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Форма проведення Письмова 

Тривалість проведення 2 години  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзаменаційний білет складається з 4-х питань: 

1 питання (Історія літератури країн Сходу): (15 

балів) надається за якісну, розгорнуту відповідь на 

теоретичне запитання, що носить засадничий 

характер, вимагає глибоких знань у галузі східної 

літератури розкриває широку парадигму знань 

студенту з запропонованого питання зокрема та 

предмету в цілому або розкриває історію та 

структуру великої за ступенем впливу на 

далекосхідну філологічну традицію літературну 

пам’ятку , вимагає великої кількості глибоких 

знань з історії східної літератури;  

2 питання (Історія літератури країн Сходу): 10 

балів за відповідь на друге запитання, що носить 

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


теоретико-практичний характер, розкриває знання 

з історії певної літературної пам’ятки, життєвого 

та творчого шляху певного автора чи розкриває 

певне конкретне явище у історії літератур Сходу. 

3 питання: 10 балів (Історія зарубіжної 

літератури) 

4 питання: 5 балів (Теорія Літератури) 

 

Критерії оцінювання (загальні): 

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 термінологічна коректність; 

 здатність до обґрунтування методичних рішень; 

 володіння нормами літературної мови і культури 

усної відповіді. 

 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

 

- 

Орієнтовний перелік 

тем: 

Історія літератури 

країн Сходу (Японія) 

Критерії оцінювання питання з Історії 

літератури країн Сходу. 

  

Критерії оцінювання за перше запитання 

(Запитання засадничого характеру з Історії 

літератур Сходу, що носить глобальний або 

засадничий характер у галузі історії літератур 

Сходу та вимагає широкої парадигми знань):  

15 балів (A) – відповідь студента розгорнута, 

аргументована, студент повністю розкриває зміст 

та суть  запитання, демонструє глибокі знання з 

запропонованої теми, вільно оперує інформацією, 

опанованою на лекційних та семінарських 

заняттях, залучає широкий спектр інформації, 

якою вільно володіє, демонструє ерудованість як у 

певному питанні зокрема, так і у історії літератури 

країн Сходу в цілому. 

14-13 балів (B). Відповідь студента розгорнута, 

аргументована, студент у відповіді розкриває 

зміст та суть  поставленого запитання, можливі 

невеликі похибки, стилістичні чи граматичні 

огріхи.   



11 – 12 (С) балів. Відповідь студента достатньо 

розгорнута, аргументована, студент в цілому 

вірно відповідає на поставлене запитання, але 

відповідь незначною мірою неповна, або/та у 

відповіді 

присутні помилки, можуть бути значні стилістичні 

чи граматичні огріхи у невеликій кількості 

7 – 10 (D) балів. Відповідь студента значною 

мірою неповна, містить численні огріхи чи/та 

помилки, в цілому суть  питання  розкрита вірно, 

але значною мірою – неповно. 

4-6 (E) балів. Відповідь студента погано 

структурована, у відповіді студента присутні 

елементарні не глибокі знання  з запропонованого 

питання, відповідь значною мірою лаконічна та  

неповна, у відповіді можуть бути присутні 

численні значні помилки, у відповіді можуть бути  

присутні численні граматичні та стилістичні 

огріхи. Компетентність студента обмежена 

базовим рівнем. 

1-3 балів (F,FX). Відповідь лаконічна, не 

розкриває суть поставленого питання, студент 

демонструє лише елементарні знання у галузі 

поставленого питання, стиль викладу не науковий, 

може містити значні лексичні та граматичні 

помилки у великій кількості. Компетентність 

студента обмежена лише знаннями елементарного 

рівня. 

0 балів (F) – відповідь на питання відсутня 

 

Критерії оцінювання за друге запитання 

(Запитання, що носить теоретико-практичний 

характер, і розкриває знання з історії  

певної літературної пам’ятки, життєвого та 

творчого шляху певного автора чи розкриває 

певне конкретне явище у історії літератур Сходу. 

10 балів (A): відповідь студента розгорнута, 

аргументована, студент повністю розкриває зміст 

та суть  запитання, демонструє ерудованість у 

поставленому запитанні. Стиль викладу відповіді 

відповідає усім літературним та науковим нормам 

української мови. 



9 (B) балів. Відповідь студента розгорнута, 

аргументована, студент у відповіді розкриває 

зміст та суть  поставленого запитання, можливі 

невеликі похибки, стилістичні чи граматичні 

огріхи.   

7-8 (C) балів. Відповідь студента достатньо 

розгорнута, аргументована, студент в цілому вірно 

відповідає на поставлене запитання, але відповідь 

незначною мірою неповна, або/та у відповіді 

присутні помилки, можуть бути значні стилістичні 

чи граматичні огріхи у невеликій кількості 

5-6 (D) балів. Відповідь студента значною мірою 

неповна, містить численні огріхи чи/та помилки, в 

цілому суть  питання  розкрита вірно, але значною 

мірою – неповно. 

3-4 (E), Відповідь студента погано структурована, 

у відповіді студента присутні елементарні не 

глибокі знання  з запропонованого питання, 

відповідь значною мірою лаконічна та  неповна, у 

відповіді можуть бути присутні численні значні 

помилки, у відповіді можуть бути  присутні 

численні граматичні та стилістичні огріхи. 

Компетентність студента обмежена базовим 

рівнем. 

1-2 бали (F,FX). Відповідь лаконічна, не розкриває 

суть поставленого питання, студент демонструє 

лише елементарні знання у галузі поставленого 

питання, стиль викладу не науковий, може 

містити значні лексичні та граматичні помилки у 

великій кількості. Компетентність студента 

обмежена лише знаннями елементарного рівня. 

  0 балів (F) – відповідь на питання відсутня 

 

 

 
Білет1. 

1.Іхара Сайкаку як основоположник жанру 浮世草子.  «Історія 

любовних пригод самотньої жінки». Основні художні відкриття 

Сайкаку. Цінність земного буття, точний та безпристрасний 

аналіз життєвого матеріалу. Іронія. Пародійне зниження. 

Трегедійнійсть 



2.Проаналізуйте вірш 

古池や蛙飛こむ水のおと 

Білет 2. 

1.Новий смисл поняття 浮世.  Життя городян як повноправний 

елемент творів І. Сайкаку. Зображення звичайного життя міста. 

Розуміння свободи простим городянином.  

2.Проаналізуйте вірш 

かたつむり そろそろ登れ 富士の山 

Білет 3. 

1.Цикл І. Сайкаку «П’ять жінок, що віддалися коханню». Нові 

принципи осмислення особистості. Скрита іронія в циклі 

«Повісті про самурайський обов’язок».     

2.Проаналізуйте вірш 

 露とくとく    心みに浮世    すすがばや(1684) 

Білет 4.  

1.Особливості епохи Едо. Зміна культурної парадигми: новее 

розуміння і нові художні смаки. Літературні та театральні 

вподобання городян. Стратифікація суспільства в епоху 

Токугава. 

2.Проаналізуйте вірш 

しにもせぬ    旅寝の果よ    秋の暮 

Білет 5. 

1.Значення слова «кабукі». Історія театру Кабукі. 女歌舞伎、若

衆歌舞伎、野郎歌舞伎。 女形。時代物、世話物;  

2.Проаналізуйте вірш 

 五月雨や 年々降も 五百たび  (1689) 

Білет 6. 

1.Тікамацу Мондзаемон. Місто в театрі, нове в драматургії, 

природа конфлікту; Поняття 義理та 人情 та їх місце в драмах. 

2.Проаналізуйте вірш 

秋深き    隣は何を    する人ぞ  (1694)  

Білет 7. 

 1.  Історія виникнення та розквіту театру Но. Основні цикли 

ліричних драм 謡曲. Діяльність і творчість Дзеамі. «Відкриття 

квітки» як важка,  але необхідна задача. Концепція мономане. 



2. Проаналізуйте вірш 

はつ龝や    海も青田の    一みどり  

Білет 8.  

1.Структура спектакля Но. Функції して、わき. Спектакль як 

«містерія людської душі». Містицизм дійства. Естетика 幽玄. 

Красота невидимого. Дзенська основа Но. 

2.Проаналізуйте вірш 

初しぐれ 猿も小蓑を ほしげ也 (1689) 

Білет 9. 

1.Дзенбуддистська основа культури та мистецтва Японії. Історія 

дзен-будизма, китайський Чань. 

2.Проаналізуйте вірш 

蚤虱馬の尿する枕もと 

Білет 10.  

1.Смисл вірша, що приписується Бодхідхармі教外別傳、不立文

字、直指人心、見性成仏.  

2.Проаналізуйте вірш 

(生半可な修行で悟ったつもりになっている禅僧なんて

大きな過ちのもとだ） 

稲妻に悟らぬ人の貴さよ 

Білет 11. 

1. Прагнення до «вічного теперішнього» як основна задача дзен. 

Коани, дза-дзен, саторі. Бунт протии мови, відмова від 

дискурсивно-логічних звязків. Перехід від текстової комунікації 

до позатекстового буття. Пошук сутності засобами мистецтва. 

2. Проаналізуйте вірш 

古池や蛙飛こむ水のおと 

Білет 12. 

1. Який сенс коанів? На що вони спрямовані? Прокоментуйте 

вислів: «Дзен – це мандрівка без мети, в нікуди».  

2.Проаналізуйте вірш 

かたつむり そろそろ登れ 富士の山 

Білет 13. 

1. Мистецтво і дзен. Парадоксальність дзен. На що спрямований 

http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/okunohosomichi/okuno21.htm#ku


коан «Оплеск одної долоні».  

2.Проаналізуйте вірш 

蚤虱馬の尿する枕もと 

Білет 14.  

1.Прокоментуйте коани «Будда – це відхоже місце»; Питання: 

«Що таке Будда?» Відповідь: «Будда».   

2.Проаналізуйте вірш 

秋深き    隣は何を    する人ぞ  (1694) 

 

Білет 15.  

1 Творчість М. Басьо. Новаторство в поезії. Поетика. Сутність 

основних естетичних категорій Басьо. 

2. Проаналізуйте вірш 

初しぐれ 猿も小蓑を ほしげ也 (1689) 

 

Історія зарубіжної 

літератури. 

Критерії оцінювання 

та орієнтовний список 

питань ( 30 питань).  

Критерії оцінювання питання з Історії 

зарубіжної літератури.  

Відповідаючи на третє питання 

екзаменаційного білета, яке має найвищу 

оцінку 10 балів, студент повинен 

продемонструвати наступні компетенції, а 

саме: знання і розуміння літературознавчих 

понять, основних етапів розвитку літератури, її 

суспільної ролі, основних етапів життєвого і 

творчого шляху письменників, історичних 

ознак понять народності літератури, 

художнього образу, зарубіжної художньої 

літератури як культурної та мовної цілісності, 

жанрово-стилістичних особливостей творів 

мовою оригіналу та ознак їх перекладів; 

здатність досліджувати поетику оригінального і 

перекладного тексту, з’ясовувати властивості 

мови літературного твору, засоби художньої 

виразності, жанрові різновиди, особливості 

образної системи, визначати стиль художнього 

твору та індивідуальний стиль письменника, 

виокремлювати змістові домінанти тексту, 

здійснювати власну інтерпретацію художнього 

твору, визначати художню своєрідність творів і 

творчості письменника загалом, 

послуговуючись системою основних понять і 

http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/okunohosomichi/okuno21.htm#ku


термінів літературознавства; здатність 

осмислювати мистецтво слова як систему 

систем, розуміти еволюційний шлях розвитку 

світового літературознавства. 

     Крім того , студент  повинен  продемонструвати   

     вміння характеризувати  явища літератури  в  

     залежності від впливів філософських вчень та 

      історично - соціальних подій; надавати  

       характеристики  національним особливостям 

літератур Західної Європи та США; простежувати 

взаємозв’язки між явищами та напрямами 

літератури; розкривати основні поняття,що 

пов’язані з літературою різних напрямів та 

періодів; унаочнювати естетичну специфіку різних 

варіантів літератури; аналізувати творчість митців 

певної ї доби з урахуванням діалогічної якості 

творчого доробку кожного з них, а також глибокі 

знання та розуміння в галузі літературознавства, а 

саме : знання про основні тенденції розвитку і 

своєрідність мовно-літературного процесу, зміст 

естетичних теорій, методів, напрямів, стилів і жанрів 

літератури, історії зарубіжної літератури. 

Отже, відповідь студента на питання з історії 

зарубіжної літератури повинна продемонструвати 

основи фахової підготовки з історії зарубіжної 

літератури від античності до початку ХХІ століття, 

розкрити її багатство в історичній зумовленості й 

художній цінності, показати поступ літературно-

естетичної думки, її вплив на творчій пошук 

найвидатніших письменників, а також розкрити 

закономірності розвитку світової літератури. 

 

1.«Іліада» Гомера: історична основа, 

проблематика, система образів, художні 

особливості. Гомерівське питання. 

2.«Батько трагедії» Есхіл. Проблематика, 

система образів, літературне відлуння трагедії 

«Прометей прикутий». 

3.Поема Вергілія «Енеїда»: творча історія, 

проблематика, система образів, літературне 

відлуння (Котляревський). Вергілій і Гомер. 

4.Загальна характеристика французького 

героїчного епосу «Пісня про Роланда». 

5. Поема Данте Аліг’єрі «Божественна 



комедія» - філософсько-художній синтез 

середньовічної культури. 

6. Роман Сервантеса «Дон Кіхот» як пародія на 

лицарські романи та трагікомічна епопея 

іспанського життя. Значення твору для 

розвитку нової європейської прози. 

7. Жанрові різновиди драматургії В. Шекспіра. 

Ідейно-художня своєрідність трагедії «Гамлет» 

(або іншої – за вибором студента). 

8.Загальна характеристика бароко як 

літературного напряму ХVІІ ст. (на матеріалі 

філософської драми П. Кальдерона «Життя – це 

сон» або іншого твору – за вибором студента). 

9.Загальна характеристика класицизму як 

літературного напряму ХVІІ ст. (на матеріалі 

комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»). 

10. Просвітництво як ідейний рух, комплекс 

його ідей і загальна характеристика світової 

літератури цієї доби, представники літератури 

Просвітництва. 

11. «Робінзон Крузо» Д. Дефо як реалістичний 

просвітницький роман. 

12. Творча історія, проблематика та система 

образів філософської трагедії Й.Гете «Фауст». 

13. Особливості творчості Е.Т.А. Гофмана (на 

матеріалі конкретних творів). 

14. Загальна характеристика творчості Дж. 

Байрона (на матеріалі творів «Паломництво 

Чайльд-Гарольда» або «Мазепа»). 

15.Історичний роман як жанр літератури 

романтизму (на матеріалі роману В.Скотта 

«Айвенго» або В. Гюго «Собор Паризької 

Богоматері»). 

16. Ідейно-художня своєрідність французького 

реалістичного роману (на матеріалі творів 

Стендаля або О. де Бальзака – за вибором 

студента).  

17. Специфіка англійського реалізму та її 

втілення у творчості Ч.Діккенса (на матеріалі 

конкретних творів). 

18. Ідейно-художня своєрідність російського 

реалістичного роману (на матеріалі творів Л. 

Толстого або Ф. Достоєвського). 

19.Специфіка американського реалізму та її 

втілення в творчості Марка Твена (на матеріалі 



творів «Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди 

Гекльберрі Фінна». 

20.Поняття про символізм у європейській 

літературі кінця ХІХ століття та його 

філософсько-естетичні засади. 

21. Творчі пошуки та новаторські відкриття в 

драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на 

матеріалі одного з творів Г. Ібсена, Б. Шоу або 

А.П. Чехова – за вибором студента). 

22. Модерністські напрями і течії в поезії кінця 

ХІХ – початку ХХ століття. Модернізм і 

авангардизм в літературі та мистецтві ХХ ст. 

22.Загальна характеристика «срібної доби» 

російської поезії, її провідних напрямів, течій 

та художніх здобутків. 

23. Нові засоби зображення внутрішнього світу 

людини у модерністській прозі ХХ століття. 

«Потік свідомості» творчості М. Пруста і Дж. 

Джойса. 

24.Своєрідність світобачення та його художнє 

вираження в оповіданні Ф. Кафки 

«Перевтілення». 

25.Проблематика роману М. Булгакова 

«Майстер і Маргарита», традиції світової 

літератури у творі. 

26.Символіка змісту та образів філософської 

повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море». 

27.Філософія екзистенціалізму та її вплив на 

розвиток світової літератури. Проблеми вибору 

в романі А. Камю «Чума». 

28.Генеза та особливості поетики 

латиноамериканського роману. Творчість Г. 

Гарсіа Маркеса. 

30.Постмодернізм як явище світової літератури 

другої половини ХХ ст.: характерні ознаки, 

представники, провідні твори  (аналіз твору на 

вибір: У. Еко, П. Зюскінд, М. Павич та ін.). 

Орієнтовний перелік 

питань 

Теорія літератури 

Критерії оцінювання 

та орієнтовний список 

питань (30 питань). 

Критерії оцінювання питання з Теорії 

літератури.  

Відповідаючи на четверте питання 

екзаменаційного білета, яке має найвищу оцінку 5 

балів, студент повинен продемонструвати 

результати навчання за дисципліною, а саме: 

Знання та розуміння: літературознавчих понять, 

основних етапів розвитку літератури, її суспільної 



ролі, основних етапів життєвого і творчого шляху 

письменників, історичних ознак понять 

народності літератури, художнього образу, 

зарубіжної художньої літератури як культурної та 

мовної цілісності, жанровостилістичних 

особливостей творів мовою оригіналу та ознак їх 

перекладів; Застосування знань та розумінь: 

здатність досліджувати поетику оригінального і 

перекладного тексту, з’ясовувати властивості 

мови літературного твору, засоби художньої 

виразності, жанрові різновиди, особливості 

образної системи, визначати стиль художнього 

твору та індивідуальний стиль письменника, 

виокремлювати змістові домінанти тексту, 

здійснювати власну інтерпретацію художнього 

твору, визначати художню своєрідність творів і 

творчості письменника загалом, послуговуючись 

системою основних понять і термінів 

літературознавства; Формування суджень: 

Здатність осмислювати мистецтво слова як 

систему систем, розуміти еволюційний шлях 

розвитку світового літературознавства. 
Перелік питань: 

1. Принципи розгляду літературного тексту: 

аналіз і інтерпретація. 

2. Літературознавча інтерпретація: розуміння 

смислової багатозначності. 

3. Поняття верифікації, адекватності в розумінні 

тексту.  

4. Значення терміну «читач»: реальний читач, 

адресат (уявний читач), образ читач/слухач. 

5. Автор і його присутність у творі. Основні 

значення терміну «автор». 

6. Форми вираження авторської свідомості в 

ліриці. Ліричний герой, ліричний суб’єкт, герой 

рольової лірики; позасуб’єктивні форми 

вираження авторського «я». 

7. Композиція літературного твору. Основні 

композиційні прийоми. 

8. Сюжет і фабула в епічних і драматичних 

творах. 

9. Кути зору в епічному творі.  

10. Типи оповіді в художній прозі. 

11. Персонаж як характер (тип, стереотип).  

12. Філологічний аналіз тексту. 



13. Принципи семіотичного аналізу тексту. 

14. Принципи герменевтичного аналізу тексту. 

15. Принципи структурального аналізу тексту. 

16. Принципи наративного аналізу тексту. 

17. Принципи феноменологічного аналізу тексту. 

18. Принципи формалістичного аналізу тексту. 

19. Поетичні тропи: класифікація й специфіка. 

20. Стилістичні фігури: класифікація й специфіка. 

21. Авторська мова і мова персонажів у 

художньому творі.  

22. Типологія літературних стилів. 

23. Особливості постколоніального підходу до 

літератури. 

24. Слово і символ. Структура символу.  

25. Архітектоніка й композиція художнього тексту. 

26. Поняття «літературності». 

27. Інтермедіальність та інтертекстуальність. 

28. Сюжет і фабула. 

29. Організація художнього простору. 

30. Організація художнього часу. 

 

Екзаменатори____________Д.П. Москальов, І.Е. Шовкопляс, О.Д. Сінченко 

 

 

Завідувач кафедри                    ______________                          І.В. Семеніст 


