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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

ДО ПОЦІНОВУВАЧІВ ЛІТЕРАТУРИ

Підручник ознайомлює із найдраматичнішим періодом в історії 

української літератури. У XX ст. вона розвивалась кількома «потока-

ми» — материкова, західноукраїнська (до 1939 року), еміграційна. Та 

незалежно від того, у якій країні жили та творили українські письменни-

ки, вони завжди були зі своїм народом. Перша і Друга світові війни, наці-

онально-визвольні змагання, голодомор, тоталітаризм, хругцовська «від-

лига», падіння радянської імперії і здобуття Україною незалежності — усі 

ці події втілили вони у своїх художніх творах. Вершинними здобутками 
і творчими пошуками українська література успішно вписалася у світовий 

літературний процес, проте в 1930-х рр. цей шлях було штучно перервано. 
Радянська влада задушила свободу слова, тисячі і тисячі діячів культури 

й мистецтва були знищені фізично. Це чи не найтрагічніша сторінка 
в історії нашої літератури. Водночас чимало талановитих літераторів із 

різних причин почали співпрацювати з радянською системою, тим самим 
зберігши власне життя. Вони були змушені підпорядкувати свій творчий 

голос служінню класовій ідеології. Чи таке рішення не було їх внутріш-

ньою драмою?!

Про складні періоди в історії української літератури XX ст. йтиметься 
на сторінках цієї навчальної книги. Путівником по підручнику вам стануть 

рубрики:

• Література в колі мистецтв;

• Ваші літературні проекти;

• Ви — творча особистість.

Вони дадуть вам можливість зрозуміти українську літературу в широко-

му мистецькому контексті, відкриють простір для втілення творчих заду-

мів. Залучайте до виконання проектів ваших однокласників, працюйте 
разом.

Рубрика «Подискутуйте!» пропонує вам поміркувати над непростими 
морально-етичними та суспільно-політичними питаннями, порушеними 

у творах. Система запитань після кожної теми дасть вам змогу закріпити 
вивчений матеріал. Домашні завдання, якщо їх кілька, за погодженням 

з учителем можна виконувати на вибір.

Звертаємо вашу увагу на те, що систематичне читання всіх програмових 

текстів і виконання завдань підручника стане запорукою успішного скла-

дання тестів зовнішнього незалежного оцінювання з літератури.

Водночас не забувайте: читайте багато, читайте різноманітну літерату-

ру. Будьте певні — у книжках ви знайдете відповіді на питання, які цікав-

лять вас!
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