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ББК 83 

Р 19 

 

 Сайти про…: покажчик молодіжних веб-сайтів. – Вип. І : Поет для 

епохи. До 85-річчя Ліни Костенко / [уклад. М. Ракович ; ред. Т. Сафронова] ; 

КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді імені М. Свєтлова». – 

Дніпропетровськ, 2015. –  20 с. 

 

 

 

 Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді продовжує цикл 

вебліографічних покажчиків «Сайти про…». Цей покажчик містить 

посилання на інтернет-портали, інтернет-сайти та інтернет-сторінки, корисні 

та цікаві для молоді. 

 Перший випуск за 2015 рік складається зі списку інтернет-адрес, за 

якими можна знайти інформацію, пов’язану з ім’ям видатної української 

поетеси Ліни Василівни Костенко. 

Покажчик стане у пригоді учням, студентам, викладачам, творчим 

людям, громадським організаціям, активній молоді і всім, хто розшукує в 

інтернеті необхідні матеріали про Ліну Костенко. 
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БІОГРАФІЯ 

 

1. Ліна Костенко. Хронологічна таблиця: [Текст] // Dovidka.biz.ua. – 

Електронний ресурс. – Реж. дост: http://dovidka.biz.ua/lina-kostenko-

hronologichna-tablitsya/. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 

18.02.2015.  

 «Ліна Костенко. Хронологічна таблиця» – перелік найвизначніших дат у 

творчості письменниці на сайті «Dovidka.biz.ua». 

2. Биография: Лина Костенко: [Текст] // Parta.ua / ТОВ «Джобс Украина». 

– Електронний ресурс. – Реж. дост: http://www.parta.com.ua/stories/writers/21/. 

– Загол. з титула екрана. – Мова: рос. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Биография: Лина Костенко» на сайті для школярів і студентів 

«Parta.ua». На сторінці подано короткий життєпис літераторки, тексти деяких 

її творів та шкільні твори, за творчістю Ліни Костенко. 

3. Ліна Костенко: [Текст] // UBR / ESGROUP. – Електронний ресурс. – Реж. 

дост.: http://bp.ubr.ua/profile/--55. – Загол. з титула екрана. – Мова: рос. – 

Перевірено: 18.02.2015. 

  Сторінка «Ліна Костенко» розділу «Портрет» порталу «Український 

бізнес-ресурс». Сторінка складається з портрета та короткого опису творчого 

шляху літераторки.  

4. Костенко Лина Васильевна: [Текст] // Гордость Украины / Okaerinasai 

Constructors. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://www.fame.com.ua/k/kostenko_lina. – Загол. з титула екрана. – Мова: рос. 

– Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Гордость Украины». Сторінка містить 

коротку біографію літераторки та коротку бібліографію її творів (сторінка 

російськомовна). 

5. Костенко Ліна Василівна: [Текст] // Гордість України / Okaerinasai 

Constructors. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://dovidka.biz.ua/lina-kostenko-hronologichna-tablitsya/
http://dovidka.biz.ua/lina-kostenko-hronologichna-tablitsya/
http://www.parta.com.ua/stories/writers/21/
http://bp.ubr.ua/profile/--55
http://www.fame.com.ua/k/kostenko_lina
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http://www.greatest.com.ua/k/kostenko_lina. – Загол. з титула екрана. – Мова: 

укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Україномовний варіант попереднього ресурсу. 

6. Ліна Костенко: [Текст] // Український центр. – Електронний ресурс. – 

Реж. дост.: http://www.ukrcenter.com/Література/19441/Ліна-Костенко. – 

Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Український Центр». На сторінці 

можна ознайомитися з біографією поетеси та текстами деяких її творів. 

7. Ліна Костенко: [Текст] // А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА /  Видавництво  

«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://ababahalamaha.com.ua/uk/Костенко_Ліна. – Загол. з титула екрана. – 

Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА». Тут можна коротко ознайомитися з творчим шляхом поетеси та 

замовити її книги, надруковані цим видавництвом. 

8. Ліна Костенко: [Текст] // Schoollit. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://schoollit.com.ua/lina-kostenko/. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – 

Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» шкільного сайту «Schoollit». Сторінка містить 

докладну біографію поетеси, тексти роману у віршах «Маруся Чурай» 

(повний і скорочений) та віршів «Страшні слова, коли вони мовчать» і 

«Українське альфреско», а також детальний аналіз вищеназваних творів. 

9. Ліна Костенко: [Текст] // Українська література. – Електронний ресурс. – 

Реж. дост.: http://www.ukrlit.vn.ua/author/kostenko.html. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Українська література» містить 

біографію Ліни Костенко, тексти її творів та критичні статті про її творчість, 

шкільні твори, присвячені письменниці та її творам. 

10. Ліна Костенко: [Текст] // Надо всем. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://nadovsem.in.ua/xronologchn-tablicz/kostenko-lna/. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Хронологічна таблиця життя Ліни Костенко на учнівському сайті «Надо 

всем». 

11. Ліна Костенко: [Текст] // Українська література: електронна бібліотека. – 

Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-

lina. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 На сторінці «Ліна Василівна Костенко» сайту «Українська література» 

можна знайти біографію літераторки (у чотирьох варіантах), тексти деяких її 

творів та критичні статті і реферати, присвячені окремим творам поетеси. 

12. Ліна Костенко: [Текст] // Biblos. – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

http://biblos.org.ua/av/LinaKostenko.php. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. 

– Перевірено: 18.02.2015. 

 На сайті «Biblos» подано біографію та творчий шлях поетеси. 

http://www.greatest.com.ua/k/kostenko_lina
http://www.ukrcenter.com/Література/19441/Ліна-Костенко
http://ababahalamaha.com.ua/uk/Костенко_Ліна
http://schoollit.com.ua/lina-kostenko/
http://www.ukrlit.vn.ua/author/kostenko.html
http://nadovsem.in.ua/xronologchn-tablicz/kostenko-lna/
http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina
http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina
http://biblos.org.ua/av/LinaKostenko.php
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13. Костенко Ліна Василівна: [Текст] // Вікіпедія: вільна енциклопедія / 

Wikimedia Foundation. – Реж. дост.: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Костенко_Ліна_Василівна. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Стаття «Костенко Ліна Василівна» на сайті «Вікіпедія» містить  коротку 

біографію письменниці та перелік її літературних та громадських досягнень. 

14. Ліна Костенко: [Текст] // Клуб Поезії / ТОВ Клуб Поезії. – Електрон. 

текст. дані. – Реж. дост.: 

http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=36&type=tvorch. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр., рос., франц. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» на сайті «Клуб поезії»  містить дуже коротку 

біографію літераторки, розгорнуту характеристику її творчості та тексти 

визначних творів поетеси. 

15. Костенко Л. Ліна Костенко: [Текст] / Л. Костенко // Поетика / UA Zone 

Group International Foundation. – Електрон. текст дані. – Реж. дост.: 

http://poetry.uazone.net/kostenko/. – Загол. з титула екрана. – Мова: англ. – 

Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Поетика» містить коротку біографічну 

довідку та тексти найвідоміших творів поетеси. 

16. Ліна Костенко: [Текст] // 365 днів. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://365dniv.blogspot.com/2012/03/blog-post_26.html. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «365 днів» містить біографію поетеси, 

текст її вірша «Ой ні, ще рано думати про все…» та відеоролик на пісню на її 

вірш «Моя любов». 
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http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=36&type=tvorch
http://poetry.uazone.net/kostenko/
http://365dniv.blogspot.com/2012/03/blog-post_26.html
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ТЕКСТИ 

 

1. Костенко Л. Вірші про кохання. Ліна Костенко : [Текст] / Л. Костенко // 

Все о детях. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://www.vseodetyah.com/article.html?id=810&menu=woman. – Загол. з 

титула екрана. – Мова: рос. – Перевірено: 24.02.2015. 

 Сторінка «Вірші про кохання. Ліна Костенко» сайту «Все о детях» 

містить тексти любовної лірики поетеси. 

2. Костенко Л. Кольорові миші : [Текст] / Л. Костенко // Сорока Білобока. – 

Електронний ресурс. – Реж. дост.: http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-

8-doc_id-125.html. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 

24.02.2015. 

 Текст дитячого вірша Ліни Костенко «Кольорові миші» на сайті для 

батьків «Сорока Білобока». 

3. Костенко Л. Ліна Костенко [Текст] / Л. Костенко // Чтиво. – Електрон. 

текст. дані. – Реж. дост.: http://chtyvo.org.ua/authors/Kostenko_Lina. – Загол. з 

титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 24.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» файлообмінника «Чтиво» дозволяє закачати 

тексти поетичних прозових та публіцистичних творів літераторки. 

4. Биография: Лина Костенко: [Текст] // Parta.ua / ТОВ «Джобс Украина». 

– Електронний ресурс. – Реж. дост: http://www.parta.com.ua/stories/writers/21/. 

– Загол. з титула екрана. – Мова: рос. – Перевірено: 18.02.2015. 

 На сторінці «Биография: Лина Костенко» на сайті для школярів і 

студентів «Parta.ua» подано короткий життєпис літераторки, тексти деяких її 

творів та шкільні твори про творчість Ліни Костенко. 

5. Костенко Л. Ліна Костенко: [Текст] // Лірика душі. – Електронний 

ресурс. – Реж. дост.: http://muza.dp.ua/?cat=50. – Загол. з титула екрана. – 

Мова: укр. – Перевірено: 19.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Лірика душі» містить декілька текстів 

любовної лірики поетеси. 

6. Ліна Костенко: [Текст, відеоматеріали] // Радуйся! Твори! Люби. – Реж. 

дост.: http://lina-kostenko.mow.fm/. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр., рос., 

англ., нім., порт., пол., кор., кит., япон., італ., франц., ісп. – Перевірено: 

19.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Радуйся! Твори! Люби!» містить цитати 

літераторки, деякі її фото, тексти окремих її віршів, та невелику кількість 

відеоматеріалів (публічні виступи поетеси та деякі її вірші у виконанні 

відомих артистів). 

7. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала: 

[Текст] / Л. Костенко // Наукова бібліотека Львівського національного 

університету імені Івана Франка. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/6Dribna/3_kostenko.pdf. 

– Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 10.02.2015. 

http://www.vseodetyah.com/article.html?id=810&menu=woman
http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-8-doc_id-125.html
http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-8-doc_id-125.html
http://chtyvo.org.ua/authors/Kostenko_Lina
http://www.parta.com.ua/stories/writers/21/
http://muza.dp.ua/?cat=50
http://lina-kostenko.mow.fm/
http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/6Dribna/3_kostenko.pdf
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 Книга Ліни Костенко «Гуманітарна аура нації, або Дефект головного 

дзеркала» на сайті Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Книга міститься у форматі PDF. Її можна як 

читати онлайн, так і закачати. 

8. Ліна Костенко: [Текст] // КГБ / Київська міська бібліотека. – Реж. дост.: 

http://lib.misto.kiev.ua/UKR/ZMIST/KOSTENKO/. – Загол. з титула екрана. – 

Мова: рос. – Перевірено: 10.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту Київської міської бібліотеки «КГБ» 

містить тексти окремих творів поетеси. 

9. Костенко Ліна : [Текст] // ЛитМир. – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

http://www.litmir.me/a/?id=27546. – Загол. з титула екрана. – Мова: рос. – 

Перевірено: 10.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» літературного сайту «ЛитМир»  містить тексти 

творів літераторки. До кожного твору додана передмова, яка коротко подає 

життєвий шлях поетеси та огляд критики цього твору. На цьому сайті твори 

можна як читати онлайн, так і закачувати. 

10. Костенко Л. Ліна Костенко: [Текст] / Л. Костенко // Поетичні майстерні. 

– Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: http://ukrart.lviv.ua/biblio1/kostenko.php. – 

Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 10.02.2015. 

 На сторінці «Ліна Костенко» сайту «Поетичні майстерні» можна 

ознайомитися з текстами окремих творів Ліни Костенко. 

11. Костенко Л. «Я егоїстка? Мабуть, ви праві…»: [Текст] / Л. Костенко // 

Світ Літератури / А. А. Химинець. – Електрон. текст. дані –  Реж. дост.: 

http://svitliteraturu.ucoz.ua/blog/lina_kostenko_quot_ja_egojistka_mabut_vi_pravi

_quot/2013-08-19-77. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 

10.02.2015. 

 Вірш Ліни Костенко «Я егоїстка? Мабуть. Ви праві…» на сайті «Світ 

літератури». 

12. Костенко Л. Дитячі вірші. Ліна Костенко: [Текст] / Л. Костенко // E-

papa.org. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: http://deti.e-papa.com.ua/virshi-

dlya-ditei/author/kostenko-lina/. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – 

Перевірено: 10.02.2015. 

 Сторінка «Дитячі вірші. Ліна Костенко»  сайту для батьків. Відповідно до 

назви, сторінка містить тексти віршів Ліни Костенко для дітей. 

13. Ліна Костенко: [Текст] // Український центр. – Електронний ресурс. – 

Реж. дост.: http://www.ukrcenter.com/Література/19441/Ліна-Костенко. – 

Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 На сторінці «Ліна Костенко» сайту «Український Центр» можна 

ознайомитися з біографією поетеси та текстами деяких її творів. 

14. Ліна Васильевна Костенко: [Текст] // E-rеаding. – Електрон. текст. дані. 

– Реж. дост.: http://www.e-reading.link/bookbyauthor.php?author=1000039. – 

Загол. з титула екрана. – Мова: укр., рос., англ. – Перевірено: 10.02.2015. 

http://lib.misto.kiev.ua/UKR/ZMIST/KOSTENKO/
http://www.litmir.me/a/?id=27546
http://ukrart.lviv.ua/biblio1/kostenko.php
http://svitliteraturu.ucoz.ua/blog/lina_kostenko_quot_ja_egojistka_mabut_vi_pravi_quot/2013-08-19-77
http://svitliteraturu.ucoz.ua/blog/lina_kostenko_quot_ja_egojistka_mabut_vi_pravi_quot/2013-08-19-77
http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/kostenko-lina/
http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/kostenko-lina/
http://www.ukrcenter.com/Література/19441/Ліна-Костенко
http://www.e-reading.link/bookbyauthor.php?author=1000039
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 Сторінка, присвячена Ліні Костенко, в електронній бібліотеці «E-rеаding». 

На цій сторінці представлені для онлайн-читання та закачування деякі книги 

та публіцистичні статті літераторки . 

15. Костенко Л. Ліна Костенко: [Текст] / Л. Костенко // Українська 

християнська поезія. – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

http://bogpoet.com.ua/klasyky/kostenko.html. – Загол. з титула екрана. – Мова: 

укр. – Перевірено: 10.02.2015. 

 Розділ «Ліна Костенко» сайту «Українська християнська поезія» містить 

тексти віршів Ліни Костенко, які торкаються християнства та посилання на 

сайти, які містять тексти інших творів поетеси. 

16. Ліна Костенко: [Текст] // Schoollit. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://schoollit.com.ua/lina-kostenko/. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – 

Перевірено: 18.02.2015. 

 Шкільний сайт «Schoollit» розміщує докладну біографію поетеси, тексти 

роману у віршах «Маруся Чурай» (повний і скорочений) та віршів «Страшні 

слова, коли вони мовчать» і «Українське альфреско», а також детальний 

аналіз вищеназваних творів. 

17. Костенко Л. Ліна Костенко: [Текст] // Дотик словом. – Електрон. текст. 

дані. – Реж. дост.: http://dotyk.in.ua/kostenko.htm. – Загол. з титула екрана. – 

Мова: укр. – Перевірено:18.02.2015. 

 Сайт «Дотик словом» представляє окремі твори любовної лірики поетеси. 

18. Костенко Л. Ліна Костенко: [Текст] / Л. Костенко // Кохання – це коли 

знову. Вірність – це коли тільки. – Електрон. текст. дані. – Реж дост.: 

http://olesik.io.ua/s8652/lina_kostenko. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – 

Перевірено: 10.02.2015. 

 Блог  невідомого автора містить тексти ліричних віршів Ліни Костенко. 

19. Ліна Костенко: [Текст] // Українська література. – Електронний ресурс. – 

Реж. дост.: http://www.ukrlit.vn.ua/author/kostenko.html. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Українська література» містить 

біографію Ліни Костенко, тексти її творів та критичні статті,  шкільні твори, 

присвячені творчості письменниці. 

20. Костенко Л. Костенко Ліна: [Текст] / Л. Костенко // УкрЛіб / Є. Васильєв. 

– Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

http://www.ukrlib.com.ua/books/book.php?id=56. – Загол. з титула екрана. – 

Мова: укр. – Перевірено: 10.02.2015. 

 Сторінка «Костенко Ліна» на сайті «УкрЛіб» містить повні тексти 

окремих творів поетеси. 

21. Ліна Костенко: [Текст] // Українська література: електронна бібліотека. – 

Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-

lina. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015.  

 Сторінка «Ліна Василівна Костенко» сайту «Українська література». На 

цій сторінці можна знайти біографію літераторки, тексти деяких її творів,  

критичні статті і реферати, присвячені окремим творам поетеси. 

http://bogpoet.com.ua/klasyky/kostenko.html
http://schoollit.com.ua/lina-kostenko/
http://dotyk.in.ua/kostenko.htm
http://olesik.io.ua/s8652/lina_kostenko
http://www.ukrlit.vn.ua/author/kostenko.html
http://www.ukrlib.com.ua/books/book.php?id=56
http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina
http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina
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22. Костенко Л. Ліна Костенко: [Текст] / Л. Костенко // Буквоїд. – Електрон. 

текст. дані. – Реж. дост.: http://bukvoid.com.ua/library/lina_kostenko/. – Загол. з 

титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 10.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Буквоїд» містить тексти деяких творів 

поетеси. 

23. Ліна Костенко: [Текст] // Відлуння десятиліть / В. М. Гонта. – 

Електронний ресурс. – Реж. дост.: http://virchi.narod.ru/poeziya/kostenko.htm. – 

Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 10.02.2015. 

 Розділ присвячений поетесі містить вірші, які увійшли до електронної 

збірки поезій «Відлуння десятиліть». 

24. Костенко Л. Костенко Лина: [Текст] / Л. Костенко // Стихи о любви. – 

Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

http://stihiolubvi.ru/category/classik/kostenko. – Загол. з титула екрана. – Мова: 

рос. – Перевірено: 10.02.2015. 

 Сторінка «Костенко Лина» сайту «Стихи о любви» містить тексти деяких 

віршів Ліни Костенко про кохання. 

25. Костенко Л. Ліна Костенко: [Текст] / Л. Костенко // Бібліотека кошового 

писаря  / Бріскін Р. – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

http://www.pysar.net/poet.php?poet_id=31. – Загол. з титула екрана. – Мова: 

укр. – Перевірено: 10.02.2015. 

 Рубрика «Ліна Костенко» літературного сайту «Бібліотека кошового 

писаря»  містить тексти найвідоміших творів поетеси. 

26. Ліна Костенко: [Текст] // Клуб Поезії / ТОВ Клуб Поезії. – Електрон. 

текст. дані. – Реж. дост.: 

http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=36&type=tvorch. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр., рос., франц. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» на сайті «Клуб поезії» містить дуже коротку 

біографію літераторки, розгорнуту характеристику її творчості та тексти 

визначних творів поетеси. 

27. Костенко Л. Ліна Костенко: [Текст] / Л. Костенко // Поетика / UA Zone 

Group International Foundation. – Електрон. текст дані. – Реж. дост.: 

http://poetry.uazone.net/kostenko/. – Загол. з титула екрана. – Мова: англ. – 

Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Поетика» містить коротку біографічну 

довідку та тексти найвідоміших творів поетеси. 

28. Ліна Костенко: [Текст, відеоматеріали, аудіоматеріали] // Українські 

пісні. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://www.pisni.org.ua/persons/67.html. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. 

– Перевірено: 10.02.2015. 

 Рубрика «Ліна Костенко» сайту «Українські пісні» містить біографію 

поетеси та тексти її творів, покладених на музику. До окремих текстів 

можуть додаватися відеокліпи на ці пісні, аудіозаписи пісень, аудіозаписи-

мінусовки та/або ноти. Недоліком сайту є відсутність попереднього 

http://bukvoid.com.ua/library/lina_kostenko/
http://virchi.narod.ru/poeziya/kostenko.htm
http://stihiolubvi.ru/category/classik/kostenko
http://www.pysar.net/poet.php?poet_id=31
http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=36&type=tvorch
http://poetry.uazone.net/kostenko/
http://www.pisni.org.ua/persons/67.html
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прослуховування/перегляду доданих файлів, а для їх закачування потрібна 

реєстрація (заявляться як безкоштовна). 

29. Костенко Л. Вірші Ліни Костенко: [Текст] / Л. Костенко // OnlyArt. – 

Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: http://onlyart.org.ua/?page_id=5118. – 

Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 10.02.2015. 

 Рубрика «Вірші Ліни Костенко» на поетичному сайті «OnlyArt» містить 

тексти найвідоміших творів поетеси. 

30. Ліна Костенко: [Текст, відеоматеріал] // 365 днів. – Електронний ресурс. 

– Реж. дост.: http://365dniv.blogspot.com/2012/03/blog-post_26.html. – Загол. з 

титула екрана. – Мова: укр. – перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «365 днів» містить біографію поетеси, 

текст її вірша «Ой ні, ще рано думати про все…» та відеоролик на пісню на її 

вірші «Моя любов». 

31. Ліна Костенко // Twitter. – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

https://twitter.com/l_kostenko. – Загол. з титула екрана. – Мова: рос. – 

Перевірено: 10.02.2015. 

 Рубрика «Ліна Костенко» у «Твіттері» містить афористичні цитати з 

творів поетеси. 

32. Афоризми / М. Владзімірський. – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%CB%B3%ED%E0%20%CA%CE%

D1%D2%C5%CD%CA%CE. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – 

Перевірено: 10.02.2015. 

 Результати пошуку за тегом «Ліна Костенко» на сайті «Афоризм». 

Містить цитати з творів Ліни Костенко афористичного характеру. 

33. Костенко Ліна Василівна: [Текст] // Вікіцитати. – Електрон. текст. дані. 

– Реж. дост.: http://uk.wikiquote.org/wiki/Костенко_Ліна_Василівна. – Загол. з 

титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 10.02.2015. 

 Сторінка «Костенко Ліна Василівна» сайту «Вікіцитати» містить цитати з 

творів Ліни Костенко, які мають афористичний характер. 

 

 

http://onlyart.org.ua/?page_id=5118
http://365dniv.blogspot.com/2012/03/blog-post_26.html
https://twitter.com/l_kostenko
http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%CB%B3%ED%E0%20%CA%CE%D1%D2%C5%CD%CA%CE
http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%CB%B3%ED%E0%20%CA%CE%D1%D2%C5%CD%CA%CE
http://uk.wikiquote.org/wiki/Костенко_Ліна_Василівна
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КРИТИКА 

 

1. Шістдесятники. – Електронний ресурс. – Реж. дост.:  

http://shistdesjatnyky.blogspot.com/search/label/Костенко%20Ліна. – Загол. з 

титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 22.01.2015. 

 В результаті пошуку за тегом «Костенко» на літературному блозі 

«Шістдесятники» знаходимо  шістнадцять якісних літературних статей, дві з 

яких повністю присвячені поетичній творчості Ліни Костенко а в інших 

літераторка згадується як один з найяскравіших представників літературного 

покоління. 

2. Костенко Ліна : [Текст] // ЛитМир. – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

http://www.litmir.me/a/?id=27546. – Загол. з титула екрана. – Мова: рос. – 

Перевірено: 10.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» літературного сайту «ЛитМир» містить тексти 

творів літераторки. До кожного твору додана передмова, яка коротко подає 

життєвий шлях поетеси та огляд критики цього твору. На цьому сайті твори 

можна як читати онлайн, так і закачувати. 

3. Пахльовська О. Протестуючий розум: [Текст] / О. Пахльовська // 

Україна Incognita  / ПрАТ «Українська прес-група». – Електрон. текст. дані. – 

Реж. дост.: http://incognita.day.kiev.ua/pidrivna-literatura-lina-kostenko.html. – 

Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 22.01.2015. 

 Стаття   О. Пахльовської «Протестуючий розум» на сайті  «Україна 

Incognita» (сайт публіцистики газети «День») присвячена публіцистичній 

книзі Ліни Костенко «Гуманітарна аура нації, або Дефект головного 

дзеркала». 

 

http://shistdesjatnyky.blogspot.com/search/label/Костенко%20Ліна
http://www.litmir.me/a/?id=27546
http://incognita.day.kiev.ua/pidrivna-literatura-lina-kostenko.html
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4. Ліна Костенко: [Текст] // Schoollit. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://schoollit.com.ua/lina-kostenko/. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – 

Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» шкільного сайту «Schoollit» містить докладну 

біографія поетеси, тексти роману у віршах «Маруся Чурай» (повний і 

скорочений) та віршів «Страшні слова, коли вони мовчать» і «Українське 

альфреско», а також детальний аналіз вищеназваних творів. 

5. Ліна Костенко: [Текст] // Українська література. – Електронний ресурс. – 

Реж. дост.: http://www.ukrlit.vn.ua/author/kostenko.html. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Українська література». Сторінка 

містить біографію Ліни Костенко, тексти її творів, шкільні твори, присвячені 

письменниці та її творам та критичні статті про її творчість. 

6. Ліна Костенко: [Текст] // Українська література: електронна бібліотека. – 

Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-

lina. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015.  

 На  сторінці «Ліна Василівна Костенко» сайту «Українська література» 

можна знайти біографію літераторки (у чотирьох варіантах різного ступеня 

докладності), тексти деяких її творів (з можливістю закачати їх) та критичні 

статті і реферати, присвячені окремим творам поетеси. 

7. Ліна Костенко: [Текст] // Клуб Поезії / ТОВ Клуб Поезії. – Електрон. 

текст. дані. – Реж. дост.: 

http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=36&type=tvorch. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр., рос., франц. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» на сайті «Клуб поезії»  містить дуже коротку 

біографію літераторки, розгорнуту характеристику її творчості та тексти 

визначних творів поетеси. 

8. Слоньовська О. Культурологічний потенціал поезії Ліни Костенко                     

«З чужого поля»: [Текст] // Національна бібліотека України імені                              

В. Вернадського. – Електрон. ресурс. – Реж. дост.: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&

IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/etnik_2011-2012_8-

9_9.pdf. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 22.01.2015. 

 Стаття О. Слоньовської «Культурологічний потенціал поезії Ліни 

Костенко «З чужого поля»» на сайті Національної бібліотеки України імені 

В. Вернадського. 

9. Ліна Василівна Костенко: [Текст] // Народна освіта. – Електронний 

ресурс. – Реж. дост.: http://narodna-osvita.com.ua/1570-lna-kostenko-strashn-

slova-koli-voni-movchat-ukrayinske-alfresko-marusya-churay-analz-tvoru-

kritika.html. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 22.01.2015. 

 Сторінка «Ліна Василівна Костенко» освітнього сайту «Народна освіта» 

містить аналіз віршів Ліни Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать» та 

«Українське альфреско» і роману у віршах «Маруся Чурай». 

http://schoollit.com.ua/lina-kostenko/
http://www.ukrlit.vn.ua/author/kostenko.html
http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina
http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina
http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=36&type=tvorch
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/etnik_2011-2012_8-9_9.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/etnik_2011-2012_8-9_9.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/etnik_2011-2012_8-9_9.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/etnik_2011-2012_8-9_9.pdf
http://narodna-osvita.com.ua/1570-lna-kostenko-strashn-slova-koli-voni-movchat-ukrayinske-alfresko-marusya-churay-analz-tvoru-kritika.html
http://narodna-osvita.com.ua/1570-lna-kostenko-strashn-slova-koli-voni-movchat-ukrayinske-alfresko-marusya-churay-analz-tvoru-kritika.html
http://narodna-osvita.com.ua/1570-lna-kostenko-strashn-slova-koli-voni-movchat-ukrayinske-alfresko-marusya-churay-analz-tvoru-kritika.html
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10. Ліна Костенко «Маруся Чурай» – аналіз та образи: [Текст] // Ycilka.net . – 

Електронний ресурс. – Реж. дост.: http://ycilka.net/tvir.php?id=673. – Загол. з 

титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено:22.01.2015. 

 Аналіз роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай» на навчальному 

сайті «Ycilka.net». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДЕО ТА АУДІОМАТЕРІАЛИ 

 

1. Творчість Ліни Костенко: [Ілюстративний матеріал] // Slideshаre. – 

Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://www.slideshare.net/ivasenkooleksandra/ss-

42687391#14253094933591&fbinitialized. – Загол. з титула екрана. – Мова: 

англ., ісп., порт., франц., нім. – Перевірено: 20.01.2015. 

 Презентація «Творчість Ліни Костенко» на файлообміннику «Slideshаre» 

присвячена художньому аналізу окремих ліричних віршів поетеси. Крім того 

на сторінці можна знайти посилання на інші презентації, присвячені 

творчості літераторки (здебільшого навчального характеру). 

2. Ліна Костенко: [Текст] // Радуйся! Твори! Люби. – Реж. дост.: http://lina-

kostenko.mow.fm/. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр., рос., англ., нім., 

порт., пол., кор., кит., япон., італ.,франц., ісп. – Перевірено: 19.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Радуйся! Твори! Люби!» містить цитати 

літераторки, деякі її фото, тексти окремих її віршів, та невелику кількість 

відеоматеріалів (публічні виступи поетеси та деякі її вірші у виконанні 

відомих артистів). 

3. Костенко Л. Берестечко: [Аудіоматоеріал] / Л. Костенко; виконує                   

П. Бойко // EX.ua. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://www.ex.ua/1089014. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 

20.01.2015. 

http://ycilka.net/tvir.php?id=673
http://www.slideshare.net/ivasenkooleksandra/ss-42687391#14253094933591&fbinitialized
http://www.slideshare.net/ivasenkooleksandra/ss-42687391#14253094933591&fbinitialized
http://lina-kostenko.mow.fm/
http://lina-kostenko.mow.fm/
http://www.ex.ua/1089014
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 Аудіокнига за поемою Ліни Костенко «Берестечко» на файлообміннику 

«EX.ua». Тут її можна безкоштовно закачати чи прослухати онлайн. 

4. Ліна Костенко: [Аудіоматеріал] // I.UA. – Електронний ресурс. – Розіл 

«Музика». – Реж. дост.: http://music.i.ua/artist/45937/#p0. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 20.01.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» розділу «Музика» порталу «I.UA» містить 

аудіозаписи віршів Ліни Костенко, пісень на її вірші та радіорепортажів з 

презентацій книжок літераторки. 

5. Ліна Костенко [Текст, відеоматеріали, аудіоматеріали]// Українські пісні. 

– Електронний ресурс. – Реж. дост.: http://www.pisni.org.ua/persons/67.html. – 

Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 10.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Українські пісні» містить біографію 

поетеси та тексти її творів, покладених на музику. До окремих текстів 

можуть додаватися відеокліпи на ці пісні, аудіо записи пісень, аудіозаписи-

мінусовки та/або ноти. Недоліком сайту є відсутність попереднього 

прослуховування/перегляду доданих файлів, а для їх закачування потрібна 

реєстрація (заявляться як безкоштовна). 

6. Ліна Костенко: [Відеоматеріал] / розмістив С. Попель // Youtube. – 

Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

https://www.youtube.com/watch?v=5FZWZZDHXc4. – Загол. з титула екрана. – 

Мова: укр. – Перевірено: 20.01.2015. 

 Відеопрезентація «Ліна Костенко» на файлообміннику «Youtube». 

Презентація є добіркою віршів поетеси на фоні красивих фото та музики. 

Крім того тут можна знайти посилання на інші відеоматеріали на цьому 

сайті, пов’язані з Ліною Костенко. 

7. Ліна Костенко: [Текст, відеоматеріал] // 365 днів. – Електронний ресурс. 

– Реж. дост.: http://365dniv.blogspot.com/2012/03/blog-post_26.html. – Загол. з 

титула екрана. – Мова: укр. – перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «365 днів» містить біографію поетеси, 

текст її вірша «Ой ні, ще рано думати про все…» та відеоролик на пісню на її 

вірші «Моя любов». 

8. «Життя іде…»: [Відеоматеріал] / ТРК ГЛАС // EX.ua. – Електронний 

ресутр. – Реж. дост.: http://www.ex.ua/5263544. – Загол. з титула екрана. – 

Мова: укр. – Перевірено: 20.01.2015. 

 Відеоролик за віршем Ліни Костенко «Життя іде…» на сайті «EX.ua». 

9. Ololo. – Електронний ресурс. – Реж. дост.:  

http://ololo.fm/artist/videos/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%

D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE. – Загол. з 

титула екрана. – Мова: рос. – Перевірено: 20.01.2015. 

 Результати пошуку за тегом «Ліна Костенко» на файлообміннику «Ololo». 

Тут можна знайти кліпи до пісень на вірші поетеси, відеоуроки за її 

творчістю, ролики на її вірші у виконанні як професійних читців, так і 

аматорів, сюжети з теленовин, пов’язані з літераторкою тощо. 

http://music.i.ua/artist/45937/#p0
http://www.pisni.org.ua/persons/67.html
https://www.youtube.com/watch?v=5FZWZZDHXc4
http://365dniv.blogspot.com/2012/03/blog-post_26.html
http://www.ex.ua/5263544
http://ololo.fm/artist/videos/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ololo.fm/artist/videos/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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10. Творчий вечір Ліни Костенко в Харкові: [Відеоматеріал] / розмістив       

А. Аваков // Українська правда. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/4d5988ffcdae7/. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 20.01.2015. 

 Відео з творчого вечора Ліни Костенко у Харкові 7 лютого 2011 року, 

розміщене на сайті «Українська правда. Блоги». 

 

 

 

 

 

ТИМ, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ І ТИМ, ХТО НАВЧАЄ 

 

1. Творчість Ліни Костенко: [Ілюстративний матеріал] // Slideshаre. – 

Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://www.slideshare.net/ivasenkooleksandra/ss-

42687391#14253094933591&fbinitialized. – Загол. з титула екрана. – Мова: 

англ., ісп., порт., франц., нім. – Перевірено: 20.01.2015. 

 Презентація «Творчість Ліни Костенко» на файлообміннику «Slideshаre» 

присвячена художньому аналізу окремих ліричних віршів поетеси. Крім того 

на сторінці можна знайти посилання на інші презентації, присвячені 

творчості літераторки (здебільшого навчального характеру). 

2. Ліна Костенко. Хронологічна таблиця: [Текст] // Dovidka.biz.ua. – 

Електронний ресурс. – Реж. дост: http://dovidka.biz.ua/lina-kostenko-

hronologichna-tablitsya/. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – перевірено: 

18.02.2015. 

 «Ліна Костенко. Хронологічна таблиця» – перелік найвизначніших дат у 

творчості письменниці на сайті «Dovidka.biz.ua». 

3. Биография: Лина Костенко: [Текст] // Parta.ua / ТОВ «Джобс Украина». 

– Електронний ресурс. – Реж. дост: http://www.parta.com.ua/stories/writers/21/. 

– Загол. з титула екрана. – Мова: рос. – перевірено: 18.02.2015. 

 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/4d5988ffcdae7/
http://www.slideshare.net/ivasenkooleksandra/ss-42687391#14253094933591&fbinitialized
http://www.slideshare.net/ivasenkooleksandra/ss-42687391#14253094933591&fbinitialized
http://dovidka.biz.ua/lina-kostenko-hronologichna-tablitsya/
http://dovidka.biz.ua/lina-kostenko-hronologichna-tablitsya/
http://www.parta.com.ua/stories/writers/21/
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 Сторінка «Биография: Лина Костенко» на сайті для школярів і студентів 

«Parta.ua». На сторінці подано короткий життєпис літераторки, тексти деяких 

її творів та шкільні твори, за творчістю Ліни Костенко. 

4. Ліна Костенко: [Текст] // Schoollit. – Електронний ресурс. – Реж. дост.: 

http://schoollit.com.ua/lina-kostenko/. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – 

Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» шкільного сайту «Schoollit» містить докладну 

біографія поетеси, тести роману у віршах «Маруся Чурай» (повний і 

скорочений) та віршів «Страшні слова, коли вони мовчать» і «Українське 

альфреско», а також детальний аналіз вищеназваних творів. 

5. Ліна Костенко: [Текст] // Українська література. – Електронний ресурс. – 

Реж. дост.: http://www.ukrlit.vn.ua/author/kostenko.html. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту «Українська література» містить 

біографію Ліни Костенко, тексти її творів та критичні статті про її творчість, 

шкільні твори, присвячені письменниці та її творам. 

6. Ліна Костенко: [Текст] // Українська література: електронна бібліотека. – 

Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-

lina. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 18.02.2015. 

 На  сторінці «Ліна Василівна Костенко» сайту «Українська література» 

можна знайти біографію літераторки, тексти деяких її творів  та критичні 

статті і реферати. 

7. Ukrreferat.com. – Електрон. текст. дані. – Реж дост.: 

http://www.ukrreferat.com/index.php?search=%CB%B3%ED%E0+%CA%EE%F

1%F2%E5%ED%EA%EE. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 

20.01.2015. 

 Результати пошуку за тегом «Ліна Костенко» на учнівському сайті 

«Ukrreferat.com». Тут можна знайти реферати та доповіді на тему творчості 

Ліни Костенко. 

8. Ліна Костенко: життя і творчість. Реферат: [Текст] // Освіта.ua / 

Видавництво «Плеяди». – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/biograf/24062/. – Загол. з титула екрана. – Мова: 

рос. – Перевірено: 20.01.2015. 

 Реферат на тему «Ліна Костенко. Життя і творчість» на освітньому сайті 

«Освіта.ua». 

9. Студентові, учневі, вчителеві. – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

http://www.refmaniya.org.ua/poshuk-po-

sayt?searchword=%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 20.01.2015. 

 Результати пошуку за тегом «Ліна Костенко» на освітньому сайті 

«Студентові, учневі, вчителеві». Тут можна знайти реферати, доповіді, 

розробки уроків за творчістю поетеси. 

http://schoollit.com.ua/lina-kostenko/
http://www.ukrlit.vn.ua/author/kostenko.html
http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina
http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina
http://www.ukrreferat.com/index.php?search=%CB%B3%ED%E0+%CA%EE%F1%F2%E5%ED%EA%EE
http://www.ukrreferat.com/index.php?search=%CB%B3%ED%E0+%CA%EE%F1%F2%E5%ED%EA%EE
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/biograf/24062/
http://www.refmaniya.org.ua/poshuk-po-sayt?searchword=%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://www.refmaniya.org.ua/poshuk-po-sayt?searchword=%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://www.refmaniya.org.ua/poshuk-po-sayt?searchword=%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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10. Ліна Василівна Костенко: [Текст] // Народна освіта. – Електронний 

ресурс. – Реж. дост.: http://narodna-osvita.com.ua/1570-lna-kostenko-strashn-

slova-koli-voni-movchat-ukrayinske-alfresko-marusya-churay-analz-tvoru-

kritika.html. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 22.01.2015. 

 Сторінка «Ліна Василівна Костенко» освітнього сайту «Народна освіта»  

містить аналіз віршів Ліни Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать», та 

«Українське альфреско» і роману у віршах «Маруся Чурай». 

11. Ліна Костенко «Маруся Чурай» – аналіз та образи: [Текст] // Ycilka.net . – 

Електронний ресурс. – Реж. дост.: http://ycilka.net/tvir.php?id=673. – Загол. з 

титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено:22.01.2015. 

 Аналіз роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай» на навчальному 

сайті «Ycilka.net». 

12. Колотило Є. Костенко Л. Маю тільки небо над собою: поетичне 

надвечір’я: [Текст] / Є. Колотило // Бібліотечний інформаційно-освітній 

портал. – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.:  

http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=516&Itemi

d=55. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 20.01.2015. 

 Стаття «Костенко Л. Маю тільки небо над собою: поетичне надвечір’я» 

на сайти «Бібліотечний інформаційно-освітній портал». Стаття є по суті 

сценарієм заходу, присвяченого літераторці. 

 

 

ЛІНА КОСТЕНКО В ПЕРІОДИЧНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ ТА 

СОЦМЕРЕЖАХ  

 

1. Костенко Л. Виколупую з-під льоду свій народ: [Текст] / Л. Костенко; 

інтерв’юер С. Бондаренко // Віче / Журнал Верховної Ради «Віче». – 

Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: http://www.viche.info/journal/1881/. – 
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 Стаття «Ліна Костенко: Виколупую з-під льоду свій народ» на сайті 
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2. Ліна Костенко: [Текст] // Літакцент. – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

http://litakcent.com/tag/lina-kostenko/. – Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – 

Перевірено: 4.03.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» сайту літературних новин «Літакцент» містить 

новини з архіву сайту, які стосуються письменниці. 

3. Ліна Костенко: [Текст] // UBR / ESGROUP. – Електронний ресурс. – Реж. 

дост.: http://bp.ubr.ua/profile/--55. – Загол. з титула екрана. – Мова: рос. – 

Перевірено: 18.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» розділу «Портрет» порталу «Український 

бізнес-ресурс». Сторінка складається з портрета та короткого опису творчого 

шляху літераторки. Портал новин «Український бізнес ресурс» і при пошуці 

за тегом «Ліна Костенко» видає новини з архіву порталу, які стосуються 

письменниці. 

4. Пахльовська О. Протестуючий розум: [Текст] / О. Пахльовська // 

Україна Incognita  / ПрАТ «Українська прес-група». – Електрон. текст. дані. – 

Реж. дост.: http://incognita.day.kiev.ua/pidrivna-literatura-lina-kostenko.html. – 

Загол. з титула екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 22.01.2015. 

 Стаття   О. Пахльовської «Протестуючий розум» на сайті  «Україна 

Incognita» (сайт публіцистики газети «День») присвячена публіцистичній 

книзі Ліни Костенко «Гуманітарна аура нації, або Дефект головного 

дзеркала». 

5. Ліна Костенко: [Текст] // Обозреватель. – Електрон. тект. дані. – Реж. 

дост.: http://obozrevatel.com/person/lina-kostenko.htm. – Загол. з титула екрана. 

– Мова: укр., рос. – Перевірено: 4.03.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» електронного сайту новин «Обозреватель» 

містить п’ятнадцять статей з сайту, присвячених громадській та літературній 

діяльності поетеси, та її ролі у сучасному українському суспільстві. 

6. Ліна Костенко // Twitter. – Електрон. текст. дані. – Реж. дост.: 

https://twitter.com/l_kostenko. – Загол. з титула екрана. – Мова: рос. – 

Перевірено: 10.02.2015. 

 Сторінка «Ліна Костенко» у «Твіттері» містить афористичні цитати з 

творів поетеси. 

7. Ліна Костенко: [Текст, відеоматеріали, аудіоматеріали] // ВКонтакте. – 

Електронний ресурс. – Реж. дост.: http://vk.com/l.v.kostenko. – Загол. з титула 

екрана. – Мова: укр. – Перевірено: 4.03.2015. 

 Група «Ліна Костенко» «ВКонтакте». На цій сторінці шанувальники 

творчості письменниці діляться враженнями та обговорюють її твори. 
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