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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Критичний дискурс новітньої української літератури» 

Курс V курс 

Освітній рівень Другий (магістерський) 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Освітня програма «Українська мові, література та зарубіжна 

література» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

(студентам пропонується відповісти на 

теоретичне питання  на основі опрацьованих 

літературно-критичних джерел і виконати 

практичне завдання на основі проаналізованих 

сучасних літературно-мистецьких Інтернет-

ресурсів)  

Тривалість проведення: 2 години на написання 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

40 балів 

1 питания – 20 балів;  

2 питання – 20 балів. 

Критерії оцінювання: 36-40 балів – «відмінно»: безпомилкові і повні 

відповіді на теоретичне питання та практичне 

завдання (не менше 90% потрібної інформації); 

30-35 балів – «добре»: достатньо повні і з 

незначними помилками відповіді на теоретичне 

питання та практичне завдання (не менше 75% 

потрібної інформації); 

25-29 балів – «задовільно»: неповні і з 

помилками відповіді на теоретичне питання та 

практичне завдання (не менше 60% потрібної 

інформації); 

1-24 балів – «незадовільно»: недостатні і 

незадовільні, з суттєвими помилками відповіді на 

теоретичне питання та практичне завдання 

(менше 60% потрібної інформації). 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, 

ЕНК 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20

653 

Орієнтовний перелік питань: 1. Чинники трансформації літературної 

критики в кінці ХХ століття. Її 

сучасний стан 

2. Поняття мікроісторії української 

літературної критики ХХ століття 

(зразок характеристики) 



3. Інтелектуалізм як складник модерного 

урбаністичного критицизму (характер 

діяльності Юрія Шереха) 

4. Екзистенціалістські   риси   критики    

Богдана  Рубчака 

5. Літературна критика Миколи 

Ільницького (ідея синтезу науки й 

мистецтва) 

6. Феноменологічна й культурологічна 

критика Івана Дзюби 

7. “Орнаменти” літературної критики 

Олександра Астаф’єва 

8. Філософія літератури в критичному 

мисленні Володимира Моренця 

9. Міф природи в урбаністичному просторі 

(студії Богдана Рубчака) 

10. Урбаністична тема критики Івана Дзюби 

11. Теоретико-методологічний дискурс 

літературної критики ІІ половини ХХ 

– початку ХХІ століття 

12. Модерна парадигма української 

літературної критики 10 – 20-х років 

ХХ століття 

13. Соцреалістичний період 

функціонування української 

літературної критики 

14. Українська материкова літературна 

критика 60-х – 80-х років ХХ століття 

15. Що таке постколоніальна критика? 

Поясніть особливості інтерпретації 

творів в постколоніальному ключі. 

16. Чому Т. Гундорова вдається до поняття 

транзитна культура? Які можливості 

для сучасної критики воно відкриває? 

17. На які події сучасної історії і культури 

вказує концепт «травматичний стан 

культури» (за Тамарою Гундоровою)? 

18.  На які події сучасної історії і культури 

вказує концепт «нуклеарна свідомість 

літератури» (за Тамарою 

Гундоровою)? 

19. Чи змінився статус критика в сучасному 

літературному процесі? Якщо так чи 

ні, то з чим це пов’язано? 

20. Чи слушно говорити про занепад 

української літературної 

критики? Якщо так чи ні, то з чим це 

пов’язано? 

21. Чому вважають, що добре розвинена 

літературна критика свідчить про 

високий рівень розвитку суспільної 

культури загалом? 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96091&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96091&displayformat=dictionary


22. Як Ви зрозуміли поняття соціокультурних 

векторів літературної критики? 

Прокоментуйте зв'язок літературної 

критики з культурною 

журналістикою. 

23. Поясніть на конкретних прикладах 

специфіку жанрів літературної 

критики: літературно-критична 

стаття, рецензія, анотація. 

24.  Поясніть на конкретних прикладах 

специфіку жанрів літературної 

критики: огляд, портрет, есей. 

25.  Поясніть на конкретних прикладах, 

чому інтерв’ю вважають  особливим 

літературно-критичним жанром.   

26. Схарактеризуйте специфіку літературно-

критичного видання (газета 

«Літературна Україна» 

(https://litukraina.com.ua/) 

27.   Схарактеризуйте специфіку літературно-

критичного видання 

(газета «Українська літературна 

газета» (https://litgazeta.com.ua/)) 

28.  Схарактеризуйте специфіку 

літературознавчого видання «Слово і 

час» (https://il-

journal.com/index.php/journal) 

29.  Схарактеризуйте специфіку літературно-

критичного виданням (часопис 

"Критика" 

(https://krytyka.com/ua/journal) 

30. Схарактеризуйте специфіку літературно-

критичного ресурсу 

ЛітАкцент (http://litakcent.com/)  

Екзаменатор ______________  О. О. Бровко 
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