Підготовка до іспиту — ІІІ триместер 10 кляса
1. Життєвий і творчий шлях поетеси Олени Теліги
Олена Теліга відіграла визначну роль у формуванні ідеології молоді. Батько,
інженер, потім — міністер Української держави. У 1923 році з батьками
виїхала за кордон. Жила в Польщі, Чехії. В 1927 році одружилась із
старшиною української армії, бандуристом Михайлом Телігою й розпочала
живу політичну (була членом Організації українських націоналістів) й
поетичну діяльність. Писала твори, сповнені патріотизму й націоналізму. У
1941 році Теліга дісталась до Києва, зайнятого німцями, де видавала
літературний тижневик “Літаври“. Німці схопили і розстріляли її в
Бабиному яру в 1942 році. Посмертно вийшли збірки: “Душа на сторожі“ та
“Прапори духа“.
2. Розкажіть про твір Івана Багряного “Тигролови“.
У цім творі герой Григорій Многогрішний (правнук гетьмана Дем’яна
Многогрішного), втікає з поїзда, який везе засуджених совєтською владою
арештантів на Сибір, на вірну смерть. Григорій ризикуючи життям, втікає з
поїзда; він ледве не загинув в тайзі, випадково знаходить серед лісів одну
родину українців, які вже довгими роками живуть на Сибірі. Коли Григорія
совєтська влада майже знаходить знову, він втікає зі своєю нареченою в
Манжурію. При описі пригод Григорія ми бачимо, як совєтська влада
трактиє людей, і який це має вплив на їхнє життя.
3. Назвіть кількох сучасних українських письменників, що живуть і працюють
в Україні.
У 80-ті роки 20-го століття у літературу ввійшли насамперед поетиінтелектуали: Оксана Забужко, Оксана Пахльовська, Юрій Покальчук, Юрій
Андрухович, Іван Малкович, Андрій Кокотюха та ін. Їхні твори
відрізняються внутрішньою глибиною, багатоплановою образністю,
своєрідністю художнього світу. Оксана Забужко — доктор філософських
наук; Юрій Андрухович — професор філології, видав багат збірок; Іван
Малкович — Лауреат Шевченківської премії — найвищої в галузі
літератури, був удостоєний на початку березня 2017 р., вручив президент
П. Порошенко за великий вклад у розвиток літератури. Андрій Кокотюха автор пригодницької літератури з екскурсом в історію.

4. Які ви знаєте українські газети й журнали, що виходять в Україні або в
Америці?
Газета “Вісті УЗО“ виходить в Клівленді з 1997 р . Редактор — Петро
Твардовський.
Газета “Свобода“. Найстарша в світі україномовна газета, що виходить в
діаспорі безперервно з 1893 р. Видає Український Народний Союз в НьюДжерсі.
Газета “Міст“. Тижневник для українців всього світу. Видає посилкова
корпорація “Міст“, що знаходиться в Канаді
Журнал “Наше життя“. Видає Союз Українок Америки в Нью-Йорку.

