)	В.	Свідзинського;	

г)	О.	Довженка.	
	

6.	 Кому	 з	 поетів‐шістдесятників	 належать	 дані	 поетичні	 рядки?	

Зверніть	 увагу	 на	 «декорування»	 тканини	 художнього	 тексту	

метафоризованими	епітетами:	

Прицокало,	прибилось,	притекло,	

Припало,	пригорнулось,	причинилось,	

Заплакало	і	–	никма	утекло	

Чорняве	полум’я	з	печальними	очима.	
	

Чорняве	полум’я,	чорняву	ту	завію	

Узяв	у	душу,	як	блакитний	сон.	

А	чути	плач	–	то	плаче	телефон,	

Просунувши	у	ніч	свою	холодну	шию.	
	

а)	Д.	Павличку;	

б)	Б.	Олійнику;	

в)	І.	Драчу;	

г)	М.	Вінграновському.	
	

7.	 Хто	 з	 відомих	 дослідників	 інтерпретує	 лірику	 Ліни	 Костенко	 в	

контексті	 нового	 гуманізму	 –	 повороту	 від	 абстрактної	 людини	 до	
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конкретної,	характерного	для	поезії	середини	ХХ	століття,	зокрема	й	

для	 українського	 шістдесятництва.	 «Нова	 поезія…	 намагається	

відкрити	людину,	справжню	живу	людину,	з	іі	почуваннями,	втіхами	і	

турботами,	 з	охотою	жити.	Це,	 здається,	проблема	нового	гуманізму,	

що	 його	 можемо	 спостерігати	 і	 в	 Україні,	 і	 в	 інших	 придавлених	

тоталітаризмом	країнах»:	

а)	І.	Дзюба;	

б)	О.	Тарнавський;	

в)	М.	Жулинський;	

г)	Я.	Поліщук.	
	

8.	 У	 цій	 збірці	 Ліни	 Костенко,	 як	 зазначив	 уважний	 дослідник	

української	 літератури	 в	 діаспорі	 Д.	 Козій,	 «…	 центральне	 почуття,	

вирішальне	для	долі	людини,	–	почуття	любові.	Щирість	і	відвертість,	

з	якими	лірична	героїня	сповідається	 із	 своїх	почуттів,	додають	нам	

сміливості	заглянути	в	нетрі	жіночої	душі,	порушити	те,	що	становить	

інтимні	скарби	людини».	

Ця	книга	поезій	побачила	світ	у	1958	році.	

а)	«Проміння	Землі»;	

б)	«Вітрила»;	

в)	«Мандрівки	серця»;	

г)	«Над	берегами	вічної	ріки».	
	

9.	 Головний	 герой	 прозового	 твору	 М.	 Вінграновського	 (Миколка)	

долає	 далеку	 дорогу,	 дістається	 на	 райцентрівський	 базар,	 щоб	

купити	корову	для	меншеньких	братика	й	сестрички	та	хворої	матері.	

Він	мріє,	що	«не	сьогодні‐завтра	прийде	тато	з	війни,	то	все	ще	може	

бути,	може,	він	прийде	не	з	торбинкою,	а	з	повним	мішком	ковбаси,	і	

медалей	у	нього	на	грудях	буде	багато	дзеленчати…»:	

а)	«Первінка»;	

б)	«В	глибині	дощів»;	

в)	«Гусенятко»;	

г)	«Літо	на	Десні».	
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10.	Автор	книги	«Є	поети	для	епох»	(К.:	Либідь,	2011.	–	208	с.),	де	есей	

органічно	 поєднано	 з	 бесідою,	 у	 якій	 Ліна	 Костенко	 вичерпно	

розповідає	про	своє	життя	у	Слові:	

а)	Д.	Дроздовський;	

б)	І.	Дзюба;	

в)	Є.	Сверстюк;	

г)	Я.	Голобородько.	

	

ТЕСТ № 6 
	

1.	Цей	поет	«Київської	школи»	сформував	її	основні	творчі	принципи.	

Чимало	його	поезій	написані	на	релігійну	тематику:	

а)	В.	Кордун;	

б)	М.	Воробйов;	

в)	В.	Голобородько;	

г)	В.	Рубан.	
	

2.	 Автор	 збірок	 «Сонцестояння»,	 «Земля	 натхненна»,	 «Кущ	 вогню»,	

представник	«Київської	школи»:	

а)	В.	Кордун;	

б)	М.	Воробйов;	

в)	М.	Григорів;	

г)	В.	Рубан.	
	

3.	Поет	із	неповторною	стилістикою,	універсальною	тематикою,	автор	

збірок	«Сади	Марії»,	«Спорудження	храму»:	

а)	В.	Кордун;	

б)	М.	Воробйов;	

в)	М.	Григорів;	

г)	В.	Рубан.	
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4.	 В	 одному	 з	 виступів	 письменник,	 говорячи	 про	 свій	

письменницький	 шлях,	 згадував,	 що	 захоплювався	 астрологією,	

навчався	 в	 індустріальному	 технікумі,	 працював	 монтажником	 на	

будовах	Києва,	 потім	 була	 праця	 в	шахті	 на	 Донбасі,	 служба	 в	 армії,	

три	 курси	 в	 Київському	 педагогічному	 інституті,	 праця	 в	 газеті	 при	

Києво‐Могилянській	 академії,	 вихід	 на	 «вільні	 творчі	 хліба».	

Письменник	 у	 1989	 р.	 видав	 друком	 у	 журналі	 «Дніпро»	 перший	

роман	під	назвою	«Свято»:	

а)	Є.	Пашковський;	 	 	 	 в)	Є.	Гуцало;	

б)	В.	Шевчук;		 	 	 	 	 г)	В.	Шкляр.	
	

5.	 У	 якому	 з	 цих	 творів	 прозаїк	 Є.	 Пашковський	 вдається	 до	

символіко‐метафоричного	письма,	використовує	несподівані	аналогії,	

ремінісценції	зі	Святого	Письма:	

а)	«Безодня»;	

б)	«Вовча	зоря»;	

в)	«Осінь	для	ангела»;	

г)	«Щоденний	жезл».	
	

6.	Цей	твір	Є.	Пашковського	є	монологічним	романом,	що	ведеться	від	

імені	 одного	 героя.	 У	 ньому	 автор	 виводить	 чимало	 символічних	

образів:	символ	«саранчі»,	«чорного	ріжка»,	«чорних	злиднів»:	

а)	«Безодня»;	

б)	«Вовча	зоря»;	

в)	«Осінь	для	ангела»;	

г)	«Щоденний	жезл».	
	

7.	 Головний	 роман	 його	 життя	 –	 «Листя	 трави».	 Він	 був	 одним	 із	

чільних	 прозаїків	 шістдесятницького	 покоління.	 Проза	 митця	 тяжіє	

до	так	званого	магічного	реалізму:	

а)	Є.	Гуцало;		 	 	 	 в)	В.	Шевчук;	

б)	В.	Дрозд;		 	 	 	 г)	М.	Вінграновський.	
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8.	Поетеса	вийшла	на	літературну	арену	на	початку	шістдесятих	років	

минулого	століття.	У	її	доробку	20	віршованих	збірок,	книга	спогадів	

«Homo	 feriens».	 У	 віршах	 часто	 простежується	 біблійна	 тематика,	

християнське	 тлумачення	 концепту	 «любов».	 Поезії	 цієї	 мисткині	

враховують	 особливості	 біблійних	 текстів:	 вони	 лаконічні,	 велику	

роль	відіграють	деталі,	епіграфи	визначають	основний	зміст	задуму:	

а)	Ліна	Костенко;	

б)	Ганна	Чубач;	

в)	Світлана	Йовенко;	

г)	Ірина	Жиленко.	
	

9.	У	передмові	до	збірки	Ірини	Жиленко	«Євангеліє	від	ластівки»	цей	

визнаний	 сучасний	 літературознавець	 зазначив:	 «…	 поетичний	 світ		

І.	 Жиленко	 твориться	 за	 принципом	 іншості,	 несхожості	 зі	 світом	

реальним,	 але	 уявний	 світ	 спровокований	 дійсністю,	 яку	 поетеса	

змінює	 завдяки	 образному	 виповіданню	 себе,	 точніше	 завдяки	

вивільненню	 себе	 уявою,	 мрією,	 фантазією	 з	 реального	 буття	 –	

існування	і	«поселенню»	в	художнє	буття»:	

а)	М.	Жулинський;	

б)	Ю.	Ковалів;	

в)	Д.	Дроздовський;	

г)	М.	Павлишин.	
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РОЗДІЛ 3 
 

ТЕСТ № 7 
	

1.	Критика	називає	 її	найпрацездатнішою	українською	письменницею,	

творчість	 якої	 є	 найстрокатішою	 у	 жанровому	 відношенні:	 повість,	

бульварний	 роман,	 книга	 кулінарних	 рецептів,	 сага	 у	 новелах.	 Сама	

письменниця	 стверджує,	 наче	 «чітко	 знає	 статус,	 вік	 і	 стать	 своїх	

читачів	–	від	академіка	до	домогосподарки».	Йдеться	про:	

а)	Людмилу	Таран;	

б)	Таню	Малярчук;	

в)	Марію	Матіос;	

г)	Галину	Пагутяк.	
	

2.	 Автор	 романів	 «Сталінка»	 (1999),	 «Вогненне	 око»	 (1997),	 «Квіти	

Содому»	(2005),	«Серафима»	(2007):	

а)	О.	Ульяненко;	

б)	В.	Медвідь;	

в)	В.	Діброва;	

г)	Б.	Жолдак.	
	

3.	 Сучасний	 дослідник	 Р.	 Семків	 визначив	 найсуттєвішу	 стильову	

ознаку	 її	 прози	 –	 сентиментальність.	 Письменниця	 завжди	 шукає	

гостру	 інтригу,	 надає	 перевагу	 емоційному	 надміру,	 різко	

протиставляє	добро	і	зло,	пише	багатослівно:	

а)	Євгенія	Кононенко;	

б)	Олена	Печорна;	

в)	Марія	Матіос;	

г)	Вікторія	Грановська.	
	

4.	 Як	 і	 В.	 Медвідь,	 цей	 прозаїк	 належить	 до	 «києво‐житомирської	

школи».	 Ніла	 Зборовська	 уважала	 його	 «найяскравішим	 новатором	

сучасної	української	прозової	традиційності».	Оригінальна	стилістика	
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прозаїка	 формувалася	 під	 впливом	Марселя	 Пруста,	 Габріеля	 Гарсія	

Маркеса.	 Перший	 автобіографічний	 роман	 «Свято»	 присвячений	

екзистенційній	проблематиці:	

а)	Є.	Пашковський;		 	 	 	 в)	С.	Жадан;	

б)	Ю.	Андрухович;		 	 	 	 г)	Л.	Дереш.	
	

5.	Про	кого	із	сучасних	прозаїків	іде	мова?	

Рік	 народження	 1959	 р.,	 закінчила	 механіко‐математичний	

факультет	Київського	національного	університету	 ім.	Т.	Г.	Шевченка	

та	 відділення	 французької	 філології	 Київського	 університету	

іноземних	 мов.	 За	 переклад	 антології	 французького	 сонета	 стала	

лауреатом	 премії	 ім.	 М.	 Зерова	 (1993),	 член	 Національної	 спілки	

письменників	України,	автор	поетичної	збірки	«Вальс	першого	снігу»	

(1997),	 книги	 оповідань	 «Колосальний	 сюжет»	 (1998),	 романів	

«Імітація»	 (2001),	 «Жертва	 забутого	 майстра»	 (2007),	 «Повії	 теж	

виходять	 заміж»	 (2006).	 Її	 прозові	 твори	 перекладені	 англійською,	

німецькою,	французькою	мовами:	

а)	Євгенія	Кононенко;	

б)	Ірена	Карпа;	

в)	Світлана	Поваляєва;	

г)	Таня	Малярчук.	
	

6.	Про	цей	твір	Оксани	Забужко	Тамара	Гундорова	писала:	 «Забужко	

показує	 окрему	 любовну	 драму	 як	 глибоку	 колоніальну	 травму,	 яка	

вразила	 цілий	 народ	 і	 зруйнувала	 інтимний	 простір	 роду»;	 Ольга	

Корабльова	 –	 що	 Оксана	 Забужко	 здійснила	 аналіз	 наслідків	

тоталітарного	 режиму	 у	 сфері	 сексуального	 життя,	 провівши	

аналогію	між	власною	самотністю	і	самотністю	України:	

а)	«Інопланетянка»;	

б)	«Дівчатка»;	

в)	«Польові	дослідження…»;	

г)	«Сестро,	сестро».	
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7.	 У	 передмові	 до	 роману	 Ірени	 Карпи	Ю.	 Андрухович	 підмітив,	 що	

невразливість	твору	полягає	в	його	незрілості.	Про	молодість,	яка	не	

приховує	й	не	соромиться	власної	незрілості,	а	навпаки,	культивує	її.	

Незважаючи	 на	 молодий	 вік,	 Катакана	 Клей	 виявляє	 різку	

безкомпромісність	у	відстоюванні	добра,	боротьби	зі	злом:	

а)	«Перламутрове	порно»;	

б)	«Фройд	би	плакав»;	

в)	«50	хвилин	трави»;	

г)	«Супермаркет	самотності».	
	

8.	 Характерними	 ознаками	 стилю	 його	 творів,	 крім	 іронічності	 й	

парадоксальності,	є	«чорний	гумор»,	використання	суржику.	Як	говорив	

М.	Сулима,	 головним	 у	 творчості	 цього	 митця	 є	 штукарство.	 Прозаїк	

натягнув	на	себе	маску	блазня,	якому	дозволено	говорити	правду:	

а)	О.	Ірванець;	

б)	В.	Лис;	

в)	О.	Ульяненко;	

г)	Б.	Жолдак.	
	

9.	 Твори	 прозаїка,	 на	 думку	 Г.	 Єшкілєва,	 можна	 зарахувати	 до	

неофольклору.	 Автор	 повісті	 «Герой	 нашого	 часу»,	 епічної	 трагедії	

«Павлік	 Морозов»	 (2005),	 п’єси	 «Гамлєт,	 або	 феномен	 датського	

кацанізму»	 (2006),	 сценок	 «Данко»,	 «Остановісь,	 мгновєньє,	 ти	

прекрасно!».	Усі	його	п’єси	призначені	передусім	для	читання.	Часто	у	

творах	 використовує	 нецензурну	 лексику,	 чим,	 на	 думку	 деяких	

критиків,	відтворює	українську	мовну	ситуацію:	

а)	О.	Ірванець;	

б)	Л.	Подерв’янський;	

в)	Б.	Жолдак;	

г)	О.	Ульяненко.	
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10.	Усі	його	романи	є	богемними	і	значною	мірою	автобіографічними.	

У	романі	«Дванадцять	обручів»	він	подає	образ	сьогочасної	України	в	

геополітичному,	культурному	та	ментальному	вимірах:	

а)	О.	Ульяненко;	

б)	С.	Жадан;	

в)	Л.	Дереш;	

г)	Ю.	Андрухович.	
	

11.	 Ця	 книга	 Ю.	 Андруховича	 –	 спогади,	 подані	 у	 формі	 інтерв’ю.	

Історії	розміщені	за	хронологічним	принципом	–	автор	розповідає	про	

дитинство,	 шкільні	 і	 студентські	 роки,	 навчання	 в	 Літературному	

інституті	в	Москві,	армію,	працю	в	друкарні,	мандрівки	і	т.	п.:	

а)	«Дванадцять	обручів»;	

б)	«Московіада»;	

в)	«Таємниця»;	

в)	«Рекреації».	
	

12.	Роман	Ю.	Андруховича	був	опублікований	у	1992	році	 і	відразу	ж	

забезпечив	 автору	 репутацію	 одного	 з	 найбільш	 видатних	

письменників	сучасної	України:	

а)	«Дванадцять	обручів»;	

б)	«Московіада»;	

в)	«Таємниця»;	

в)	«Рекреації».	
	

13.	З	якого	твору	Ю.	Андруховича	ці	рядки:	«Живеш	на	сьомому	поверсі.	

Стіни	 кімнати	 завісив	 козаками	 й	 діячами	 ЗУНР,	 а	 з	 вікна	 бачиш	

московські	дахи,	безрадісні	і	алеї.	Останкінської	вежі	не	бачиш	–	її	видно	

з	кімнат,	розташованих	по	другий	бік	коридору»:	

а)	«Дванадцять	обручів»;	

б)	«Московіада»;	

в)	«Таємниця»;	

в)	«Рекреації».	
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14.	З	якого	твору	Ю.	Андруховича	ці	рядки:	«Свого	часу	тебе	навчали,	

що	Римська	імперія	загинула	під	ударами	рабів	 і	колоній.	Ця	імперія	

загине	під	ударами	пияків.	Колись	вони	всі	виїдуть	на	Красну	площу	і,	

випиваючи	 пива,	 рушать	 на	 Кремль.	 По	 них	 стрілятимуть,	 але	 кулі	

відбиватимуться	 від	 їх	 проспиртованих	 непробивних	 грудей.	 Вони	

зметуть	все…	Але	 імперія	 зрадила	 своїх	 пияків.	 Уперше	 і	 назавжди	 і	

прирікла	себе	на	розпад…»:	

а)	«Московіада»;		 	 	 в)	«Перверзія»;	

б)	«Рекреації»;			 	 	 г)	«Таємниця».	
	

15.	 За	 висновком	 Тамари	 Гундорової,	 його	 творчість	 засвідчує	 нову	

хвилю	в	українському	постмодернізмі	–	післякарнавальний	етап	його	

розвитку.	 Автор	 прозових	 книжок	 «Інші	 дні	 Анни»,	 «Лексикон	

таємних	знань»,	«Непрості»,	«Порт	Франківськ»:	

а)	Л.	Подерв’янський;		 	 в)	Т.	Прохасько;	

б)	Ю.	Іздрик;		 	 	 	 г)	Ю.	Андрухович.	
	

16.	 У	 постскриптумі	 до	 роману	 Л.	 Дереша	 йдеться	 про	 невідому	

роботу	К.	Малевича,	знайдену	в	Чернівцях:	

а)	«Намір»;	

б)	«Культ»;	

в)	«Трохи	пітьми»;	

г)	«Архе».	
	

17.	Центральні	персонажі	роману	–	 закохані	одне	в	одного	викладач	

Юрко	 Банзай	 і	 його	 учениця	 Дарця	 Борхес.	 Їхня	 життєва	 програма	

повністю	 суперечить	 програмі	 нашого	 стандартизованого	

суспільства.	Мова	йде	про	роман	Л.	Дереша:	

а)	«Культ»;	

б)	«Поклоніння	ящірці»;	

в)	«Намір»;	

г)	«Трохи	пітьми».	
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18.	У	цьому	творі	Л.	Дереша	йде	мова	про	аутсайдерів	з	містечка	Мідні	

Буки:	 Гладкого	 Хіппі,	 Дзвінку.	 Гасло	 їхньої	 компанії	 –	 все	 життя	

втікати	від	мудрості	натовпу,	порад	родичів.	Гопник	Фєдя	Круговий	із	

друзями	 і	 псом	 Дюком	 знущалися	 з	 неформалів,	 вселяли	 на	 них	

непоборний	страх:	

а)	«Культ»;	

б)	«Поклоніння	ящірці»;	

в)	«Намір»;	

г)	«Трохи	пітьми».	
	

19.	 Автор	 збірки	 дитячих	 віршів	 «Бузиновий	 цар»	 (1997),	 сценарію	

кінострічки	 «Чорнобиль…»	 (1993),	 перекладцу	 з	 польської	 та	 інших	

мов,	літературознавчих	розвідок,	що	є	високими	взірцями	української	

літературознавчої	думки:	

а)	Ліна	Костенко;	

б)	Ірина	Жиленко;	

в)	Світлана	Йовенко;	

г)	Світлана	Короненко.	
	

20.	 Сценаристка,	 головний	 редактор	журналу	 «Караван	 історій».	 У	 її	

прозі	 можна	 знайти	 незвичайні	 порівняння,	 а	 також	 і	 вульгаризми,	

елементи	натуралізму:	

а)	Ірен	Роздобудько;	

б)	Люко	Дашвар;	

в)	Таня	Малярчук;	

г)	Ірена	Карпу.	
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ТЕСТ № 8 
	

1.	Жанр	цього	твору	Марії	Матіос	визначила	як	«драма	на	три	життя»:	

а)	«Щоденник	страченої»;	

б)	«Майже	ніколи	не	навпаки»;	

в)	«Солодка	Даруся»;	

г)	«Мама	Маріца	–	дружина	Христофора	Колумба».	
	

2.	У	романі	Марії	Матіос	органічно	поєднує	сюжет	 і	потік	свідомості,	

детективність	 розповіді	 і	 новелістичний	 фінал,	 тілесну	 чуттєвість	 і	

психоаналітизм.	Мова	йде	про:	

а)	«Щоденник	страченої»;	

б)	«Майже	ніколи	не	навпаки»;	

в)	«Солодка	Даруся»;	

г)	«Мама	Маріца	–	дружина	Христофора	Колумба».	
	

3.	Композицію	роману	Марії	Матіос	складають	три	новели:	«Чотири	–	як	

рідні	брати»,	«Будьте	здорові,	тату»,	«Гойданки	життя»,	а	композиційним	

стрижнем	є	головна	думка	про	те,	що	все	минає,	крім	любові:	

а)	«Майже	ніколи	не	навпаки»;	

б)	«Черевички	Божої	Матері»;	

в)	«Щоденник	страченої»;	

г)	«Солодка	Даруся».	
	

4.	 Кінематографічність	 є	 однією	 з	 домінуючих	 ознак	 творчості	 цієї	

письменниці.	 Героїв	 її	 творів	 важко	 розмежувати	 на	 головних	 і	

другорядних;	конкретність	і	деталь,	кадровість	і	крупно	плановість	в	

описах	 подій	 значно	 мірою	 викликають	 ефект	 кіноперегляду.	 Мова	

йде	про	прозу:	

а)	Марії	Матіос;		

б)	Ірен	Роздобудько;		

в)	Ірени	Карпи;		

г)	Надії	Гуменюк.	
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5.	Письменниця,	про	яку	йде	мова,	звертається	у	романі	до	популярної	

у	 світовій	 літературі	 янгольської	 тематики	 («Імперія	 янголів»	

Бернара	 Вербера,	 «Валькірія»	 Пауло	 Коельо).	 Створений	 нею	

український	 янгол	 виявляється	 зовсім	 непристосованим	 до	 земного	

життя,	до	підлості,	брехні,	зради:	

а)	Марія	Матіос	(«Солодка	Даруся»);		

б)	Оксана	Забужко	(«Інопланетянка»);		

в)	Ірен	Роздобудько	(«Ґудзик»);		

г)	Лариса	Денисенко	(«Відлуння»).	
	

6.	 Ця	 письменниця	 заманіфестувала	 себе	 передусім	 як	 цікавий	

прозаїк.	В	 українську	літературу	входила	як	російськомовна	поетеса	

(збірка	 «Штрих	 на	 черной	 клеенке»	 (1989),	 «Ангелы	 на	 проводах»	

(1994).	В	одному	з	 інтерв’ю	авторка	зазначить:	«Вірші	для	мене	–	це	

музика,	 яку	 потрібно	 чути,	 і	 мені	 ця	 музика	 краще	 чулася	 на	

російській	мові»:	

а)	Марія	Матіос;	

б)	Ірен	Роздобудько;	

в)	Галина	Пагутяк;	

г)	Людмила	Таран.	
	

7.	Про	кого	із	сучасних	українських	прозаїків	іде	мова:	«Популярність	

письменника	 прибула	 разом	 з	 виходом	 роману	 «Ключ»	 (1999),	 що	

зібрав	 низку	 нагород.	 Це	 був	 перший	 твір	 після	 тривалої	 паузи	 –	 з	

1990	 року.	 Сам	 митець	 пояснює	 це	 так:	 «Далася	 взнаки	 різка	 зміна	

епох».	 Володіє	 вірменською	 мовою.	 Лауреат	 Шевченківської	 премії	

(народної	Шевченківської	премії)»:	

а)	С.	Жадан;	

б)	В.	Шевчук;	

в)	А.	Дімаров;	

г)	В.	Шкляр.	
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8.	Епатажність,	провокативність,	непередбачуваність,	деструктивність	–	

ключові	 характеристики	 доробку	 цього	 харківського	 письменника.	

Автор	поетичних	збірок	«Цитатник»,	«Генерал	Юда»,	«Пепсі»,	«Балада	

про	 війну	 і	 відбудову»,	 «Ефіопія»	 та	 ін.	 	 Його	 твори	 перекладено	

багатьма	європейськими	мовами.		

а)	С.	Жадан.	

б)	П.	Мідянка.	

в)	В.	Лис.	

г)	В.	Базилевський.	
	

9.	 Над	 романом	 В.	 Шкляр	 працював	 майже	 13	 років,	 скрупульозно	

вивчаючи	документальні	видання,	зокрема	й	документи	державного	

архіву	 СБУ.	 Автор	 звертається	 до	 драматичних	 сторінок	 української	

історії	 –	 повстанську	 боротьбу	 проти	 більшовицької	 влади	 в		

1920‐х	роках:	

а)	«Кров	кажана»;	

б)	«Тінь	сови»;	

в)	«Ностальгія».	

г)	«Залишенець.	Чорний	ворон».	
	

10.	Уже	у	І	розділі	автор	окреслює	загадкову	ситуацію	з	одержанням	

персонажем‐оповідачем	Андрієм	Крайнім	ключа	від	квартири,	у	якій	

він	 починає	 жити.	 Упродовж	 усього	 твору	 головний	 герой	 прагне	

розгадати	 загадку	 ключа	 і	 тих	 людей,	 колізій,	 обставин,	 які	 за	 ним	

стоять.	Про	який	роман	В.	Шкляра	йде	мова:	

а)	«Ключ»;	

б)	«Елементал»;	

в)	«Тінь	сови»;	

г)	«Маруся».	
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ТЕСТ № 9 
	

1.	Цей	роман	В.	Шкляра	гранично	наближений	до	жанру	«бондіани».	

Супергерой	 виконує	 гуманістичну	 місію,	 демонструє	 неабияку	

фізичну	витривалість	та	інтелектуалізм.	

а)	«Елементал»;		

б)	«Кров	кажана»;		

в)	«Залишенець»;	

г)	«Маруся».	
	

2.	 У	 творі	 В.	 Шкляра	 динаміка	 сюжетних	 перипетій	 часто	

супроводжується	екскурсом	в	історію	регіональних	війн,	рефлексіями	

над	 проблемами	 «світового	 тероризму»,	 української	 та	 російської	

ментальності.	Автор	 звертається	до	проблеми	злочину	 і	 кари,	 влади	

грошей,	діяльності	іноземних	спецслужб,	корупції:	

а)	«Елементал»;	

б)	«Кров	кажана»;	

в)	«Залишенець»;	

г)	«Маруся».	
	

3.	 У	 якому	 з	 романів	 В.	 Шкляра	 наявне	 схрещення	 містики	 й	

філософічності,	 існує	 апріорний	 зв’язок	 між	 «домежовим»	 і	 «за	

межовим»	буттям;	взаємодіють	реальний	і	потойбічний	простори.	

а)	«Елементал»;	

б)	«Кров	кажана»;	

в)	«Залишенець»;	

г)	«Ностальгія».	
	

4.	 Хто	 з	 сучасних	 літературознавців	 зазначив	 про	 роман	 В.	 Шкляра	

«Елементал»,	 що	 він	 «іще	 не	 один	 рік	 слугуватиме	 новітньою	

літературною	енциклопедією	«попсових»	тем	і	сюжетів»:	

а)	Я.	Голобородько;	

б)	Ю.	Ковалів;	
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в)	Г.	Сивокінь;	

г)	М.	Слабошпицький.	
	

5.	 У	 цьому	 творі	 Оксана	 Забужко	 порушує	 проблему	 несприйняття	

родом	 індивіда,	 екзистенційну	 самотність	 людини,	 яка	 не	 може	

знайти	 порозуміння	 з	 іншими,	 приреченість	 та	 відчуття	 власної	

ущербності:	

а)	«Сестро,	сестро»;	

б)	«Я,	Мілена»;	

в)	«Дівчатка»;	

г)	«Казка	про	калинову	сопілку».	
	

6.	 Про	 який	 твір	 Оксани	 Забужко	 В.	 Скуратівський	 зазначив:	

«Трагедію	ненародженої	сестри	продовжує	трагедія	знайденої,	затим	

втраченої	посестри»:	

а)	«Сестро,	сестро»;	

б)	«Я,	Мілена»;	

в)	«Дівчатка»;	

г)	«Казка	про	калинову	сопілку».	
	

7.	 У	 творі	 взаємодіють	 два	 просторово‐часові	 виміри	 –	 дитячо‐

підлітковий	 (шкільний)	 і	 сформований	 (дорослий),	 а	 сексуальні	

історії	 однієї	 з	 героїнь	 (О.	 Скальковської)	 переростають	 у	 драму‐

трагедію	особистості:	

а)	«Казка	про	калинову	сопілку»;	

б)	«Польові	дослідження…»;	

в)	«Я,	Мілена»;	

г)	«Дівчатка».	
	

8.	 Цей	 твір	 Оксани	 Забужко	 –	 повість‐притча,	 повість‐міф,		

повість‐метафора:	

а)	«Інопланетянка»;	

б)	«Казка	про	калинову	сопілку»;	
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в)	«Сестро,	сестро»;	

г)	«Польові	дослідження…».	
	

9.	 Авторське	 визначення	 твору	 –	 «нефантастична	 повість».	 У	 збірці	

Оксани	 Забужко	 «Сестро,	 сестро»	 вона	 вміщена	 останньою	 як	

своєрідний	естетико‐художній	ключ	до	попередніх	оповідань	і	повістей:	

а)	«Інструктор	із	тенісу»;	

б)	«Інопланетянка»;	

в)	«Дівчатка»;	

г)	«Казка	про	калинову	сопілку».	

	

10.	 Автор	 книг	 «Фройд	 би	 плакав»,	 «Перламутрове	 порно»,	

«Добро	і	Зло»;	«Зів’ялі	квіти	викидають»,	«Ескорт	у	смерть»:	

а)	Ірена	Карпа;	

б)	Вікторія	Гранецька;	

в)	Ірен	Роздобудько;	

г)	Галина	Вдовиченко.		
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИКТАНТ 
	

1.	 У	 перекладі	 з	 італійської	 «печера,	 грот»	 –	 сатиричний	

художній	 прийом	 у	 літературі,	 заснований	 на	 явному	 спотворенні,	

перебільшенні	 чи	 применшенні	 зображення;	 поєднання	

фантастичного,	реального,	трагічного	 і	комічного	 (наприклад:	«Сон»	

Т.	Шевченка:	епізод	мордобитія)…	
	

2.	 Розгорнута	 система	 поглядів;	 вживається	 і	 на	 позначення	

головного	задуму,	провідної	ідеї	наукової	праці,	художнього	твору…	
	

3.	 Заснований	 у	 1993	 р.	 Всеукраїнський	 конкурс	 романів	 та	

кіносценаріїв,	 який	має	на	меті	 заповнити	національний	книжковий	

ринок	україномовною	белетристикою…	
	

4.	Умовна	назва	стильової	домінанти	твору	чи	літературної	течії,	

пов’язаної	 з	 відчутною	 перевагою	 інтелектуально‐раціональних	

елементів	образного	мислення	над	емоційно‐чуттєвим…	
	

5.	 Дешеве	 масове	 видання	 з	 викладом	 (переказом)	 змісту	

популярного	твору	(творів)	художньої	літератури;	журнал	чи	газета,	

де	 скорочено	 друкуються	 цікаві	 матеріали	 інших	 видань	 чи	 цього	

видання	за	певний	період…	
	

6.	Мистецтво,	розраховане	на	витончене	естетичне	сприйняття,	

воно	 випереджає	 рівень	 художнього	 розвитку	 широких	 верств	

публіки,	є	значною	мірою	взірцем	для	наслідування…	
	

7.	 Іронічно‐зневажлива	 назва	 письменника,	 який	 так	 і	 не	

виробив	власного	творчого	стилю,	а	лише	наслідує,	копіює,	повторює	

ідеї,	художні	прийоми	своїх	попередників…	
	

8.	 Віртуозна	 віршова	 форма,	 в	 якій	 певне	 слово	 чи	 віршовий	

рядок	читається	зліва	направо	і	навпаки	при	збереженні	змісту…	
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9.	Наклепницький	твір	 із	безпідставними	випадами	на	особу	чи	

події	(наприклад:	«Загибель	ескадри»	О.	Корнійчука)…	
	

10.	 Безладне,	 хаотичне	 нагромадження	 звуків,	 різновид	

дисонансу,	 доведеного	 до	 абсурду,	 використовувався	 найчастіше	

футуристами…	
	

11.	Розповідач	або	…,	вимислена	автором	особа,	від	 імені	якої	в	

епічному	творі	ведеться	розповідь.	
	

12.	 Взаємозв’язок	 часових	 і	 просторових	 характеристик,	

зображених	у	художньому	творі…	
	

13.	 Суголосність	 художнього	 твору	 сучасності,	 її	 запитам,	

смакам,	один	із	головних	критеріїв	його	оцінки.	
	

14.	 Невеликий	 за	 обсягом,	 цілком	 довершений	 художній	 твір,	

який	 узагальнює	 чи	 типізує	 картини.	 Ця	 лаконічна	 форма	 більше	

поширений	 в	 поезії:	 рубаї,	 японський	 хоку,	 українські	 коломийки.	

Часто	 звертаються	 до	 неї	 поети‐шістдесятники,	 представники	

«Київської	школи»:	

провалюється	сонце	

у	церкві	вечора	туляться	одне	до	одного	сироти	–	

очі	заплющені	

роти	широко	розкриті	

а	голосів	нема		

(В.	Ілля).	

Можуть	бути	також	сатиричними	чи	гумористичними…	
	

15.	Група	українських	поетів,	яка	виникла	в	середині	50‐х	років	

ХХ	 ст.,	 як	 співдружність	митців,	 об’єднаних	 спільними	поглядами	на	

мистецтво,	 як	 можливість	 вільного	 самовияву	 творчої	 особистості.	

Назву	одержала	від	місця	перебування	її	ініціаторів…	
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16.	Композиційний	прийом,	властивий	епічним	та	драматичним	

творам;	уповільнення	розповіді	про	зображувану	подію,	гальмування	

прямого	 розвитку	 сюжетної	 дії.	 Досягається	 поза	 сюжетними	

компонентами	 (ліричними	 відступами,	 літературно‐філософськими	

роздумами,	статичними	описами	та	ін.)…	
	

17.	Сконденсована	напруженість	дії	художнього	твору…	
	

18.	 Незакінчений	 текст,	 загальний	 начерк	 майбутнього	 твору.	

Інколи	вживається	як	шкіц,	замальовка…	
	

19.	 Усталені,	 нормативні	 засади	 і	 принципи	 літератури	 і	

мистецтва	 певних	 періодів,	 художніх	 напрямів,	 стилів	 і	 т.	 п.	 Це	

поняття	використовується	також	у	текстології…	
	

20.	 Основи	 світогляду	 письменника,	 його	 переконань,	 що	

позначаються	 на	 творах,	 увиразнюють	 стиль,	 утверджують	 його	

естетичну	та	громадянську	позицію	в	мистецтві	і	суспільстві.	
	

21.	Фінал,	відділений	від	основної	частини	твору…	
	

22.	Чільна	тема,	думка,	настрій,	що	пронизує	весь	художній	твір.	

Термін	запозичений	літературознавством	із	музичного	мистецтва,	де	

його	запровадив	німецький	композитор	Р.	Вагнер…	
	

23.	 Спеціальна,	 продумана	 внутрішня	 суперечність	 у	 тексті,	що	

вживається	 з	метою	показати	 складний	непрогнозований	душевний	

стан	 персонажа,	щоб	 за	 допомогою	 парадоксальних	 думок	 створити	

психологічний	чи	комічний	ефект…	
	

24.	Строфа	із	двох	рядків,	найдавніша	форма	світової	поезії…	
	

25.	 Один	 із	 видів	 творчих	 взаємовпливів,	 суть	 якого	 полягає	 в	

запозиченні	окремих	елементів	з	творчості	попередників…	
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ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 
	

1.	 Автор	 романів	 «Колекція	 пристрастей,	 або	 Пригоди	 молодої	
українки»,	«Чебрець	в	молоці»:	

а)	Наталка	Сняданко;	

б)	Світлана	Пиркало;	
в)	Софія	Андрухович;	
г)	Таня	Малярчук.	
	

2.	 У	 творах	 цієї	 письменниці	 при	 конструюванні	 наративу	
використовується	 потік	 свідомості	 (повість	 «Троянда	 Адольфа»),	

потік	 сюрреалістичних	 візій	 («Комплекс	 Шахразади»).	 У	 повісті	
«Згори	вниз.	Книга	страхів»	наявні	елементи	«магічного	реалізму»:	

а)	Наталка	Сняданко;	

б)	Софія	Андрухович;	
в)	Таня	Малярчук;	

г)	Олена	Печорна.	
	

3.	 Цей	 роман	 Л.	 Дереша	 містить	 найбільшу	 кількість	 міжтекстових	
зв’язків	(Г.	Лавкрафта,	Е.	По,	С.	Кінга,	Ю.	Андруховича):	

а)	«Поклоніння	ящірці»;	
б)	«Трохи	пітьми»;	

в)	«Культ»;	
г)	«Намір».	
	

4.	У	центрі	твору	Марії	Матіос	–	вічні	проблеми	гріха	 і	 спокуси.	Німа	
дівчинка,	яка	ходить	на	могилу	до	свого	батька	і	говорить	з	ним,	є	для	
односельчан	 несповна	 розуму.	 Це	 твір	 про	 людське	 добро	 і	 зло,	 про	

природну	толерантність	людей	і	нетерпимість.	Мова	йде	про:	
а)	«Мама	Маріца	–	дружина	Христофора	Колумба»;	
б)	«Майже	ніколи	не	навпаки»;	

в)	«Солодка	Даруся»;	
г)	«Черевички	Божої	Матері»;	
д)	«Щоденник	страченої».	
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5.	 У	 романі	 Марії	 Матіос	 (вийшов	 друком	 2005	 р.	 у	 видавництві	

«Піраміда»),	 на	 думку	 критика	 В.	 Гутковського,	 «письменниця	 ніби	

тримає	 в	 руках	 лазерний	 скальпель	 нейрохірурга,	 і	 водночас	 з	

притаманною	 їй	 прискіпливістю	 адвоката	 досліджує	 внутрішню	

драму	 закоханої	 людини.	 Історію	 пристрасті	 –	 як	 ніяк	 приватної	

насолоди	 й	 водночас	 невидимий,	 але	 прямий	 шлях	 до	 трагедії	

багатьох	 –	 вона	 розкриває	 з	 не	 меншою	 скрупульозністю,	 ніж	

розкрила	історичну	драму	в	попередньому	романі	«Солодка	Даруся».	

Літописець	полюсів	людського	життя	–	легального	й	прихованого…»:	

а)	«Мама	Маріца	–	дружина	Христофора	Колумба»;	

б)	«Майже	ніколи	не	навпаки»;	

в)	«Черевички	Божої	Матері»;	

г)	«Щоденник	страченої».	
	

6.	Ця	книга	Марії	Матіос	зайняла	перше	місце	в	конкурсі	«Коронація	

слова»,	2007	р.	Її	композиційним	стрижнем	є	головна	думка	про	те,	що	

все	чує	над	собою	владу	минущості,	окрім	любові.	Лише	на	останніх	її	

сторінках	знаходимо	відповідь,	чому	так	сталося	в	першій	новелі:	

а)	«Мама	Маріца	–	дружина	Христофора	Колумба»;	

б)	«Майже	ніколи	не	навпаки»;	

в)	«Черевички	Божої	Матері»;	

г)	«Щоденник	страченої».	
	

7.	 Герой	 якого	 роману	 Л.	 Дереша	 хизувався	 своїми	 даром	 –	

запам’ятовувати	 тексти	 надзвичайної	 складності:	 «Для	
запам’ятовування	 аркуша	 друкованого	 тексту	 мені	 достатньо	
пробігтися	 поглядом	по	 діагоналі,	 і	 він	 був	 уже	 «сфотографований».	

Доходимо	 до	 того,	 що	 я	 вчив	 уроки	 на	 перерві	 (втім,	 як	 і	 більшість	
моїх	однокласників).	Витрачав	на	цю	дію	три,	максимум	п’ять	хвилин.	

Міг	 розповісти	 довжелезний	 вірш,	 ледве	 переглянувши	 його.		
Міг	 серед	 ночі	 вказати	 площу	 Мадагаскару:	 590	 тис.	 кв.	 км.	 Міг	
пригадати	 формулювання	 і	 доведення	 усіх	 теорем,	 які	 від	 мене	
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вимагала	шкільна	програма».	Володіння	незвичайним	даром	зробило	
Петра	П’яточкіна	 самотнім,	 у	 всіх	Мідних	Буках	ніхто	не	 хотів	 з	ним	

мати	справу:	
а)	«Культ»;	
б)	«Намір»;	

в)	«Поклоніння	ящірці»;	
г)	«Трохи	пітьми».	
	

8.	 Про	 який	 твір	 С.	 Жадана	 йде	 мова:	 роман	 написаний	 у	 формі	
щоденникових	нотаток	упродовж	трьох	днів	–	з	17.06.93	по	20.06.93.	

Це	розповідь	про	те,	як	троє	приятелів	–	Собака	Павлов,	Вася	Комуніст	
і	автобіографічний	оповідач	шукають	Карбюратора,	щоб	повідомити	
йому	 про	 самогубство	 вітчима.	 На	 думку	 автора,	 це	 роман	 про	

«нещасне»,	«втрачене	покоління»:	
а)	«Депеш	мод»;	
б)	«Біґ	Мак!»;	

в)	«Ворошиловград»;	
г)	«ANARCHY	IN	THE	UKR».	
	

9.	Роман	Л.	Дереша	про	подорож	у	пам’ять:	
а)	«Культ»;	
б)	«Поклоніння	ящірці»;	

в)	«Архе»;	
г)	«Намір».	
	

10.	 Цей	 сучасний	 письменник	 часто	 вдається	 до	 цитування,	
автоцитування,	 любить	 при	 цьому	 іронізувати	 над	 «потворними	
повторами	 і	 самоповторенням».	 Важливим	 елементом	 його	 гри	 з	

читачем	 є	 містифікація	 (наприклад,	 містифіковані	 листи	 з	 України	
Карла‐Йозефа	Цимбруннена,	Отто	фон	Ф.):	

а)	О.	Ульяненко;	
б)	В.	Шевчук;	
в)	В.	Яворівський;	

г)	Ю.	Андрухович.	
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11.	Термін	«станіславський	феномен»	належить:	

а)	Т.	Прохаську;	

б)	Ю.	Іздрику;	

в)	В.	Єшкілєву;	

г)	Ю.	Андруховичу.	
	

12.	«Зелен	день»	–	збірка	перших	творів:	

а)	В.	Голобородька;	

б)	І.	Калинця;	

в)	М.	Воробйова;	

г)	В.	Симоненка.	
	

13.	 Цей	 прозаїк	 у	 90‐х	 роках	 ХХ	 ст.	 звертався	 до	 жанру	 історичної	

фантастики.	 Часто	 його	 сюжети	 вкладаються	 у	 схему	 детективу,	

розслідування,	 чим	 нагадують	 роман	 У.	 Еко	 «Ім’я	 троянди».	 Його	

прийнято	називати	патріархом	«житомирської	школи»:	

а)	Ю.	Винничук;	

б)	Б.	Жолдак;	

в)	Т.	Прохасько;	

г)	В.	Шевчук.	
	

14.	 Критики	 інколи	 порівнюють	 її	 прозові	 тексти	 з	 творами	 В.	

Стефаника	 і	 виділяють	 таку	 спільну	 ознаку	 творчості,	 як	

сентиментальність.	 Вона	 завжди	 шукає	 гостру	 інтригу,	 різко	

протиставляє	добро	і	зло,	пише	про	патові	ситуації	в	житті	героїв:	

а)	Євгенія	Кононенко;	

б)	Вікторія	Грановська;	

в)	Галина	Пагутяк;	

г)	Марія	Матіос.	
	

15.	 Поетеса,	 літературний	 критик.	 Живе	 і	 працює	 в	 Києві.	 Автор	

поетичних	 збірок	 «Балада	 про	 нескорених»,	 «У	 країні	 мого	 серця»,	

«Алегорія».	 Першою	 вийшла	 в	 1991	 р.	 термін	 «постмодернізм»	 у	
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статті	 «Бу‐Ба‐Бу»	 та	 ін.	 Український	 літературний	 неоавангард:	

портрет	одного	року»:	

а)	Ніла	Зборовська;	

б)	Наталка	Білоцерківець;	

в)	Людмила	Таран;	

г)	Оксана	Забужко.	
	

16.	 Літературознавець,	 прихильниця	 постструктуралізму.	 Авторка	

книги	 «Післячорнобильська	 бібліотека:	 Український	 літературний	

постмодерн»	 (2005),	 де	 вирізняє	 три	 основні	 орієнтації	 в	 сучасній	

українській	 літературі	 (неонародництво,	 неомодернізм	 і	

постмодернізм),	 а	 також	 феміністичну	 літературу	 й	 молодіжний	

неоавангардизм:	

а)	Тамара	Гундорова;	

б)	Соломія	Павличко;	

в)	Тетяна	Денисова;	

г)	Ніла	Зборовська.	
	

17.	 Різновид	 стилізації,	 твір,	 що	 виник	 унаслідок	 свідомої	 підробки	

стилю	 письменника,	 твору	 чи	 школи.	 До	 цього	 різновиду	 стилізації	

вдається	Ю.	Андрухович	у	романі	«Перверзія»:	

а)	пародія;	

б)	пастиш;	

в)	парадокс;	

г)	гротеск;	

д)	ризома.	
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