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Іспитова робота складається з двох частин: тестової та аналітичної, яка 

передбачає роботу з текстом.  

 

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 (20 за тест + 20 за аналітичну частину). 

Критерії оцінювання:  

1. У тестовій частині оцінюється правильність відповіді: кожне питання 

має лише одну правильну відповідь. Кожне питання оцінюється двома 

балами. 

2. Аналітична частина оцінюється за такими критеріями: 

- Правильність – передбачає визначення стилю тексту – 5 балів; 

- Аргументованість – виявлення домінант тексту та співвіднесення їх 

із основними якостями стилю – 10 балів; 

- Знання теоретичних понять та історико-літературних фактів – 5 

балів. 

 

Теми, за якими укладено тести: 

1. Контекстуальні та іманентні теорії стилю. 

2. Монументальний та орнаментальний стилі давньої української 

літератури. 

3. Ренесанс. 

4. Бароко. 

5. Класицизм. 

6. Романтизм та його течії. 

7. Реалізм та його течії у ХІХ і ХХ ст. 

8. Модернізм та його течії. 

9. Постмодернізм 

 

Орієнтовні зразки питань: 

 

1. Представники цього стилю зруйнували нормативну жанрову систему, 

культивуючи такі форми як позажанровий вірш, фрагмент, мініатюра. 

Назвіть цей стиль: 

А) класицизм б) романтизм в) реалізм 

2. Екстралітературним чинником, що вплинув на цей стиль, був винахід 

маятникового годинника. Це визначило популярну тему скороминущості 

життя, а також особливий жанр живопису – ванітас. Назвіть цей стиль. 

А) готика б) ренесан в) бароко 

3. Візитівкою цього стилю стали великі епічні форми, адже вони давали 

змогу якомога ширше і глибше дослідити обрану тему. Вплив прози 

поширився і на поезію, тому один з найвідоміших письменників цього стилю, 

прагнучи похвалити поезію називав її майже прозою. Назвіть цей стиль: 

А) класицизм б) романтизм в) реалізм 

 



 

 

 

Орієнтовний зразок аналітичної частини: 

Визначте стиль поданого тексту, аргументуйте свою думку. 
“Літо. Починає благословитись на світ. Мати рве на городі росисту цибулю, меле 

пляшкою сіль і кладе з сухою паляницею до торби-рукава... 

Ранішній солодкий сон; страшенно хочеться спати, аж пахне, і сниться: біліє полями 

туман, а росою — молоко, холодне і смачне-смачне; перекликаються півні... 

Слухаю: щось легенько гладить голівку, плаче... Прокидаюсь. 

— Це я, моя дитино! Вставай, пора: Шаповал пробіг недавно до зборні, збираються... 

Розкрила свитку, глянула на порепані ноги сина: "О діти, діти! На буряки, пузатим 

служить, весь вік поневірятись по наймах... За що? Де ж тоді бог? Ні, далі цього не буде, 

люди..." 

— Нічого, сину, я не плачу, самі сльози ллються. 

— Снилось молоко? Ех, горе наше... 

Вмиваюсь холодною водою на ганку; коло вікна шелестить листя явора, а підняті нерви 

дратує туман з росою і... 

Сердито, мовчки гострю сапу; мати молиться до криваво? сонячної смути на вікні, 

журливо поглядає на мою маленьку жваву постать, кривиться, і сльози, як золото, 

котяться по блідих щоках і падають росою на жовту долівку...» 
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