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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним 

планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 6 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 3-4 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 5-8 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є розкриття специфіки та 

основних закономірностей розвитку української літератури ХХ  ст. 20-30-х рр., 

ознайомлення студентів із кращими творами репрезентантів «празької школи», із 

стильовими особливостями творчості поетів,  а також естетичної природи творів. 

 

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння теоретичних та історико-

літературних проблем, пов'язаних із феноменом «празької школи», поглиблене 

вивчення студентами основних методологічних і теоретичних проблем української 

літератури ХХ  ст. 20-30-х рр., усвідомлення наукових основ і методики аналізу, 

визначення естетичної своєрідності творів поетів-«пражан». 

 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін: «Фольклор», 

«Вступ до літературознавства», «Історія української літератури», «Історія України». 

 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з дисциплінами 

«Теорія літератури», «Історія української літератури», «Літературна критика», 

«Історія України», «Етнографія», «Філософія». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

1. Знання: знати основні етапи й закономірності розвитку української 

літератури в 20-30-х рр. XX ст., найважливіші факти літературного процесу;  

розуміти  теми, ідеї, характерні риси епохи, відображені в поетичних текстах 

репрезентантів «празької школи»; місце й значення кожного твору в мистецькому 



доробку поетів-«пражан» та в літературному процесі даного періоду, їхню оцінку в 

літературній критиці. 

2. Уміння: аналізувати твір з урахуванням його художньої, естетичної та 

ідейної цілісності та авторської позиції; з'ясовувати взаємозв'язок світогляду і 

творчості письменника (на основі програмових творів); виявляти основні проблеми, 

визначати ідейно-художню роль елементів сюжету і позасюжетних компонентів 

програмових творів.  

3. Комунікація: використовувати набуті знання при веденні філологічних 

дискусій з питань найважливіших моментів творчої біографії репрезентантів 

«празької школи», які пов’язані з появою визначних творів 20-30-х рр. XX ст.,; 

розвивати свій читацький смак та підвищувати  філологічний рівень  

4. Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науково-

дослідні завдання з відповідної проблематики; зіставляти різні підходи в процесі 

полеміки, виявляти здатність доводити свої твердження, власну думку про твір; 

користуватися довідковими матеріалами, зокрема літературними енциклопедіями та 

словниками літературознавчих термінів. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  
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1. Історико-

літературний 

феномен «празької 

поетичної школи». 

4 2 2 - - - 8 2 2 - - - - 6 

2. Державницькі 

мотиви в поетичній 

творчості Юрія 

Дарагана. 

4 2 2 - - - 8 - - - - - - 8 

3. Історіософська 

концепція Євгена 

Маланюка, її творча 

реалізація. 

8 4 4 - - - 12 - - - - - - 6 

4. Олег Ольжич: 

інтелектуалізм 

художнього 

мислення. 

6 2 4 - - - 8 2 - 2 - - -- 8 

5. Мотиви «чину» і 

«боротьби» в ліриці 

Олени Теліги. 

4 2 2 - - - 12 - - - - - - 10 

6. Індивідуальна 

модель художнього 

світу Юрія Липи. 

4 2 2 - - - 8 - - - - - - 10 

7. Поетичний світ 

Наталі Лівицької-

Холодної. 

8 4 4 - - - 8 2 - 2 - - - 10 

8. «Княгиня 6 2 4 - - - 8        



української 

духовності»: поезія 

Оксани 

Лятуринської. 

9. Історичне минуле в 

поезії Олекси 

Стефановича. 

4 2 2 - - - 8        

10. Поезія Леоніда 

Мосендза у контексті 

«празької школи». 

4 2 2 - - - 8        

Проміжний контроль  - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом 48 24 24 - - - 72 12 6 6 - - - 108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Історико-літературний феномен «празької поетичної школи». 

Феномен «празької поетичної школи». Поетичні візії «пражан»: спільне і 

своєрідне. Творча спадщина «пражан»: проблема наукової інтерпретаці. Історичні 

передумови формування ППШ. Вплив Д. Донцова на формування світогляду та 

державницькі переконання поетів-«пражан». Особливості стильової домінанти 

представників «празької поетичної школи». 

Тема  2.  Державницькі мотиви в поетичній творчості Юрія Дарагана. 

Біографія Ю. Дарагана: проблеми наукової інтерпретації. Зв'язок з ідейно-

стильовою парадигмою поетів-«пражан». Поезія Ю. Дарагана крізь призму 

самоусвідомлення і життєвого покликання. Біографічні чинники формування тексту. 

Історіософська концепція митця. Романтичний пафос творчості Ю. Дарагана. 

Тема 3.  Історіософська концепція Євгена Маланюка, її творча реалізація. 

Біографія Є. Маланюка: проблеми наукової інтерпретації. Ідейно-естетичні 

шукання першого «європейського» періоду творчості Є. Маланюка (збірка «Стилет і 

стилос»). Другий «американський» період  творчості Є. Маланюка: відображення 

внутрішнього світу особистості в поезіях та збірках. Ідея української державності та 

образ України в поетичній творчості Є. Маланюка. Сутність історіософської 

концепції Є. Маланюка. 

Тема 4. О.Ольжич: інтелектуалізм художнього мислення. 

Творчість О. Ольжича: проблеми наукової інтерпретації. Філософсько-

естетичні засади поезії митця. Основні чинники формування світоглядних 

пріоритетів. Симбіоз національного патріотизму з активним християнізмом. 

Стильова природа лірики О. Ольжича. Грані художньої майстерності. Синкретизм 

поетичного стилю. 

Тема 5.  Мотиви «чину» і «боротьби» в ліриці Олени Теліги. 

Основні етапи життєвого і творчого шляху О. Теліги. Еволюція світогляду 

поетки. Громадська діяльність О. Теліги у Києві (1941-1942). Тематична 

різноманітність лірики О. Теліги (патріотична, інтимна лірика). Своєрідність 

ліричної героїні О. Теліги. Особливості поетичного стилю О. Теліги (пильна увага 

до внутрішнього світу людини, розвиток кращих традицій української літератури, 

неоромантичні тенденції). 

Тема 6. Індивідуальна модель художнього світу Юрія Липи. 



Творчість Ю. Липи: проблеми наукової інтерпретації. Світоглядно-естетичні 

засади поезії митця. Основні чинники формування світоглядних пріоритетів. 

Релігійність як духовна домінанта поезії Ю. Липи (збірка «Вірую»). Романтичні та 

барокові тенденції поетичного стилю Ю. Липи. 

 Тема 7. Поетичний світ Наталі Лівицької-Холодної. 

 Основні етапи життєвого і творчого шляху Н. Лівицької-Холодної. Зв'язок 

поетеси з поетами «празької школи». Стильова природа творчості Н. Лівицької-

Холодної. Мотивна структура художніх текстів. Міжвоєнний період у творчості 

поетеси: збірки «Вогонь і попіл» (1934), «Сім літер» (1937). Тенденції естетизму в 

ліриці Наталі Лівицької-Холодної. 

 Тема 8.  «Княгиня української духовності»: поезія Оксани Лятуринської. 

 Творчість О. Лятуринської: проблеми наукової інтерпретації. 

«Мілітаристський» характер збірки віршів «Гусла» (1938). Мотивна структура 

текстів збірки «Княжа емаль» ( 1941).  Інтимна лірика О. Лятуринської. Емоційний 

стан героїні поезій О. Лятуринської. 

 Тема 9.  Історичне минуле в поезії Олекси Стефановича. 

 Основні етапи життєвого і творчого шляху О. Стефановича. Осмислення 

історичної долі краю в поезіях митця. Історіософія у творчості О. Стефановича. 

Розмаїття образів у творчості поета. Сила земного тяжіння  в циклі «Волинські 

сонети». Образ бога Перуна і образи української державності. Символізм і 

стилістика поезій Олекси Стефановича. 

   Тема 10.  Поезія Леоніда Мосендза у контексті «празької школи». 

 Творчість Л. Мосендза: проблеми наукової інтерпретації. Мотивна структура 

художніх текстів. Концептуальна назва збірки  «Зодіак». Мотиви української 

визвольної боротьби в поезіях Л. Мосендза. Проблема покидання Батьківщини в 

поемі «Вічний корабель». Композиційні особливості поеми «Волинський рік», 

присвячена доньці. 

 

5.2. Тематика семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Історико-літературний феномен «Празької школи»: організаційні 

аспекти; світоглядні переконання; творче підґрунтя. 

ТЕМА 2. Державницькі мотиви в поетичній творчості Юрія Дарагана. 

ТЕМА 3-4. Експресивна вольова манера поетичного мовлення Є. Маланюка 

міжвоєнних десятиліть. Історіософська концепція митця. 

ТЕМА 5-6. Художні особливості поетичного стилю Олега Ольжича. 

 ТЕМА 7. Провідні мотиви лірики Олени Теліги. 

ТЕМА 8. Юрій Липа: біографічна і творча особистості. Світоглядно-естетичні 

пріоритети поета. 

  ТЕМА 9-10. Стильова природа творчості Н. Лівицької-Холодної. 

 ТЕМА 11. Мотивна структура текстів О. Лятуринської. 

ТЕМА 12. Історіософія у творчості О. Стефановича. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

(денна 

форма 

Кількість 

годин 

(зоачна 

форма 

Форми звітності 



навчання) навчання) 

1. Підготовка до лекційних та 

семінарських занять 
18 20 Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 4 8 Модульна контрольна робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- опрацювання наукових статей; 

- підготовка есе  творчого 

характеру; 

- підготовка реферату; 

- підготовка до презентації 

результатів дослідження.  

 

10 

15 

 

10 

15 

 

 

20 

20 

 

20 

20 

 

Анотації наукових статей 

Есе 

 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 72 108  

 

Тематика індивідуальних завдань 

 

Перелік наукових статей для самостійного опрацювання 
1. Г. Сварник. Чи існувала «празька школа» української літератури? // Українські 

проблеми. – 1995. - №2. – С.87-97. 

2. Г. Клочек. Тонкий свист летючої стріли (Юрій Дараган і його поетична збірка 

«Сагайдак») // Дивослово. – 2002. – №9. – С. 58-64. 

3. Г. Клочек. Князь духа і мислі // Енергія художнього слова. Збірник статей. – 

Кіровоград: Редакційно-видавничий відділ Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 2007. С. 232-256. 

4. Ю. Лавріненко. Поет своєї епохи // Українське слово. Хрестоматія української 

літератури та літературної критики XX століття: У 4 кн. – К.: Рось, 1994. – Кн.2. – С. 147-158. 

5. В.Державин. О.Ольжич – поет національного героїзму // Українське слово. 

Хрестоматія української літератури та літературної критики XX століття: У 4 кн. – К.: Рось, 1994. 

– Кн.2. – С. 534-542. 

6. Ю. Ковалів. Олена Теліга // Історія української літератури XX століття: У 2 кн. Кн.. 2: 

Друга половина XX ст. Підручник . – К.: Либідь, 1998. С. 61-65. 

8. О. Двигун. Юрій Липа // Історія української літератури: ХХ - поч. ХХІ ст.: навч.посіб. : 

у 3 т. / за ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академ видав, 2013. – (Серія «Альма-матер»). – Т.1. – С. 310-

320. 

9. Шпак В., Гарачковська О. Олена Теліга // Історія української літератури: XX- поч. XXІ ст.: 

У 3 т. – К. : Академвидав, 2013. –Т. 1. – С. 337–344. 

10. Шишкова А. Світоглядно-естетичні засади поезії Юрія Липи // Гуманітарна освіта в 

технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 9. – С. 164 – 172. 

11. Шишкова А. Стилетвірні домінанти поезії Юрія Липи // Література. Фольклор. Проблеми 

поетики: Зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 22. – Ч. 2: Аспекти духовності української літератури. 

– С. 517–529. 

 

Тематика рефератів 
1. Доробок поетів «Празької школи» – найвище досягнення поезії міжвоєнних десятиліть XX 

століття.  

2. Творчість Ю.Дарагана: проблеми наукової інтерпретації. 

3. Зв’язок творчості Ю.Дарагана з ідейно-стильовою парадигмою поетів-«пражан». 

4. Історіософська концепція Юрія Дарагана. 

5. Романтичний пафос творчості Юрія Дарагана. 

6. Художня реалізація поетичної історіософії Є.Маланюка. 

7. Інтертекстуальні джерела любовних віршів Євгена Маланюка. 

8. Образ жінки-Батьківщини в творчості Є.Маланюка. 

9. Основні ідеї праці «Націоналізм» Дмитра Донцова. 

10.  «Як перший пелюсток весни…» (Інтимна лірика Є.Маланюка). 

11.  Є.Маланюк  – поет боротьби й вселюдських ідеалів. 

12.  Творчість О.Ольжича: проблеми наукової інтерпретації. 



13.  Основні чинники формування світоглядних пріоритетів О.Ольжича. 

14.  Філософсько-естетичні засади поезії О.Ольжича. 

15.  Грані художньої майстерності О.Ольжича. 

16.  Синкретизм поетичного стилю О.Ольжича. 

17.  Аспекти художньої історіософії О.Ольжича. 

18.  Стильова природа лірики О.Теліги. 

19.  Еволюція художнього стилю О. Теліги. 

20.  Проблема філософії кохання в поезії О. Теліги. 

21.  Оригінальність художнього бачення О.Теліги. 

22.  Профетичні мотиви в поезії Ю.Липи. 

23.  Естетичні пріоритети Юрія Липи. 

24.  Образ жінки і роду у поезії Юрія Липи. 

25.  Жанрові та стильові особливості поезії Юрія Липи. 

26.  Світ особистісної лірики Наталі Лівицької-Холодної. 

27.  Магія кольорів у ліриці Наталі Лівицької-Холодної. 

28.  Проблеми світоглядної еволюції Наталі Лівицької-Холодної. 

29.  Поетика збірки Наталі Лівицької-Холодної «Вогонь і попіл». 

30.  Унікальність творчого феномену Наталі Лівицької-Холодної. 

 

Перелік есе творчого характеру 
1. «Проблема нації – джерело творчості «пражан» (О. Сліпушко) : націотворчі ідеї 

репрезентантів «празької школи». 

2. «Я волю полюбив державну» (Є. Маланюк): проблема української державності у ліриці 

«пражан». 

3. «Пражани» – «трагічні оптимісти» (Д. Донцов): громадська діяльність та художня творчість. 

4. «Естетика героїчного чину» (Л. Череватенко) поетів-вісниківців: специфіка художньої 

парадигми. 

5. «Своєрідний симбіоз символічного та неокласичного стильових начал» (М. Ільницький): 

особливості стильової домінанти поетів-«пражан». 

6. «Традиції неоромантизму і світоглядного націоналізму» (О. Баган): стильові аспекти 

творчості «пражан». 

7. «Коли ж в батуринськім огні / Держава рухнула, тоді-то…» (Є. Маланюк): мотиви 

катастрофізму в ліриці митця. 

8. «Легкий вітер торкнеться крилом / І ми раптом побачим Христа» (Є. Маланюк): 

християнська концепція світу поета. 

9. («Та в глибині твоїй цвинтарно-мертвій / Зерно зотліле пружиться й росте / Настане час – 

зійде – і встануть Мертві» (Є. Маланюк): есхатологічні візії в поезії «пражан». 

10.  «Усвідомлення ваги духовного досвіду» (Б. Криса): проблема типу художнього мислення 

Ю. Липи. 

11.  «Нас, неназваних, мовчазних, Господь / Утверджує й провадить і ми чиним» (Ю. Липа) : 

релігійно-ідеалістична концепція «пражан». 

12.  «О, Боже, світлом Ти – у всьому, / І Твій закон –у кожнім дні…» (Ю. Липа): проблема 

християнської моралі в художній позиції «пражан». 

13.  «Вона живе, та Україна, / Вона – над ним, Вона єдина…» (Ю. Липа): візії-застереження та 

візії пророцтва в поезії «пражан». 

14.  «Тільки велика ідея і велика віра творять життя» (О. Ольжич): концепція формування 

національної самосвідомості в життєвій і художній позиції «пражан». 

15.  «Не треба слів! Хай буде тільки діло!» (О. Теліга): ідея самовдосконалення особистості в 

художній творчості поетів-«пражан». 

 

Результати власного індивідуального дослідження студенти презентують на 

семінарському занятті (обсяг презентації – не менше 20 слайдів).  

 

 

 



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях, результати самостійної роботи з науковою та критичною літературою, а 

також якість виконання студентом пошуково-творчого завдання у вигляді есе на 

творчу тематику та індивідуального завдання у вигляді реферату і його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень засвоєння творчості 

репрезентантів «празької школи», вміння аналізувати твір з урахуванням його 

художньої, естетичної та ідейної цілісності та авторської позиції; встановлювати 

взаємозв'язок світогляду і творчості письменника.  

 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 
1. Розкрити сутність історико-літературного феномену «празька поетична школа».  

2. Охарактеризувати стильову природу лірики О.Теліги. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 
 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 



оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 
Вид Максимальна кількість балів 

Анотування наукових статей 5 

Есе 5 

Реферат 5 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло 

визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання 

роботи есе творчого характеру є розуміння основних методологічних і теоретичних 

проблем української літератури 20-30-х рр. ХХ  ст. Оцінювання реферату 

здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, 

виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на 

основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела. Критеріями оцінювання презентації є її 

відповідність змісту доповіді студента за матеріалами дослідження та оригінальність 

представлення. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 



 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

 
1. Атом серця : Українська поезія першої половини ХХ століття / Упор. Ю. Коваліва. – 

К., 1993. – 350 с. 

2. Празька поетична школа: Антологія / Упоряд. текстів та передмови О. Г. Астаф’єва, 

А. О. Дністрового. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2004. 

3. Жулинський М. Г. Слово і доля : Навчальний посібник. – К., 2002. –640 с. 

4. Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи». - Львів, 1995. – 318 с. 

5. Ільницький М. Західноукраїнська і емігрантська поезія 20-30-х років. – К., 1992. – 48 с. 

6. Історія української літератури XX ст.: У 2 кн. Кн. 1: Перша половина XX ст. 

Підручник / за ред. В. Г. Дончика. –  К. : Либідь, 1998. – 464 с. 

7. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. Підручник / За ред. В. Г. Дончика. 

– К., 1993. – Кн. 1. (1910-1930-ті роки). – 464 с. 

8. Історія української літератури: ХХ - поч. ХХІ ст.: навч.посіб. : у 3 т. / за ред. 

В. І. Кузьменка. – К. : Академ видав, 2013. – (Серія «Альма-матер»). – Т.1. – 592 с. 

9. Камінчук О. Поетика української романтичної лірики. – К., 1998. 

10. Ковалів Ю. І. «Празька школа»: на крутосхилах «філософії чину»: Навчальний 

посібник. – К. : Б-ка українця. – 2001. – 118 с. 

11. Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: 

Україна і Польща. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 327 с. 

12. Неврлий М. Муза любові і боротьби: Українська поезія празької школи. – К., 1995. –

159 с. 

13. Празька літературна школа: Ліричні та епічні твори / Упорядування і передмова В. А. 

Просалової. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 280 с. 

14.  Скорина Людмила. Література та літературознавство української діаспори. Курс 

лекцій. – Вид. 2-е, доп. - Черкаси: Брама-Україна. – 2005. – 384 с. 
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