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Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 2 години  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 1) дати коротку відповідь на  питання зі 

змістового модуля «Психологія творчості»  — 20 

балів за відповідь: 

– точність визначення 

– наявність прикладів (за можливості) 

2) скласти есе за темою зі змістового модуля 

«Теорія і практика літературної творчості»  

 (0,1–0,2 авт. арк.) — 20 балів: 

– самостійність міркування 

– повнота викладу теми 

– аргументованість висновків 

– зв’язність викладу 

Перелік допоміжних 

матеріалів 
- 

Орієнтовний перелік 

теоретичних питань 

Психологія творчості  

1. Проаналізуйте природу творчості з позиції 

різних наукових шкіл. 

2. Розкрийте сутність та характеристики 

творчого процесу. 

3. Обґрунтуйте роль творчих задатків у 

діяльності українських письменників. 

4. Охарактеризуйте чинники та закономірності 

розвитку творчих здібностей особистості. 

5. Наведіть приклади методик діагностики 

творчості та креативності особистості. 

6. Здійсніть порівняльний аналіз розвитку 
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творчості особистості на різних вікових 

етапах. 

7. Опишіть три методики, спрямовані на 

розвиток творчих здібностей особистості 

підліткового віку. 

8. Охарактеризуйте техніки, вправи з розвитку 

літературної творчості студентів. 

9. Проаналізуйте портрет творчої особистості, 

обґрунтуйте свої міркування. 

10. Складіть алгоритм дій, спрямований на 

розвиток власного творчого потенціалу. 
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Орієнтовний перелік 

теоретичних питань 

Теорія і практика 

літературної 

творчості 

1. Схарактеризуйте етапи реалізації творчого 

    задуму. 

2. Означте способи розбудови  сюжету: домисел, 

  вимисел, історична та художня правда у творчості.  

3. Продемонструйте методику побудови сюжету. 

4. Проаналізуйте типи сюжетних зв’язків, їх 

    комбінування. 

5. Означте місце прототипу у творчості  та 

   моделювання образу персонажа на його основі. 

6. Означте умови унікальності ідіостилю як 

    передумови успіху твору. 

7. Охарактеризуйте засади комерційної й елітарної 

 літератури.  

8. Розкрийте можливості використання мас-медіа та 

    Інтернет-ресурсів для просування твору. 

9. Охарактеризуйте відношення мистецтва до 

 дійсності в романтизмі, реалізмі. 

10. Охарактеризуйте відношення мистецтва до 

дійсності в модернізмі і постмодернізмі. 
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