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Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 2 години  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Максимальна оцінка за іспит – 40 балів 

1) дати коротку відповідь на теоретичне питання 

(з курсу «Мовно-літературна майстерність»)  — 15 

балів: 

– точність визначення 

– наявність прикладів (за можливості) 

2) виконати тестове завдання з дисципліни 

«Жанри літературної критики» –– 10 балів: 

- 10 питань – по 1 балу за правильну відповідь 

3) виконати практичне завдання з курсу «Основи 

літературно-художнього редагування» 

 — 15 балів: 

– володіння навичками редагування тексту 

— володіння методикою правки 

 

Орієнтовний перелік 

питань 

 

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


Мовно-літературна 

майстерність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанри літературної 

критики 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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. 

1. Функції критики 

2. Змінність критеріїв оцінки художнього 

твору та мистецтва в цілому. 

3. Літературно-критичні жанри на сторінках 

видань різного типу.  

4. Ядро і периферія жанрової системи.  

5. Жанри і жанрові різновиди. 

6. Основні складові критичного тексту. 

7. Конструктивні прийоми написання 

критичних текстів різних жанрів. 

8. Рецензія: види та функції 

9. Види рецензій у видавничому і 

літературному процесі 

10. Спілкування з автором. 

11.  Опис і розповідь як ключові прийоми 



 

 

 

 

 

 

Тематика тестових 

завдань з дисципліни 

«Жанри літературної 

критики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний зміст 

практичних завдань 

курсу «Основи 

літературно-

художнього 

редагування»   

 

 

написання портретного нарису. 

12. Композиція нарису. 

13. Поєднання біографії і творчості у 

портретному нарисі 

14. Літературно-критична стаття і огляд 

15.  Аналітичні прийоми написання статті. 

 

1. Функції критики 

2. Змінність критеріїв оцінки художнього 

твору та мистецтва в цілому. 

3. Літературно-критичні жанри на сторінках 

видань різного типу.  

4. Ядро і периферія жанрової системи.  

5. Жанри і жанрові різновиди. 

6. Основні складові критичного тексту. 

7. Конструктивні прийоми написання 

критичних текстів різних жанрів. 

8. Рецензія: види та функції 

9. Види рецензій у видавничому і 

літературному процесі 

10. Спілкування з автором. 

11.  Опис і розповідь як ключові прийоми 

написання портретного нарису. 

12. Композиція нарису. 

13. Поєднання біографії і творчості у 

портретному нарисі 

14. Літературно-критична стаття і огляд 

15.  Аналітичні прийоми написання статті. 

 

1. Відредагуйте речення та визначте тип 

помилки. 

2. Виконайте редакторський аналіз і правку 

тексту. 
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