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Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 2 години  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 1) дати коротку відповідь на два теоретичні 

питання (по одному з курсу «Мовно-літературна 

майстерність» і «Жанри літературної критики»)  

— 15 балів за кожну відповідь: 

– точність визначення 

– наявність прикладів (за можливості) 

2) виконати практичне завдання з курсу «Основи 

літературно-художнього редагування» 

 — 10 балів: 

– володіння навичками редагування тексту 

Орієнтовний перелік 

теоретичних питань 

курсу 

«Мовно-літературна 

майстерність» 

1. Охарактеризуйте мову і мовлення. Назвіть 

стилі мовлення. 

2. Розкрийте особливості художнього стилю 

мовлення. 

3. Означте лексичний рівень художнього 

мовлення. 

4. Розкажіть про стилістичні функції 

неологізмів, оказіоналізмів, архаїзмів, 

жаргонізмів. 

5. Охарактеризуйте художні тропи. 

6. Проаналізуйте стиль як літературознавче 

поняття. 

7. Назвіть ознаки ідіостилю.  

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-ukrainskoi-literatury-komparatyvistyky-ta-sotsialnykh-komunikatsii/sklad-kafedri.html?sid=767:Кафедра-української-літератури-і-компаративістики


8. Схарактеризуйте стилетворчі чинники в 

поезії та прозі. 

9. Жанр і жанрова форма: мовно-стилістичні 

ознаки. 

10. Розкрийте поняття композиції й 

архітектоніки твору. 

11. Дайте дефініцію понять «когезія» і 

«когерентність» як основи композиції твору. 

12. Назвіть чинники композиції літературного 

твору. 

13. Охарактеризуйте темпоральні виміри 

літературного твору. 

14. Розкрийте шляхи вираження авторської 

позиції у художньому творі. 

15. Проаналізуйте типи інтертекстуальних 

зв’язків у літературному творі. 

Орієнтовний перелік 

теоретичних питань 

курсу 

«Жанри літературної 

критики» 

1. Проаналізуйте функції та завдання 

літературної критики. 

2. Визначте принципи періодизації української 

літературної критики, передумови і 

особливості зародження, становлення, стан і 

функціонування у різні періоди. 

3. Опишіть основні тенденції розвитку сучасної 

української літературно-наукової критики 

(ХХІ століття). 

4. Обґрунтуйте суть системи жанрів 

літературної критики, методи і критерії 

оцінки твору. 

5. Доведіть, що критика є особливою формою 

літературної діяльності, її історико-

культурний та ідеологічний феномени. 

6. Розкрийте сутність взаємодії критики та 

літературознавства. 

7. Охарактеризуйте рецензію як літературно-

критичний жанр. 

8. Визначте особливості жанру літературного 

огляду. 

9. Визначте сюжетні та композиційні 

особливості літературно-критичної статті, 

особливості стилю та мови. 

10. Охарактеризуйте жанрові особливості відгуку 

та коментаря. 

11. Визначте особливості анотації як 

літературно-критичного жанру. 



12. Сформулюйте принципи диференціації та 

дифузії жанрів критики та публіцистики 

(бесіда, інтерв’ю тощо). 

13. Опишіть взаємозв'язок жанрів літературної та 

мистецької критики. 

14. Розкрийте технологію аналізу літературної 

критики у контексті періодичного видання 

(на прикладі). 

15. Проаналізуйте специфіку, функції та 

різновиди  письменницької автокритики (на 

прикладі). 

Орієнтовний зміст 

практичних завдань 

курсу 

«Основи літературно-

художнього 

редагування»   

1. Відредагуйте речення та визначте тип 

помилки. 

2. Виконайте редакторський аналіз і правку 

тексту. 
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