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Освітній рівень Другий (магістерський) 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Освітня програма «Літературна творчість» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Підсумковий контроль здійснюється у формі 

письмового іспиту, що передбачає розкриття 

двох питань, по одному з кожному модулю. 

 

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. 

Орієнтовний перелік питань: Історія української літератури ХХ – ХХІ 

століття: 

1. Історичні обставини творення 

новітньої української літератури. Естетичні 

засади постмодернізму. Розвиток постмодернізму 

в українській літературі. 

2. Авангардизм. Основні етапи 

розвитку українського поетичного авангарду, 

його особливості. 

3. АУП (Асоціація українських 

письменників) та літературні угруповання кінця 

ХХ – початку ХХІ ст.: “Бу-Ба-Бу”, “Нова 



дегенерація”, “ЛуГоСад”, “Пропала грамота” та 

ін. 

4. Постмодерна українська поезія: 

проблеми, мотиви, образи. 

5. Марія Матіос: між традицією і 

стилізацією (“Солодка Даруся”, “Майже ніколи 

не навпаки” та ін.). 

6. Творчість Євгена Пашковського та 

Олеся Ульяненка в контексті житомирської 

прозової школи. 

7. “Рекреації” Ю.Андруховича – 

перший постмодерний твір сучасної української 

літератури: система образів, проблематика. 

8. Постмодерний дискурс прози Юрія 

Андруховича. “Перверзія”. 

9. Особливості прози Юрка Іздрика – 

представника “станіславського феномену” 

(“Воццек”, “Флешка. Дефрагментація”). 

10. Гендерні проблеми в романі 

О.Забужко “Польові дослідження з українського 

сексу”. 

11. Проблема жінки у творах 

О.Забужко “Сестро, сестро”, “Дівчатка”, “Я, 

Мілена”. 

12. Трансформація фольклорного 

матеріалу у “Казці про калинову сопілку” Оксани 

Забужко. 

13. “Століття Якова” В.Лиса – “кращий 

роман десятиліття”. 

14. Жанрово-стильові особливості 

романів Юрія Винничук “Весняні ігри в осінніх 

садах” і “Танго смерті”.  

15. Художні домінанти прози 

Т.Прохаска (НепрОсті”, “З цього можна зробити 

кілька оповідань”). 

16. Прозова творчість Євгенії 

Кононенко. Екзистенційні проблеми крізь 

призму детективного жанру (романи “Імітація”, 

“Зрада”). 

17. Проза Люко Дашвар (твори на 

вибір). 

18. Проза Дари Корній: “Тому, що ти 

є”, “Гонихмарник” та ін. 

19. Карнавальне моделювання світу в 

текстах Олександра Ірванця. Антиутопічний 

роман “Рівне / Ровно”. Повість “Очамимря”.  

20. Особливості прозової творчості 

Ірен Роздобудько (“Ескорт у смерть”, “Ґудзик”). 

21. Проза Андрія Кокотюхи. Роман 

“Легенда про Безголового”.  

22. Художні домінанти прози 

Г.Вдовиченко. Романи “Пів”яблука”, “Тамдевін”.  



23. Художні домінанти прози Світлани 

Пиркало. Повість “Зелена Маргарита”. 

24. Ірена Карпа та її прозова творчість 

(“Перламутрове Порно (Супермаркет 

самотності)”). 

25. Прозова творчість Сергія Жадана: 

проблематика, поетика (“Депеш Мод”, 

“Ворошиловград”, “Інтернат”). 

26. Постмодерне малювання світу в 

романах Любка Дереша (“Культ”, “Поклоніння 

ящірці”, “Спустошення”). 

27. Художні шукання сучасної 

постмодерної драматургії. 

28. Особливості драматургії 

О.Миколачука-Низовця (п’єси “Ассо та Піаф”, 

“Оноре, а де Бальзак”, “Територія Б”, “Знімінь з 

небес офіціанта”). 

29. Особливості драматургії О.Ірванця 

(п’єси “Прямий ефір”, “Recording”, 

“Електричка”, “Маленька п’єса про зраду однієї 

актриси”). 

30. Особливості драматургії Неди 

Нежданої (п’єси “І все-таки я тебе зраджу”, “Той, 

що відчиняє двері”, “Химерна Мессаліна”, 

“Самогубство самоти”, “Угода з ангелом”). 

Літературна критика ХХ – ХХІ століть: 

основні тенденції і постаті: 

1. Основні риси та етапи розвитку 

українського літературознавства. 

2. Літературно-філософська есеїстика 

Оксани Забужко. 

3. Різновиди літературної критики в 

Україні. 

4. Основні положення статті 

Олександра Астаф’єва “На методологічних 

перехрестях третього тисячоліття (проблеми 

теорії і практики)” (2004). 

5. Основні положення статті Стефанії 

Андрусів “Сучасне українське 

літературознавство: тексти і контексти” (2004). 

6. Феміністична і гендерна критики в 

українському літературознавстві. 

7. Основні положення праці Григорія 

Грабовича “До історії української літератури” 

(1997). 

8. Постколоніальна критика: основні 

ідеї, представники, актуальність 

9. Рецептивна естетика. Поняття 

“горизонт сподівань”. 

10. Міждисциплінарні підходи до 

літератури. 

11. Значення антології “Слово. Знак. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE


Дискурс. Антологія світової літературно-

критичної думки ХХ століття” для становлення 

сучасного українського літературознавства. 

12. Проблематика сучасних 

компаративних досліджень в Україні. 

13. Основні положення статті Григорія 

Сивоконя «“Постколоніалізм” в сучасній 

українській літературі: симптоми, тенденції, 

явища». 

14. Проблема методологічних засад 

сучасного літературознавства 

15. Міфокритична методологія в 

літературознавстві: Людмила Кисельова, Ярослав 

Поліщук та ін. 

16. Психоаналітичні студії Ніли 

Зборовської (Код української літератури: проект 

психоісторії новітньої української літератури, 

2006). 

17. Особливості критичного підходу до 

літератури Леоніда Ушкалова (Від бароко до 

постмодернізму, 2011). 

18. Дискусійний вимір статті Ярослава 

Поліщука “Метафора продажу та купівлі. 

Критичний дискурс постмодерну” (2009) 

19. Основні положення статті Тамари 

Гундорової “Методологічний тиск (проблеми 

українського літературознавства)” (2002). 

20. Проблемний характер статті Івана 

Фізера “Зустрічі чи зіткнення української 

філології із західними методологічними 

стратегіями” (2006). 

21. Теоретичні аспекти дослідження 

Наталі Шумило “Під знаком національної 

самобутності” (2003). 

22. Концепція “постчорнобильської 

бібліотеки” Тамари Гундорової 

(Післячорнобильська бібліотека. Український 

літературний постмодерн, 2005). 

23. Особливості літературно-критичної 

есеїстики Костя Москальця (“Людина на 

крижині”, “Сполохи”). 

24. Концепція українського модернізму 

Соломії Павличко (Дискурс модернізму в 

українській літературі, 1997). 

25. Постмодерна інтерпретація 

раннього модернізму Тамари Гундорової. 

(ПроЯвлення слова: Дискурсія раннього 

українського модернізму: Постмодерна 

інтерпретація, 1997). 

26. Програмний характер статті 

Соломії Павличко “Чи потрібна українському 

літературознавству феміністична школа?” (1991) 



27. Есе як жанр літературної критики. 

28. Дискусія про постмодернізм в 

українському літературознавстві. 

29. Літературно-критичні журнали: 

основна характеристика. 

30. Особливості дослідження Віри 

Агеєвої “Поетеса зламу століть:Творчість Лесі 

Українки в постмодерній інтерпретації” (2001). 
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