
19 серпня 2010 року на розширеному засiданнi ко-
легiї Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту бу-
ла розпочата робота щодо обговорення першого на той
момент проекту Концепцiї лiтературної освiти, яка за-
вершилася затвердженням зазначеного документа i
створенням нового – Концепцiї мовної освiти. 

Про Концепцiю лiтературної освiти говорили i пи-
сали дуже багато. Зауважимо лише, що у Концепцiї
мовної освiти зазначено, що в Українi має функцiону-
вати  система неперервної мовної освiти, пiдкрiплена
виваженою мовною полiтикою держави, спрямова-
ною на:

� досконале володiння рiдною мовою кожним її
носiєм;

� обов’язкове оволодiння державною українською
мовою всiма громадянами (незалежно вiд нацiональ-
ностi, вiросповiдання, сфери суспiльно-виробничої
дiяльностi);

� знання iноземних мов;
� виховання мовної толерантностi. 
Саме цi два документи насамперед стали основою

для створення нової редакцiї Державного стандарту
загальної середньої освiти у галузi «Мови i лiтерату-
ри», який розроблено великою групою провiдних нау-
ковцiв i методистiв.   

Неймовiрнi темпи розвитку сучасного свiту iнфор-
мацiйних технологiй на сьогоднi впливають не лише
на соцiально-економiчну сферу, а й змiнюють таку
консервативну щодо багатьох позицiй галузь, як освi-
та. Маємо визнати, що настав час переглянути деякi

науковi положення в контекстi сучасних поглядiв на
мiсце i роль навчальних предметiв гуманiтарного цик-
лу в загальнiй освiтнiй системi.

Проголошена наприкiнцi серпня минулого року схе-
ма створення нових нормативних документiв дотрима-
на: пiдготовка концепцiй лiтературної i мовної освiти —
створення нової редакцiї Державного стандарту – на-
ступним кроком має стати унiфiкацiя навчальних про-
грам з усiх без винятку шкiльних предметiв. 

Вiдчуваючи таку велику вiдповiдальнiсть перед всi-
ма, кого будуть стосуватися цi змiни, колектив укладачiв
проекту Державного стандарту в галузi «Мови та лiтера-
тури» оприлюднює результати своєї багатомiсячної ро-
боти для громадського обговорення широким загалом
освiтян-фiлологiв. 

Надсилати коментарi щодо проекту представле-
ного документа i пропозицiї для подальшого враху-
вання в роботi можна на електронну адресу:
k_tkachuk@mon.gov.ua

Якою буде доля наших навчальних предметiв, чи
стане шкiльна мовно-лiтературна освiта святом розу-
му, iнтелекту, толерантностi i виваженостi, на сьогоднi
залежить вiд кожного з нас.

Катерина ТАРАНІК-ТКАЧУК,
головний спецiалiст департаменту

загальної середньої та дошкiльної
освiти Мiнiстерства освiти i науки,

молодi та спорту України, 
кандидат педагогiчних наук, доцент
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РОЗВИТОК МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОЖНОГО З НАС

БОРІМОСЯ ЗА СЛОВО, НАШЕ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ

Інтерв’ю з головою робочої групи з розробки проекту Ольгою НІКОЛЕНКО, доктором фiлологiчних наук, про-
фесором, заслуженим дiячем науки i технiки України, завiдувачем кафедри свiтової лiтератури Полтавського
нацiонального педагогiчного унiверситету iм. Володимира Короленка

– Яке значення має сьогоднi створення нової ре-
дакцiї освiтньої галузi «Мови i лiтератури» Держав-
ного стандарту?

– Створення нової редакцiї Державного стандарту
– надзвичайно важливий крок у реформуваннi вiтчиз-
няної освiти. Вiд цього кроку залежить те, чи зможуть
нашi учнi увiйти в сучасний свiт iз належним знанням
державної та iнших мов, необхiдних для успiшного
спiлкування i професiйної дiяльностi, для взаєморо-
зумiння i взаємодiї мiж людьми, а також чи повернеть-
ся художня лiтература в коло пiзнавальних iнтересiв i
нагальних потреб юного поколiння. Вiд цього зале-
жить збереження прiоритетiв українського суспiльст-
ва, культурних цiнностей, Слова як нашого нацiональ-
ного надбання, яке сприяє духовному розвитку народу
в цiлому й особистостi зокрема, її мислення i творчих
здiбностей, формуванню якостей громадянина Украї-

ни, котрий усвiдомлює себе невiд’ємною часткою дер-
жави, рiдної культури i свiтової спiльноти. 

– Як тривала робота над розробкою проекту
освiтньої галузi? Хто працював над проектом? 

– Проект стандарту освiтньої галузi «Мови i лiте-
ратури» створений на пiдставi «Концепцiї нової ре-
дакцiї Державного стандарту базової i повної загаль-
ної середньої освiти». Пiдготовка галузевого проекту
була ефективною завдяки чiткiй органiзацiї цiєї робо-
ти з боку Департаменту загальної середньої та
дошкiльної освiти, Нацiональної академiї педа-
гогiчних наук, а також об’єднаних зусиль науковцiв,
методистiв, учителiв i представникiв фахової преси (в
тому числi i вашого видання), якi всi разом працювали
на полiпшення викладання мови i лiтератури в загаль-
ноосвiтнiх навчальних закладах. 

Пропонуємо вашiй увазi коментарi розробникiв 
проекту Державного стандарту базової та повної загальної середньої освiти 

у галузi «Мови i лiтератури»



У проектi галузi «Мови i лiтератури» враховано
пропозицiї лабораторiї української мови Інституту пе-
дагогiки НАПН України (Н.Б.Голуб, Г.Т.Шелехова,
Н.В.Бондаренко та iн.), лабораторiї росiйської мови та
мов iнших етнiчних меншин Інституту педагогiки
НАПН України (Л.І.Курач, В.О.Корсаков), лабора-
торiї лiтературної освiти Інституту педагогiки НАПН
України (Т.О.Яценко, З.О.Шевченко), лабораторiї
навчання iноземних мов Інституту педагогiки НАПН
України (В.Г.Редько, Н.П.Басай та iн.), Інституту лiте-
ратури iм. Т.Г.Шевченка НАН України (М.Г.Жу-
линський, М.М.Сулима та iн.), представникiв вищих
навчальних закладiв i закладiв пiслядипломної педа-
гогiчної освiти (Т.Я.Фролова, М.І.Пентилюк та iн.),
провiдних спецiалiстiв Департаменту загальної серед-
ньої та дошкiльної освiти (Н.В.Бєскова, К.В.Таранiк-
Ткачук, Ж.О.Кошкiна, О.Я.Коваленко) та багатьох
iнших. 

На сторiнках фахової преси протягом 2010–2011 ро-
кiв регулярно висвiтлювалися засади нових стандартiв,
обговорювалися основнi пiдходи, змiстовi лiнiї, змiст
мовного та лiтературного компонентiв. На всеукра-
їнських нарадах i семiнарах методистiв i вчителiв вiдбу-
валися дискусiї з приводу нових стандартiв, висловлю-
валися рiзнi думки й пропозицiї. 

Окрiм того, прийняття нової «Концепцiї лiтератур-
ної освiти» (2011) i розробка проекту «Концепцiї мов-
ної освiти», а також полемiка, що розгорнулася довко-
ла цих документiв у суспiльствi, дали можливiсть
уточнити науково-методичнi пiдходи i вийти на новi
обрiї мовної й лiтературної освiти. Робочiй групi
потрiбно було врахувати весь цей великий досвiд i уза-
гальнити його. Ми працювали вдень i вночi, на роботi
й у вiдпустцi, бо усвiдомлювали необхiднiсть вчасної
пiдготовки важливого державного документа. Та й
хiба вчителi (а ми теж по духу належимо до когорти
вчителiв) мають колись вiдпочинок? 

– Чим вiдрiзняється нова редакцiя галузевого
стандарту вiд попередньої?

– Передусiм у центрi уваги – творча особистiсть уч-
ня, яку треба сформувати засобами мови i лiтератури.
Особистiсно зорiєнтований пiдхiд є одним iз ключових
для всiх галузей. До того ж ми повиннi розумiти, що за-
собами рiзних навчальних предметiв ми формуємо не
абстрактну особистiсть (навiть творчу й iнтелектуаль-
но розвинену), а таку, що має усвiдомити своє мiсце i
роль в Українi, нацiональну iдентичнiсть, любити свою
країну, служити розбудовi нашої держави i поважати
iншi народи, культури, традицiї. Формування духовно-
го свiту особистостi, її гуманiстичного свiтогляду,
нацiональної свiдомостi, моралi, громадянських яко-
стей поставлено на перше мiсце в пропонованому про-
ектi галузевого стандарту. Цьому пiдпорядкованi клю-
човi й предметнi компетентностi, компетенцiї. 

Крiм того, в основу проекту покладено дiяльнiсний
пiдхiд, особливо це стосується мови, де дiяльнiсна лiнiя
є стратегiчною. Але й для лiтературного компонента є
дуже важливою творча читацька дiяльнiсть, яка ре-

алiзується в усiх наскрiзних змiстових лiнiях. Для ефе-
ктивної читацької дiяльностi важливо не тiльки мати
певнi знання з лiтератури (творiв, термiнiв, напрямiв,
течiй, жанрiв тощо), навички аналiзу й iнтерпретацiї, а
й емоцiйно сприймати, творчо осмислювати лiтера-
турнi твори i явища, розвивати образне мислення, ви-
разно (а ще й красиво!), розлого, образно висловлюва-
ти думку, орiєнтуватися у свiтi художньої лiтератури i
культури. Лiтература як вид мистецтва зумовлює лiте-
ратурознавчi й методичнi пiдходи до її викладання. То-
му ми не могли обмежитися тiльки поняттями «знан-
ня», «розумiння», «усвiдомлення», «засвоєння», «ово-
лодiння» i т.д. Не все можна рацiонально пояснити в
лiтературi, для плiдної читацької дiяльностi потрiбнi
емоцiї, почуття, спiвпереживання. Цi якостi творчого
читача теж потрiбно розвивати, тим бiльше, що сучас-
ний свiт стає дедалi рацiональнiшим, але вiд сфери
людських почуттiв i емоцiй залежить те, що ми нази-
ваємо вiдчуття повноти буття, духовна реалiзацiя лю-
дини i просто щастя. Лiтература в школi повинна дати
насолоду не тiльки для розуму, а й для душi учня, схви-
лювати його, розбурхати, сколихнути, спонукати до ос-
мислення сутнiсних питань буття та свого iснування... 

Останнiм часом ми забули про те, що змiст лiтера-
турної освiти полягає не стiльки в тому, щоб дати вiд-
повiдну суму знань (хоча й без цього не можна),
скiльки навчити учня творчо й емоцiйно сприймати
мистецтво, насолоджуватися ним i пiд впливом мис-
тецтва розвивати свою внутрiшню сферу – почуття,
емоцiї, моральнi якостi, загальну культуру. Чимало
проблем у нашому суспiльствi зумовлено тим, що
нiвелюються такi поняття, як совiсть, честь, поряд-
нiсть, вiдповiдальнiсть, взаєморозумiння, людськi
почуття… Ми мусимо говорити про це на уроках лiте-
ратури, повертати дiтей iз вiртуального свiту комп’ю-
терiв до справжнiх почуттiв, учити вибудовувати сто-
сунки зi свiтом, людьми, самим собою. 

Що стосується лiтературного компонента, то по-
рiвняно з попереднiм Державним стандартом, у про-
ектi збережено (але й значно розширено) лiтературо-
знавчу i культурологiчну змiстовi лiнiї, введено також
двi новi лiнiї: цiннiсну – для акцентуацiї гуманiстично-
го потенцiалу й естетичної вартостi художнiх творiв,
цiнностей вiтчизняної i свiтової культури; компара-
тивну – для українознавчого спрямування всiх склад-
никiв лiтературної освiти, формування цiлiсної систе-
ми знань i уявлень про лiтературу, про її взаємозв’яз-
ки з iншими видами мистецтва, фiлософiєю, мiфо-
логiєю, фольклором. 

Компаративна лiнiя вже давно реалiзовується в
школах учителями. Досвiд практикiв, публiкацiї вчи-
телiв у фаховiй пресi, всеукраїнськi конкурси «Учитель
року», семiнари вчителiв i методистiв пiдказали розроб-
никам необхiднiсть введення цiєї змiстової лiнiї. Праг-
немо, щоб, вивчаючи свiтову лiтературу, лiтератури на-
цiональних меншин, вчителi й учнi не забували про здо-
бутки української культури, прiоритети України, багат-
ство української мови, а пiд час вивчення української
лiтератури – ставили її в контекст свiтової культури,
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увиразнюючи нацiональнi особливостi, пiдкреслюючи
значення для розвитку свiтового мистецтва. В епоху
глобалiзацiї свiту збереження свого (рiдного) постає на-
прочуд гостро. Тому компаративна лiнiя покликана ви-
явити нацiональну цiннiсть української лiтератури,
лiтератур нацiональних меншин України, допомогти
пiдростаючому поколiнню не втратити нацiональну
iдентичнiсть, мову, духовнi цiнностi у такому складно-
му й суперечливому свiтi. Через взаємозв’язки лiтера-
тур краще засвоюється своєрiднiсть кожної лiтератури,
специфiка втiлення традицiйних (вiчних) тем, образiв,
мотивiв. А ще важливою для нас, українцiв, є тема
України у свiтовiй лiтературi й мистецтвi. Ми повиннi
знати, як нас сприймають у свiтi через мистецтво, i
усвiдомлювати свою гiднiсть. 

У компаративнiй лiнiї вперше закладено порiвнян-
ня оригiналiв i україномовних перекладiв художнiх
творiв (у курсi свiтової лiтератури), знайомство з ос-
новними поняттями i принципами художнього пере-
кладу, зi здобутками української перекладацької шко-
ли i видатних перекладачiв свiту. 

– А чому замiсть аксiологiчної лiнiї в лiтературно-
му компонентi з’явилась iнша – цiннiсна?

– Рiч у тiм, що аксiологiя – це особливий роздiл фi-
лософiї, об’єктом дослiдження якого є теорiя цiнностей
у зв’язках iз реальнiстю, iз соцiальними i культурними
чинниками реального свiту. Власне, аксiологiя як роздiл
фiлософського знання виникає тодi, коли поняття «бут-
тя» розподiляється на два компоненти: реальнiсть i
цiннiсть як можливiсть практичної реалiзацiї. Основне
завдання аксiологiї – показати можливостi практичного
розуму в структурi буття. У попереднiй редакцiї Дер-
жавного стандарту було закладено iдею про те, що лiте-
ратура безпосередньо впливає на поведiнку особистостi,
на розв’язання її реальних проблем: «зiставляти зобра-
женi у творi етичнi та психологiчнi ситуацiї з власним
життєвим досвiдом, вiдповiдно корегувати свої життєвi
орiєнтацiї» (змiст освiти в основнiй школi); «художнi
тексти, розмаїття їх жанрово-родової специфiки та мо-
рально-етичних проблем дають можливiсть для психо-
логiчного аналiзу людських взаємин i вчинкiв» (змiст
освiти в старшiй школi). Але ви уявляєте, що буде, коли
учень пiсля читання роману «Запахи» П.Зюскiнда чи
роману «Злочин i кара» Ф. Достоєвського вiдповiдно
«скорегує свої життєвi орiєнтацiї»?.. 

Вважаю, що у попереднiй редакцiї Державного стан-
дарту виявилося хибне уявлення про лiтературу як
«пiдручник життя». Вплив лiтератури на особистiсть не
безпосереднiй, а опосередкований, тому художнi твори
не мають прагматичного значення як такого. Але лiте-
ратура як вид мистецтва формує внутрiшнiй свiт люди-
ни, систему її духовних цiнностей, свiтоглядних переко-
нань, що допомагає знайти своє мiсце у свiтi, вибудува-
ти стосунки з ним, людьми, природою. У зв’язку з цим
на уроках лiтератури потрiбно передусiм розкрити гу-
манiстичну цiннiсть художньої лiтератури, вiчнi понят-
тя добра i зла, закладенi в нiй, а також виявити її есте-
тичну цiннiсть, бо через мистецтво, як писав І. Франко,

«освiтлюються i розум, i душа». Отже, замiна назви
«аксiологiчної» лiнiї на «цiннiсну» бiльше вiдповiдає
специфiцi лiтератури як мистецтва. Крiм того, розроб-
ники нової редакцiї галузевого стандарту хотiли
пiдкреслити цiєю назвою i важливiсть прилучення
учнiв до нацiональних i свiтових цiнностей культури.  

– Чи поєднанi мiж собою мовний i лiтературний
компоненти? 

– Безперечно, бо об’єктом вивчення мови i лiтера-
тури є Слово. Учнi мають оволодiти засобами мови не
тiльки в процесi вивчення української мови, мов на-
цiональних меншин України, iноземних мов, а й у про-
цесi вивчення рiзних лiтератур – української, свiтової,
лiтератур нацiональних меншин. Читання сприяє зба-
гаченню лексики, засвоєнню граматичних i стилiстич-
них норм, розвитку мовного мислення i мовленнєвої
культури загалом. Ми знаємо, що нашi дiти сьогоднi
погано володiють мовою, часто говорять «суржиком»,
вживають у мовi надто спрощенi конструкцiї. Це зумо-
влено рiзними чинниками, в тому числi й зниженням
iнтересу учнiв до читання. 

З iншого боку, знання учнями мов упливає на ро-
зумiння художньої лiтератури. Нинi бiльше уваги
придiляється вивченню iноземних мов, це дає мож-
ливiсть читати твори зарубiжних письменникiв в
оригiналi, зiставляти їх iз художнiми перекладами, що
сприяє розвитковi як читацьких, так i мовних умiнь та
навичок. Отже, всi складники галузi «Мови i лiтерату-
ри» повиннi бути тiсно пов’язанi мiж собою. 

– Чи не надто ускладненим є лiтературний компо-
нент стандарту? Чи не будуть знову перевантаженi
нашi учнi?

– Я не думаю, що вiн ускладнений, навпаки – i в
«Концепцiї лiтературної освiти», i в проектi галузево-
го стандарту розробники наголошують на вiдповiд-
ностi художнiх творiв для текстуального вивчення
вiковим особливостям учнiв. Кiлькiсть творiв має бу-
ти значно скорочена, але їх слiд вивчати цiлiсно (а не
окремi фрагменти), поступово, щоб сформувати
емоцiйне враження в учня, щоб вiн мав час осмислити
твiр, сформувати свою думку, отримати задоволення
вiд процесу читання та обговорення твору. 

У проектi галузевого стандарту закладено нову
структуру лiтературної освiти: 5–7 класи – формування
стiйкої мотивацiї до читання; 8–9 класи – прилучення
до системного читання, формування уявлень про роз-
виток лiтератури i культури у часi, ключовi етапи лiте-
ратурного процесу в контекстi культури; 10–11 класи –
етап творчо-критичного читання, осмислення вершин-
них творiв iсторичного, фiлософського, психологiчного,
соцiального змiсту, якi мають велике значення для
вирiшення свiтоглядних проблем сучасної молодi. 

Ми маємо вiдмовитися в школi вiд абсолютизацiї
iсторико-лiтературного принципу, що перетворило ви-
кладання лiтератури останнiм часом на скороченi
«вишiвськi» курси, перевантаженi iменами i творами.
У загальноосвiтнiх закладах ми формуємо не фiлологiв,

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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лiтературознавцiв чи мовознавцiв (це завдання вищої
школи), а успiшних мовцiв i творчих читачiв. А ще не
забуваймо про те, що основне призначення лiтератури в
школi – виховувати особистiсть засобами мистецтва,
формувати її внутрiшнiй свiт, мораль, загальну i грома-
дянську культуру. Тому стандарт дає можливiсть пере-
будувати навчальнi програми так, щоб на першому
мiсцi була не кiлькiсть творiв, а якiсть вивчення їх, тоб-
то сприйняття, творче читання й осмислення. 

– У Росiї тепер теж активно обговорюють питан-
ня шкiльного стандарту. Чим ми вiдрiзняємося в цьо-
му сенсi вiд найближчих сусiдiв? 

– Я хочу вiдзначити, що на сьогоднi в гуманiтарнiй
галузi ми вже значно випередили Росiю. Навеснi менi
довелося офiцiйно зустрiчатися з представниками
рiзних вiддiлiв Інституту свiтової лiтератури РАН
(Москва). У Росiї прекрасно здiйснюється наукова
дiяльнiсть у рiзних напрямках. Але росiйськi колеги iз
захопленням (i навiть заздрiстю) сприйняли те, що в
нас є державна «Концепцiя лiтературної освiти» (хоча
й не без помилок, але принципи й структура, закладенi
в нiй, визнанi перспективними); що в нас є окремий
навчальний предмет «свiтова лiтература»; що є
спецiальнiсть «порiвняльне лiтературознавство» для
захисту дисертацiй i ми впроваджуємо компаративний
принцип у школах; що розробляється й вiльно обгово-
рюється «Концепцiя мовної освiти»; що є розмаїття
пiдручникiв з мови i лiтератури, науково-методичних
шкiл i пiдходiв. Порiвняно з проектом стандартiв, який
розроблено в Росiї, наш галузевий стандарт значно
повнiший, конкретнiший i докладнiший, у нас чiтко ви-

значенi завдання основної i старшої школи (окремо),
змiст освiти i державнi вимоги до рiвня загально-
освiтньої пiдготовки учнiв. 

– Отже, вже маємо проект галузевого стандарту.
А що буде далi, як вiдбуватиметься процес його за-
твердження?

– Безумовно, проект має бути широко висвiтлений у
засобах масової iнформацiї, його повиннi уважно прочи-
тати науковцi, вчителi, методисти, батьки, представники
громадськостi. Можна надсилати конкретнi письмовi за-
уваження i пропозицiї на електронну адресу Мiнiстерст-
ва освiти i науки, молодi та спорту України. Члени робо-
чої групи їх опрацюють i внесуть до остаточного тексту.
Сподiваємося, ми всi разом ще попрацюємо над галузе-
вим стандартом, щоб вiн справдi був зрозумiлим i реаль-
ним для впровадження в життя. Якщо Державний стан-
дарт базової та повної загальної середньої освiти буде за-
тверджено найближчим часом, це вiдкриє простiр для
нових програм i пiдручникiв. 

– Що Ви побажали б нашим читачам?
– Не треба боятися змiн. Життя рухається вперед, i

ми мусимо йти в ногу з ним, удосконалюватися самi й
удосконалювати вiтчизняну освiту. Галузь «Мови i
лiтератури» виконує особливу мiсiю – зберегти Слово,
наше нацiональне надбання, яке ми всiм миром повиннi
обстоювати, щоб не втратити себе, своїх нацiональних
цiнностей i виховати для України нове поколiння свiдо-
мих громадян. Бажаю всiм читачам iз гарним настроєм
розпочати навчальний рiк i досягти нових успiхiв на
освiтнiй нивi! 
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Завершено роботу над проектом стандарту для
освiтньої галузi «Мова i лiтература». Слово «стан-
дарт» має багато значень: зразок, мiрило, взiрець, шаб-
лон, трафарет. Запропонований проект орiєнтує
освiтян на розумiння найголовнiших концептiв сучас-
ної мовно-лiтературної освiти: формування в свiдо-
мостi учнiв стiйкого iнтересу i внутрiшньої потреби до
набування знань, розвитку комунiкативної актив-
ностi, що, своєю чергою, допомагає iндивiдууму iнтег-
руватися в соцiокультурне середовище та й взагалi
збагачує його культурно-духовну сферу. 

Стандарт викладання мови i лiтератури в школi,
пропонуючи головнi орiєнтири, жодним чином не мо-
же позбавити вчителiв права на оригiнальнiсть, на пе-
дагогiчну творчiсть. Проект виноситься на обговорен-
ня, отож доречною буде кожна пропозицiя вiд тих, хто
щедро дiлиться з дiтьми своїми знаннями, здобутками
на гуманiтарнiй нивi, хто вiддає багато зусиль для ви-
ховання у молодших поколiнь естетичного смаку, хто

допомагає їм у виробленнi високих гуманiстичних iде-
алiв, а найголовнiше – прищеплює юним громадянам
незалежної держави любов до України, до української
мови, її iсторiї i культури. 

Важливим складником стандарту є компаративна
лiнiя, яка вiдкриває перед учителями можливiсть по-
казати всю красу й багатство української мови, її
здатнiсть вiдтворювати здобутки лiтератур усiх часiв i
континентiв; у межах цiєї лiнiї є добра нагода роз-
повiсти про українську перекладацьку школу, основи
якої закладалися ще в часи Київської Русi, продовжу-
валися в добi бароко, творили Україну в найтяжчi ча-
си її бездержавностi нарiвнi з авторами оригiнальних
поем, драм, повiстей i романiв.
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