
Форма опису програми екзамену 

Затверджено на засіданні кафедри української літератури. компаративістики і 

грінченкознавства 

протокол № 12 від 18 травня 2022 року 

 

Поля форми Опис полів 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Функціональна поетика і семіотика тексту» 

Курс V курс 

Освітній рівень Другий (магістерський) 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Освітня програма «Літературна творчість» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

(студентам пропонується відповісти на питання 

тесту для перевірки теоретичних знань з 

дисциплін: 

«Міф як ядро художньої творчості»; 

«Жанрово-стильові моделі сучасної української 

літератури»; 

«Теорія поетичної мови»; 

«Теорія віршування»). 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

40 балів  

(1 бал – за кожну правильну відповідь) 

Критерії оцінювання: 36-40 балів – «відмінно» (не менше 90% 

правильних відповідей); 

 30-35 балів – «добре» (не менше 75% 

правильних відповідей); 

25-29 балів – «задовільно» (не менше 60% 

правильних відповідей); 

1-24 балів – «незадовільно» (менше 60% 

правильних відповідей). 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, 

ЕНК 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11

064 

Орієнтовний перелік питань: З дисципліни «Міф як ядро художньої 

творчості» 

1. Міф як літературознавча категорія. 

2. Поняття архетипу. 

3. Категорія центру у міфологічній моделі. 

4. Тіло людини як мікросвіт. 

5. Образи-медіатори у міфологічній картині 

світу. 

6. Будинок у міфологічній картині світу. 

7. Міфопоетична символіка.  

8. Міфологічна опозиція свій/чужий. 

9. Символіка художнього простору. 

10. Кордон у міфологічній картині світу. 



 

З дисципліни «Жанрово-стильові моделі 

сучасної української літератури»  

 

1. Жанрово-стильові моделі сучасної 

української поезії. 
2. Жанрово-стильові моделі сучасної 

української драматургії. 
3. Жанрові модифікації сучасної 

української прози. 
4. Типологія та поетика сучасного 

українського оповідання. 
5. Типологія та поетика сучасної 

української повісті. 
6. Автодокументальні форми. 
7. Жанрові різновиди сучасного 

українського роману. 
8. Сучасна українська масова література. 
9. Реалізація наративних стратегій в 

сучасній українській прозі. 
10. Функції інтертекстуальності в сучасній 

українській літературі. 

З дисципліни «Теорія поетичної мови» 
 

1.Теорії поетичної мови. 

2.Лексика активна і пасивна. 

3. Розмовна та літературна лексика. 

4. Метафора та її види. 

5. Роль тропів у художньому творі.  

6. Основні види поетичних фігур. 

7.Фігури накопичення і уникнення  

8. Поняття про евфемізми, їх використання в 

художніх творах.  

9. Мова художнього твору як елемент стильової 

манери автора.  

10. Інверсія. Антитеза.  

 

 З дисципліни «Теорія віршування» 

1. Основні віршознавчі поняття. 

2. Системи віршування, розміри 

силабо-тонічної системи. 

3. Дефініції рими, види рим (критерії 

поділу). 

4. Засоби евфонії та какофонії. 

5. Роль алітерацій та асонансів. 

6. Визначення строфи. 

7. Прості та канонічні строфи. 

8. Сонет, його модифікації. Авторські 

строфи в українській поезії. 

9. Метр і ритм. 



10. Основні віршознавчі дисципліни. 

 

Приклад тестового завдання: 

 

Якими символами у культурі маркується 

міфологічний зв’язок між небом і землею: 

А. “Свої” земля, місто, країна 

В. Драбина, дерево, гора 

С. Кордон, сад, колодязь 

 

 

Екзаменатори ______________  Бондарева О.Є. 

Євтушенко С.О. 

Башкирова О.М. 

 
 


