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Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 2 години  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Студентам пропонуються білети з теоретичним 

питанням і творчим завданням (есе на 

запропоновану тему). Загальна кількість питань 

теоретичних питань – 30, творчих завдань (тем 

есе) – 30. 

Відповіді на питання студент готує на окремому 

аркуші з університетським  штампом. Під час 

підготовки студент працює самостійно, не 

користується сторонніми джерелами інформації, 

не контактує з іншими студентами, що готуються 

за своїми білетами.  

 

Критерії оцінювання:  

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 термінологічна коректність; 

 знання основної та додаткової літератури;  

 вияв креативності у розумінні і творчому 
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використанні набутих знань та умінь 

 

Орієнтовний перелік 

питань 

Теорія і практика 

літературної 

творчості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Жанр як одна з основних категорій поетики.  

     2. Поняття про жанрову форму. 

3. Основні жанри лірики, епосу, драми. 

4. Проблема жанрового поділі лірики. 

5. Проблема жанрових визначень в епосі. 

6. Розвиток і трансформація літературних жанрів. 

7. Родова і жанрова дифузія. 

8. Малі, середні, великі прозова жанри. 

9. Роман і новела як найбільш популярні жанри 

сучасності. 

10. Жанровий склад масової літератури.   

11. Словесний образ. 

12. Способи художньої репрезентації словесного 

образу в тексті. 

13. Предмет зображення як основа мовної 

організації твору. Позитивно-, негативно- та 

нейтрально-естетичний художній матеріал (за 

І. Качуроським). 

14. Поняття художньої деталі. Система деталей як 

носій підтексту в художньому творі. 

15.  Інтертекстуальність як особливий вимір 

існування художнього тексту. 

 16. Діалогічний характер художнього тексту. 

17. Класифікації явищ інтертексту.  

18. Різновиди інтертекстуальних зв’язків. 

19. Жанрова приналежність, наслідування, варіація, 

переспів, цитування, пародія як прояви 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовні теми 

творчих робіт 

 

інтертекстуальності.  

20. Інтертекстуальність як основний принцип 

постмодерністського художнього мислення.  

21. Літературний процес. Зовнішні і внутрішні 

фактори розвитку літератури.  

22.Художні взаємовпливи. 

23. Постмодернізм.  

24. Постпостмодернізм, його основні тенденції.  

25. Постколоніальний дискурс у сучасній 

літературі.  

26. Особливості світового і українського 

літпроцесу на зламі тисячоліть. 

27. Інтернет-література: особливості, тенденції, 

дискусійні питання. 

28. Жанри мережевої літератури: традиції і 

новаторство. 

29. Історичний та індивідуально-авторський стиль. 

30. Поняття стилю в літературознавстві. 

 

1. «Обирай письменника так, як обираєш друга» 

(Англійське прислів’я). 

2. «Здатність творити виникає лише тоді, коли є 

здатність занепокоїтися» (Джордж Оруел). 

3.«Митець – це чарівник, який живе серед людей, 

щоб вдовольнити їх потяг до безсмертя» (Том 

Стопард). 

4.«Раз відчуй політ, і твої очі завжди будуть 

звернені до неба» (Леонардо да Вінчі). 

5. «Жалюгідний той майстер, твір якого 



відображує його судження» (Леонардо да Вінчі). 

6. «Очі дружби рідко помиляються» (Вольтер). 

7. «Справжня любов схожа на привид: усі про неї 

говорять, але мало хто її бачив» (Франсуа де 

Ларошфуко). 

8. «Справді м’якими можуть бути тільки люди з 

твердим характером» (Франсуа де Ларошфуко). 

 

9. «На словах усі люди однакові, і тільки вчинки 

виявляють їх відмінність» (Ж.-Б. Мольєр). 

10. «Досвід – це не те, що відбувається з вами; це 

те, що ви робите з тим, що відбувається з вами» 

(Ісаак Ньютон). 

11. «Чим вище людина, тим легше потрапляє в неї 

стріла насмішки; в карликів потрапляти важче» 

(Г. Гайне). 

12. «Навіть у найбільших скептиків є надія, що 

вони помиляються» (Дені Дідро). 

13. «Якщо хочеш писати про жінку, вмочи перо у 

веселку і струси пилок з крилець метелика» (Дені 

Дідро). 

14. «Ви ніколи не створите мудреців, якщо будете 

вбивати в дітях пустунів»  (Ж.-Ж.Руссо). 

15. «Письменнику необхідно стільки ж відваги, 

скільки й солдатові: перший має думати про 

критиків так само мало, як другий – про шпиталь» 

(Стендаль). 

16. На самоті кожен бачить у собі те, чим він є 

насправді» (Артур Шопенгауер). 

17. «Шляхетність почуттів не завжди 

супроводжується шляхетністю манер» (Оноре де 



Бальзак). 

18. «Якщо ви помітили, що ви на боці більшості, 

це явна ознака того, що пора змінюватися» (Марк 

Твен). 

19. «Жити – значить повільно народжуватися» 

(Антуан де Сент-Екзюпері). 

20. «Страх виникає, коли втрачаєш впевненість у 

тому, що ти – це ти» (Антуан де Сент-Екзюпері). 

21. «Всі дурниці на світі робляться з серйозним 

виразом обличчя. Посміхайтеся, панове!» 

(Г.Горін) 

22. «На нашому ясному небосхилі завжди 

знайдеться темна пляма – і це наша власна тінь» 

(Т. Карлейль). 

23. Немає мужності другої, 

      Як не боятися життя (Павло Тичина). 

24. «Мій спосіб жартувати – це казати правду. На 

світі немає нічого смішнішого» (Бернад Шоу). 

25. «Найкращий спосіб втілити натхненні сни в 

реальність — це прокинутися» (Поль Валері). 

26. «Кращою помстою є величезний успіх» (Френк 

Сінатра) 

27. «Щасливий той, хто ні з ким би не хотів 

помінятись місцями» (Сенека). 

28. «Найкращі люди – вигадані» (Макс Фрай). 

29. А ми минаєм, ми минаєм, так-то, 

     А час – це тільки відбивання такту (Ліна 

Костенко). 

30. «Якщо бути абсолютно логічним, нічого 

неможливо відкрити» (Альбер Ейнштейн). 
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