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«Ніколи не погоджуся з тим, що література — це
гра. Для мене в ній — триєдиний ідеал: істина, добро 
і краса. Ну, а найближчий мені її «просвещающий 
реализм», який не пригнічує, а очищує і підносить
людину»

В. В. Фащенко



Фащенко В. В. Новела Олеся Гончара : дис. … канд.

філол. наук / В. В. Фащенко ; ОДУ ім. І. І. Мечникова. –

Одесса, 1957. – 254 с. Шифр: Дисс/476

Фащенко В. В. Новела О. Гончара : автореф. дис. … канд.

филол. наук / В. В. Фащенко ; ОГУ им. И. И. Мечникова. –

Одесса, 1957. – 16 с. Шифр: 29-а/867

У дисертаційному дослідженні системно висвітлена новелістика

Олеся Гончара. У першому розділі «На шляху до майстерності»

аналізуються ранні твори письменника (1937-1941), прослідковується

художні особливості його прози, констатується, що саме в «довоєнних

новелах бере свій початок провідна тема творчості О. Гончара – тема

поетичності нового, краси вірності обов'язку».

Другий розділ – «Романтика подвигу», складеному з трьох підрозділів:

«Новела в роки війни», «Тематика, образи, поетика», «Особливості

стилю», – присвячений цілісному аналізові новелістики 1941-1949

років.

У третьому розділі, що має назву «Краса людей праці» і складається

із двох підрозділів «Шляхи створення типового характеру трудівника»

та «Поезія серця», аналізуються новели, в яких висвітлено значні

прояви мирного народного життя, поставлені суспільні та моральні

проблеми.

У четвертому розділі «Освоєння традицій і шукання нового (замість

висновків) увага автора зосереджена на навчанні О. Гончара у

класиків, на поетиці жанру, з'ясовується суть романтичності і

поетичності новел письменника.



Книга є спробою аналізу історичних питань поетики та стилю

новелістичного жанру в українській літературі 1917–1967 рр. Всі

матеріали дослідження об’єднанні єдиним поглядом на новелу як на

могутній і гнучкий жанр, що постійно оновлює образну структуру.

Предметом дослідження є дискусійні питання про межі і можливості

стислих форм прози, новий тип характерів і конфліктів, про стильову

різноманітність. Ставить питання про взаємопроникнення жанрів,

особливої композиції і психологічної характеристики сучасної

новелістики. Спостереження автора спираються на аналіз новел

М. Ірчана, А. Головка, Ю. Яновського, Г. Косинки, П. Панча,

О. Слісаренка, І. Микитенка, О. Вишні, О. Довженка, О. Гончара,

Є. Гуцала та багатьох інших українських новелістів.

Фащенко В. В. Новела і новелісти: жанрово-стильові

питання, 1917–1967 рр. / В. В. Фащенко. – Київ : Рад.

письменник, 1968. – 264 с.

Шифр: 29-а 2631



Фащенко В. В. Жанрово-стилевые проблемы украинской советской

новеллистики : автореф. дис. … д-ра филол. наук / В. В. Фащенко ; АН

УССР, Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 59 с.

Шифр: Реф/50605

На основі монографії «Новела і новелісти» В. В. Фащенко

підготував і захистив докторську дисертацію. Дисертаційне

дослідження складається з трьох розділів, що становили собою, як

зазначає М. Пархоменко, однин із рецензентів на монографію,

«поєднання теоретичних екскурсів, узагальнюючих історико-

літературних оглядів і монографічних нарисів про окремих

новелістів», основна увага була зосереджена на жанрово-стильових

питаннях.



Фащенко В. В. Тема праці в радянській художній літературі /

В. В. Фащенко. – Київ : Т-во для поширення політ. і наук. знань

УРСР, 1960. – 40 с. Шифр: 29/7594

Дане видання є першою книгою Василя

Васильовича. Видана ще у 1960 р., ця брошура

займає особливе місце у доробку вченого, адже

саме вона передає «формула успіху» науковця:

хист помножений на працю. Утомливу, але

невтомну, виснажливу, але життєдайну.



Дана книга є своєрідним продовженням дослідження автора «Новела і

новелісти». У ній вперше і по-новому вивчаються питання теорії новели на

Україні і принципи новелістичної композиції, її закони та особливості. На

широкому матеріалі автор ставить актуальні проблеми художнього методу

та індивідуального стилю, стильових течій і потоків, докладно аналізує

своєрідність творчості Г. Косинки, О. Слісаренка, О. Вишні. Тут також

розглянуто діалектику фабульності та безфабульності, жанрового

взаємопроникнення у розвитку сучасної прози, питання майстерності

багатьох новелістів (А. Головка, Г. Косинки, Г. Шкурупія, Івана Ле,

О. Гончара, Ю. Смолича, І. Чендея, В. Бабляка, В. Шевчука, Є. Гуцала та

інших).

Фащенко В. В. Із студій про новелу: жанрово-стильові питання /

В. В. Фащенко. – Київ : Рад. письменник, 1971. – 215 с.

Шифр: 29-а /2991



Фащенко В. В. Відкриття нового і

діалектика почуттів: роздуми про

зображення людини в сучасній

радянській прозі / В. В. Фащенко. –

Київ : Дніпро, 1977. – 253 с. Шифр:

29/15323

Праця В. В. Фащенка присвячується дослідженню актуальних

проблем збереження людини в українській літературі 60-70-х

років. У теоретичному аспекті автор докладно з’ясовує категорії

особистості і характеру в естетиці, сучасній психології та

соціології, визначає важливі принципи взаємодії між

характерами і ситуаціями. В центрі увага дослідника – концепція

людини доби розвиненого соціалізму і художні засоби її

реалізації в різних жанрах і стильових течіях. Матеріалом для

роздумів послужили твори К. Симонова і О. Гончара, В. Бикова і

Ю. Бондарєева, П. Кусберга і П. Загребельного, В. Богомолова і

Б. Васильєва, Д. Градіна і Ю. Мушкетика, В. Астаф’єва і І.

Григурка та інших письменників.

Фащенко В. В. Герой і слово:

проблеми, характери і поетика

радянської прози 80-х рр. /

В. В. Фащенко. – Київ : Дніпро,

1986. – 211 с.

Шифр: 29/20117

Автор у дослідженні розглядає типи художніх

конфліктів, основну увагу звертає на

особливість воєнних романів та оповідань.

Фащенко В. вперше робить спробу аналізу

якісно нових рис характеру художніх героїв:

робітників, хліборобів, інтелігенції.



Фащенко В. В. Характеры и ситуации : статьи / В. В. Фащенко ; 

пер. с укр. З. Финицкой. – М. : Сов. писатель, 1982. – 263 с.      

Шифр: 29-в/2517

Книга вченого присвячена дослідженню

української прози. У виданні автор розкриває

теоретичні положення тогочасного

літературного процесу на основі творів

К. Симонова, Б. Васильєва, В. Богомолова,

В. Петкявичюса, О. Гончара, Ю. Бондарева та

інших.

Фащенко В. В. У глибинах людського буття : етюди 

про психологізм літератури / В. В. Фащенко. – Київ : 

Дніпро, 1981. – 279 с. Шифр: 43/1602

У книзі автор на основі широкого фактичного

матеріалу досліджує такі актуальні проблеми, як

соціальність психоаналізу, формування

гармонічної особистості, різноманітність поетики

монологу, діалогу, портрету та мистецтва

психологічної мотивації поведінки героя в

художньому творі.

За ці праці В. В. Фащенко у 1985 р. 
був удостоєний  Державної премії 

УРСР імені Тараса Шевченка



Медаль лауреата Державної премії України 

імені Т. Г. Шевченка



Книга присвячена видатному українському письменнику, лауреату

Державному премії України імені Т. Г. Шевченка Павлу

Загребельному. Фащенко В. В. у своїй роботі висвітлює найкращі

твори письменника, особливу увагу звертає на поетику створення

характеру, в циклах повістей та романів, присвячених

відображенню війни та історичного минулого.

Фащенко В. В. Павло Загребельний : нарис творчості /

В. В. Фащенко. – Київ : Дніпро, 1984. – 207 с.

Шифр: 29-в/2787



До книги літературознавця і критика В. В. Фащенко увійшли статті,

написані ним в 70-х–80-х роках. У них розглядаються проблеми

художнього характеру і психологічного аналізу, досліджуються

особливості діалогу і монологу, внутрішнього мовлення і

мотивувань поведінки дійових осіб у творах словесного мистецтва.

Окремі цикли присвячені питанням теорії новели, взаємозбагачення

жанрів, розкриття художнього світу видатних українських

радянських письменників О. Довженка, Ю. Яновського, Остапа

Вишні, а також творчості О. Гончара, П. Загребельного і

Л. Новиченко.

Фащенко В. В. Вибрані статті / В. В. Фащенко. – Київ : Дніпро, 

1988. – 373 с. 

Шифр: 29-в/3479



Фащенко В. В. У глибинах людського бутя : лiтературознавчi

студiї / В. В. Фащенко ; упоряд. та вступ. ст. В. Г. Полтавчук. –

Одеса : Маяк, 2005. – 639 с. Шифр: 43/2408

Книга В. В. Фащенка «У глибинах людського буття» містить матеріали кількох

монографій.

Праці «У глибинах людського буття. Етюди про психоаналізм літератури» та

«Характеры и ситуации» здобули Державну премію України імені

Т. Г. Шевченка за 1985 р.

Книги «Новели і новелісти» та «Із студій про новелу» (що є своєрідним

продовженням першої) свого часу здобули визнання і були позитивно оцінені в

десятках рецензій та відгуків як непересічне явище українського

літературознавства.

Кілька досліджень останнього періоду присвячено зображально-виражальній

стихії слова. Роздуми автора, його аналіз літературних явищ та узагальнення були

і є важливими, актуальними для осмислення літературного процесу.



Фащенко В. В. Новелістичний епос / В. В. Фащенко //

Слово про Олеся Гончара : нариси, статті, листи, есе,

дослідження / упоряд. В. К. Коваль. – Київ : Рад.

письменник, 1988. – С. 577. Шифр: 29-в/3517
Творчість Олеся Гончара яскраве явище в світовому романному русі.

До книги, що вийшла до 70-ліття Майстра, увійшли статті, розвідки,

есе, етюди літераторів, присвяченні життю і творчості О. Т. Гончара,

листи до письменника, бібліографічні матеріали.

Фащенко В. В. Людяність: концепція людини в

творчості О. Гончара / В. В. Фащенко //

Письменники Одещини на межі тисячоліть :

антологія-довідник / упоряд. Б. Сушинський. –

Одеса, 1999. – С. 311–314. Шифр: 45-б/1969



Фащенко В. В. Характери і ситуації : [теорет. питання

літературознавства] / В. В. Фащенко // Рад.

літературознавство. – 1977. – № 9. – С. 5–18. Шифр: 31-а/136

Фащенко В. В. Життя в новелі : українська «мала» проза 1980–

1981 рр. / В. В. Фащенко // Вітчизна. – 1982. – № 3. – С. 160–171.

Шифр: 31-а/82



Фащенко В. В. На лезі конфлікту /

В. В. Фащенко // Дніпро. – 1990. –

№ 4. – С. 133-138.

Шифр: 31-а/84

Фащенко В. В. Про діалогічне

дослідження літератури /

В. В. Фащенко // Проблеми

сучас. літературознавства. –

1999. – Вип. 3. – С. 18–23.

Шифр: 21-а/945



Фащенко В. В. Багатство справжнє і ілюзорне : нотатки про 

сучасні жанрово-стильові форми в прозі / В. В. Фащенко // Рад. 

літературознавство. – 1981. – № 5. – С. 30–37.   Шифр: 31-а/136

Фащенко В. В. Діалогічне

буття жанрів /

В. В. Фащенко // Роди і

жанри літератури : зб. наук.

пр. за матеріалами міжвуз.

конф., присвяч. пам’яті

проф. Г. А. В’язовського. –

Одеса, 1997. – С. 3–6.

Шифр: 43/2300



Фащенко В. В. Героїка

подвигу / В. В. Фащенко

// Рік’83 : літ.-критич.

огляд. – Київ : Дніпро,

1984. – С. 31–43. Шифр:

31-а/82

Фащенко В. В. Служение

людям или самоистязание

избранных душ? : человек

искусства в соврем. укр. прозе

/ В. В. Фащенко ; пер. с укр.

З. Финицкой // Дружба

народов. – 1986. – № 11. – С.

242–250. Шифр: 31/848



Фащенко В. В.

Лабораторія новеліста: до

70-річчя з дня народження

О. П. Довженка / В. В.

Фащенко // Прапор. –

1964. – № 9. – С. 82–88.

Шифр: 31-а/144

Фащенко В. В.

Шевченківські традиції

у Довженка / В.

В. Фащенко // Рад.

літературознавство. –

1963. – № 5. – С. 48–54.

Шифр: 31-а/136



Фащенко В. В. Радянський характер у творах

одеських письменників / В. В. Фащенко //

Горизонт. – Одеса : Маяк, 1983. – С. 132–137.

Фащенко В. В. За майстерність поетичного слова / В. В. Фащенко // Літ.

Одеса : альманах. – Одеса, 1955. – Вип. 12. – С. 95–96. – Рец. на кн.:

Трусов Ю. Родной берег / Ю. Трусов. Одесса : Обл. изд-во, 1954. 64 с.



Фащенко В. В. Шевченко і сучасність / В. В. Фащенко // Горизонт. –

Одеса : Маяк, 1989. – С. 3–9. Шифр: 30-а18983

Шевченкознавство



Українська радянська література : підруч. для студентів

філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів / за ред.: В. В. Фащенко,

П. П. Кононенко. – Київ : Вища шк., 1979. – С. 455–469.

Шифр: 29-в/2073

У вузівському підручнику простежується шлях розвитку

української радянської літератури, новаторський характер її

пошуків та досягнень, збагачення у процесі взаємодії з іншими

літературами народів СРСР.



Фащенко Василь Васильович :

бібліогр. покажч. / склала Л. В.

Арюпіна ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред.

І. С. Шелестович ; Одес. держ. наук. б-

ка ім. О. М. Горького. – Одеса, 1985. –

52 с. – (Письменники Одеси ; вип. 3).

Шифр: 29-в/4647

Полтавчук В. Г. Фащенко Василь Васильович

: бібліогр. покажч. / В. Г. Полтавчук, М. М.

Фащенко. – Одеса : Чорномор’я, 2004. – 72 с.

Шифр: 29-в 4675

Фащенко Василь Васильович //

Філологічний факультет Одеського

національного університету ім. І. І.

Мечникова : бібліографія, 1991–2001 / відп.

ред. Н. М. Шляхова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І.

Мечникова, Філол. ф-т, Наук. б-ка. – Одеса :

Астропринт, 2003. – С. 202–203. – (Праці

вчених Одеського (Новоросійського)

університету). Шифр: 15/10597



Збірник містить матеріали

конференції, присвяченої

пам’яті професора

В. В. Фащенка. У виданні

розглядаються питання

наукової спадщини вченого

у другої половини ХХ ст.,

проблеми жанрології,

психологізму та поетики.

У книзі подані спогади

колег, друзів, учнів,

доньки про видатного

літературознавця,

Вчителя, педагога Василя

Васильовича Фащенка

Діалог душ : зб. наук. ст. за матеріалами конф., присвяч.

пам’яті В. В. Фащенка (Одеса, 29 черв. – 1 лип. 2000 р.) /

вiдп. ред. О. В. Александров ; ОНУ iм. I. I. Мечникова,

Фiлол. ф-т, Каф. новiтньої літ. та журналiстики. – Одеса :

Астропринт, 2001. – 175 с. Шифр: 43/2393

У вінок пам'яті про Василя Васильовича

Фащенка : спогади / упоряд. В. Г. Полтавчук ;

редкол. Д. С. Iщенко [та iн.]. – Одеса : Маяк, 2000.

– 204 с. Шифр: 29-в/4420



Ісаєнко Л. М. Василь

Васильович Фащенко:

науковець високого

рівня / Л. М. Ісаєнко //

Ісаєнко Л. М. Пам'яті

світле джерело :

[нариси]. – Одеса : ФОП

Бондаренко М. О., 2015.

– С. 460–481.

Ісаєнко Л. М. Професор

української фiлологiї

В. В. Фащенко / Л. М. Iсаєнко

// Iсаєнко Л. М. Пам'ять i

слово : українознавча фiлол.

сторiнка Одес. нац. Ун-ту iм.

I. I. Мечникова. – Одеса :

Астропринт, 2004. – С. 73–79.



У літературно-критичному нарисі

розповідається про Василя Васильовича

Фащенка, розкриваються таємниці

художнього слова, представлений аналіз

новелістичних студій, півстолітня

життєдіяльність якого була пов'язана з

Одесою.

Полтавчук В. Г. Василь Фащенко : літ.-крит.

нарис / В. Г. Полтавчук. – Одеса : Астропринт,

2012. – 58 с. – (Одеса літературна).

Слово про Василя Фащенка: продовження діалогу

/ упоряд.: М. Фащенко, Я. Машарова. – Одеса :

Чорномор’я, 2018. – 600 с.

У дев'яти розділах цієї книги представлені різні статті, есеї, спогади про В. Фащенка

учнів, друзів, колег, а також інтерв'ю, не опубліковані роботи вченого та епістолярна

спадщина. Упорядниками цього видання є дружина та донька, які зазначають, що «ця

книга є у певному сенсі другою частиною спогадів «У вінок памяті про Василя

Васильовича Фащенка» (2000 р.)»




