
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ І КОМПАРАТИВІСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 
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Курс 3 

 

 

 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація «Українська література» 

 

 

 

Форма проведення: 

письмово 

 

 

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

 

  



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

До екзаменаційного білету комплексного іспиту входить три завдання, 

орієнтовані на перевірку знань аспірантом матеріалу базових розділів блоку 

дисциплін «Науковий семінар»: «Міфопоетика», «Літературна генерика, 

генологія, інтерсеміотика», «Студії з літературознавчої стилістики», «Тенденції 

сучасної української літератури». 

Критерії Бали 

Повнота викладу основних положень і концепцій теорії образотворчого 

мистецтва, доречне використання сучасної наукової термінології 

10 

Знання наукових джерел з проблеми 10 

Вміння ілюструвати теоретичні міркування емпіричними прикладами 10 

Логіка і аргументація викладу 10 

Всього 40 

 

ОСНОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

1. Основні етапи історії термінологічного осмислення жанру. 

2. Провідні тенденції XX століття в осмисленні жанрології. 

3. Жанрові теорії Н. Фрая та Ц. Тодорова. 

4. Родо-видо-жанрова вертикаль. 

5. Тріадичні мікросистеми членування (жанр / піджанр / модифікація). 

6. Трансформація жанру в процесі наслідування (історична діахронія). 

7. Жанр як читацька модель тексту / твору. Вплив жанру на читацькі 

установки, рецепцію, рефлексію. 

8. Поетика візуалізації. 

9. Інтерсеміотичність, інтермедіальність: змістове наповнення понять. 

10. Синтез як найвища форма взаємодії мистецтв. 

 

11. Естетико-філософське тлумачення стилю. 

12. Формалістсько-нормативне тлумачення стилю. 

13. Постмодерністське тлумачення стилю. 

14. Ритм і стиль у поезії, прозі, драматургії. 

15. Лексико-семантичні виміри стилю. 

16. Топіка та її роль у становленні стилю. 

17. Індивідуалізація композиції. Сюжетні прийоми та ходи. 

18. Жанр як стильова форма, її суспільно-історична природа.  

19. Стиль письменника — даність чи конструкт. 

20. Науковий лексикон стильової дескрипції. 

 

21. Антологія як форма саморепрезентації покоління.  

22. Стильові пріоритети і жанрові трансформації сучасної української 

драматургії.  

23. Вплив резонансного твору на свідомість / світогляд читачів. 

24. Літературне споживання. Сучасні українські видавництва комерційної 

літератури. 

25. Передумови виникнення та ґенеза розвитку масової літератури. 





КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ І КОМПАРАТИВІСТИКИ 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з «Наукового семінару» 

Курс 3 

Спеціальність 035 Філологія 

Спеціалізація Українська література 

Форма проведення Письмово 

Тривалість проведення 2 години 

Максимальна кількість балів 40 

Критерії оцінювання Повнота викладу основних положень і 

концепцій теорії образотворчого мистецтва, 

доречне використання сучасної наукової 

термінології – 10 балів 

Знання наукових джерел з проблеми – 

10 балів 

Вміння ілюструвати теоретичні міркування 

емпіричними прикладами – 10 балів 

Логіка і аргументація викладу – 10 балів 

Всього – 40 балів 

Перелік допоміжних матеріалів  

Орієнтовний перелік питань 1. Основні етапи історії термінологічного 

осмислення жанру. 

2. Провідні тенденції XX століття в 

осмисленні жанрології. 

3. Жанрові теорії Н. Фрая та Ц. Тодорова. 

4. Родо-видо-жанрова вертикаль. 

5. Тріадичні мікросистеми членування 

(жанр / піджанр / модифікація). 

6. Трансформація жанру в процесі 

наслідування (історична діахронія). 

7. Жанр як читацька модель тексту / твору. 

Вплив жанру на читацькі установки, 

рецепцію, рефлексію. 

8. Поетика візуалізації. 

9. Інтерсеміотичність, інтермедіальність: 

змістове наповнення понять. 

10. Синтез як найвища форма взаємодії 

мистецтв. 

 

11. Естетико-філософське тлумачення 

стилю. 

12. Формалістсько-нормативне 

тлумачення стилю. 

13. Постмодерністське тлумачення стилю. 

14. Ритм і стиль у поезії, прозі, 






