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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Творчий семінар: поезія, проза, драматургія» 
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Освітній рівень Другий (магістерський) 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Освітня програма «Українська мова та література» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

(студентам пропонується відповісти на два 

теоретичні питання  на основі опрацьованих 

літературно-критичних джерел та пройти тест) 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

40 балів 

1 питання – 15 балів;  

2 питання – 15 балів; 

Тест  – 10 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: Творчий семінар: Поезія 

1. Охарактеризуйте лексичний рівень 

поетичного тексту, дайте визначення його 

основних категорій. 

2. Охарактеризуйте прості та канонічні 

строфи. Дайте визначення найбільш 

уживаних строф кожної з двох цих груп.  

3. Охарактеризуйте помежівні явища між 

поезією та прозою (ритмізована проза, 



вірш у прозі). Наведіть приклади.  

4. Охарактеризуйте фонічний рівень 

організації поетичного тексту, засоби 

евфонії та какофонії. 

5. Наведіть класифікацію та дайте стислу 

характеристику канонічних строф.  

6. Дайте загальну характеристику систем 

віршування. 

7. Дайте визначення строфи та назвіть її 

ознаки (за І. Качуровським). 

Охарактеризуйте строфічний рівень 

організації поетичного тексту. 

8. Охарактеризуйте поезію і прозу як основні 

типи словесної творчості. 

9. Окресліть проблему жанрового поділу 

лірики. Наведіть відомі вам класифікації 

ліричних творів. 

10. Охарактеризуйте синтаксичний рівень 

організації поетичного тексту та основних 

стилістичних фігур. 

Творчий семінар: Проза 

1. Поезія і проза: дві основні форми 

художнього викладу. 

2. Художня мова прозового твору. 

3. Епос як літературний рід. 

4. Великі епічні жанри. 

5.  Жанр повісті. 

6. Малі епічні жанри. 

7. Сюжетні зв'язки в епічному творі (за 

І. Качуровським). 

8.  Роман: традиційна форма, жанрові 

трансформації. 

9. Оповідання і новела: жанрові межі. 

10. Сюжетні й позасюжетні елементи в 

епічному творі. 

Творчий семінар: Драматургія 

1. Структура драматургічного твору та 

вимоги до неї. 

2. Чим зумовлений обсяг драматургічного 

твору? Наведіть приклади.  

3.  Якими мають бути персонажі 

драматургічного твору? Наведіть 

приклади. 

4. Роль ремарок у драматургічному творі. 

Наведіть приклади. 

5. Як розвивається конфлікт у 

драматургічному творі? 

6. Як у драматургічному творі проявляється 

автор? Наведіть приклади. 

7. Якими засобами створюється драматизм у 

п’єсі? 

8.  Для чого у драматургічний твір вводяться 



одноепізодні персонажі? 

9. Особливості організації сценічного 

простору у драматургічному творі. 

10. Що має відбутися з протагоністом у 

драматургічному творі? 
Екзаменатор ______________  О. М. Башкирова 

 


