
Урок 60 

Тема: Узагальнення і систематизація вивченого. 

Мета: Узагальнити й систематизувати знання учнів про історичні та 

суспільні умови розвитку літератури ХХ ст., стильові напрямки та стильове 

розмаїття мистецтва 20-х рр., основні літературні організації, угруповання; 

закріпити поняття «Розстріляне відродження», розвивати допитливість, 

формувати високі естетичні смаки, викликати осуд тоталітарної системи як 

антигуманної, злочинної і вкрай несприятливої для самореалізації таланту. 

                                                Епіграф: Нема епохи для поетів, 

                                                                 Та є поети для епох. 

                                                                                          Л. Костенко 

Матеріали до уроку: 

Це останній наш з Вами урок. Всім дякую за плідну працю, чекаю на 

електронну пошту фото Ваших конспектів. 

Тож, пригадаємо, як Ви вже помітили, українська література завжди 

тісно пов’язана з національним буттям народу. Особливо міцними були ці 

зв’язки в революційну або переходову добу, коли між новим і старим 

точилася запекла боротьба. Тоді гостро поставали проблеми гуманізму, сенсу 

життя людини, свободи, прогресу і справедливості. У передреволюційні роки 

культура українського народу, мова якого жорстоко переслідувалася, забуяла 

суцвіттям яскравих талантів.  

Початок ХХ ст. Приніс бурхливі події, кардинальні зміни в буття 

багатьох народів. Перша світова війна, Лютнева революція і Жовтневий 

переворот, громадянська війна, спровокована більшовиками, загибель УНР і 

перший голодомор (20-х рр.) – історичне тло, на якому замість Української 

Народної Республіки постала Українська Совєцка Соціальстична Республіка. 

Слід зазначити, що значна частина українських письмеників, особливо 

молодих, щиро вірила, що нова робітничо-селянська влада створила всі 

умови для їхнього таланту і дозволить творити за велінням серця. Тому в 

перші десятиліття ХХ ст. українська культура позначилася справжнім 



переворотом в естетичній свідомості, справжнім мистецьким вибухом. Ці 

зміни були масштабні й навіть радикальні. Вони витворили нові засади й 

структуру художнього мислення, нову систему напрямів і стилів, покликали 

до життя нові жанри. Наша література стає модерною за змістом і за формою, 

впевнено йде по шляху духовного оновлення. 

Літературі цього періоду притаманне справжнє стильове розмаїття 

модерністських напрямків:  

Неореалізм 

- виник на осонові класичного реалізму; 

- документальна достовірність поєднується з філософською 

заглибленістю та ліричною стихією; 

- деталь важить більше, ніж розгорнутий сюжет. 

Представники: П. Косинка, Є. Плужник, В. Підмогильний. Пізніше –             

Б. Антоненко-Давидович, Г. Тютюнник. 

 

Неоромантизм (за Лесею Українкою – новоромантизм) 

- спроба подолати протистояння між ідеалом та дійсністю; 

- могутня сила волі допоможе зробити сподіване дійсним; 

- могунтій життєлюбний заряд. 

Започаткувала Леся Українка. У 20-і рр.: Ю. Яновський, М. Йогансен. 30-і – 

40-і рр.: «пражани» О. Ольжин, О. Теліга. 

 

Неокласика 

- «аристократизм духу» і творчий інтелект; 

- гармонія між раціональним та почуттєвим; 

- висока культура мислення та поетичного мовлення; 

- захоплення досконалістю античної лірики, творів французьких 

«парнасців» та російського «срібного віку», що поєднувалося з 

інтересом до української класики. 

Представники: М. Зеров, М. Драй-Хмара, П. Филипович, М. Рильський. 



 

Імпресіонізм 

- виточене вираження особистісних вражень, мінливих відчутів та 

переживань; 

- музичне оформлення вірша; 

- ліризація оповіді; 

- світ змальовуєтсья таким, який видався в момент сприйняття. 

Предствавники: Я. Коцюбинський, 20-і рр.: М. Хвильовий («Сині етюди»),    

П. Тичина, В. Чумак. 

 

Екзистенціалізм 

- митець – єдине джерело твору; 

- мистецтво треба переживати, а не інтерпретувати; 

- свідоме і підсвідоме у митця активно виражені; 

- абсурдність буття і пошук причин трагічної невлаштованості людини в 

ньому. 

Предствавники: В. Підмогильний, пізніше – І. Багряний, В. Барка, В. 

Шевчук, В. Стус, «нью-йоркська» група митців. 

 

Необхідно звернуть увагу на те, що до 20-х рр. в Україні виникли 

літературні угрупованя, які засвідчили про бажання творчих сил 

консолідуватися, поставити письменницьку діяльність смислом свого життя. 

Ці угруповання мали різні, часом протилежні, навіть вульгаризаторські 

погляди на мистецтво і його завдання, були неоднаково насичені талантами. 

Угруповань було багато, тому назвемо найвідоміші: «Вапліте», «Гарт», 

«Плуг», «Молодняк», «ВУСПП», «неокласиків», «Фламінго».  

 

Фото коспектів присилати на електронну адресу irinanikolaevna1977@ukr.net  
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