
 
 



Пояснювальна записка 
 

Вступне випробування для вступників на магістратуру за спеціальністю 
«Українська мова і література» охоплює практичні складові компоненти сучасної 
української мови як навчальної дисципліни (орфографія, пунктуація). На вступному 
випробуванні вступники повинні продемонструвати повноцінне володіння 
нормами, тому пишуть диктант відповідного рівня складності ( 220-250 слів). 

У диктанті перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені 
орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування; 
ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним 
чином оформляти роботу. Перевірка здійснюється фронтально за традиційною 
методикою. 

Для диктантів використовують тексти, у яких кожне з правил орфографії чи 
пунктуації було представлене 3-5 прикладами. 

За диктант виставляють оцінку на основі таких критеріїв: 
 орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 
помилка в тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, 

вважається однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних словах 
вважаються різними помилками; 

розрізняють грубі й негрубі помилки (перелік негрубих помилок 
визначається програмою з мови); 

Орфографічні помилки полягають у неправильному написанні слів з тими чи 
іншими орфограмами (буквеними або небуквеними). 

Пунктуаційні помилки полягають у неправильній постановці розділових 
знаків, їх сплутуванні, відсутності в місцях, визначених правилами, заміні одних 
розділових знаків іншими, уживанні зайвих розділових знаків, у неправильній 
послідовності постановки розділових знаків при їх сполученні, переносі знака в 
інший рядок (крім тире). 

Негрубими вважаються помилки, що не мають істотного значення для 
характеристики орфографічних і пунктуаційних умінь та навичок, а також 
повторювані й однотипні помилки. 

Під час підрахування помилок дві негрубі вважаються за одну. Одна негруба 
помилка не враховується, якщо виставляються бали від 1 до 9. 

Традиційні негрубі помилки: 
Заміна українських букв російськими. 
Винятки з усіх правил. 
Написання великої букви в складних власних найменуваннях. 
Сплутування не та ні в сполученнях типу не хто інший, як...; не що інше, як...; 

ніхто інший не...; ніщо інше не... тощо. 
 Написання разом та окремо прислівників, утворених від іменників з 

прийменниками. 



Заміна одного розділового знака іншим (не в усіх випадках!), наприклад: 
заміна знака запитання, знака оклику, трьох крапок крапкою; неправильний вибір 
коми або знака оклику для виділення звертання тощо. 

У пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або порушенні їх 
послідовності. 

При оцінюванні дуже неохайної роботи може зніматися один бал. 
 
Вступник, який виконав диктант більше, ніж на 60 балів, допущений до 

тестування з літератури, куди входять питання з історії української літератури, 
репрезентованої такими етапами, як давня література, література ХІХ ст., 
література межі ХІХ – ХХ ст., ХХ ст., що дають можливість перевірити стан 
підготовки майбутніх магістрів, виявити їхнє вміння самостійно поповнювати свої 
знання, орієнтуватись у швидкому потоці наукової інформації з питань літерату-
рознавства, а також і це чи не найголовніше  для майбутнього науковця, вміння 
аналізувати літературний  матеріал.  

Час написання диктанта – 2 академічні години  
Перерва – 1 година. 
Тестування з літератури – 1 академічна година, 50 тестів по 2 бали кожен. 
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Теми з української література 
 

   Виникнення і розвиток літописання Київської Русі. "Повість минулих літ", 
"Слово о полку Ігоревім". Історична основа "Слова о полку Ігоревім". Провідна 
ідея поеми та художні засоби її втілення.  

Козацькі літописи. Літопис Самовидця. Літопис Григорія Грабянки. Літопис 
Самійла Величка. Образ Богдана Хмельницького в '"козацьких" літописах. 

Поезія XVII -XVIII ст (Іван Величковський) 
Г.С.Сковорода - видатний мислитель ХVПІ ст. Ідея "сродної праці" у творчості 

письменника. Збірки "Сад божественних песней" та "Басні харьковскіє".  
Поняття про літературний процес, творчі методи, напрями, течії. 
Зростання нової української літератури з кінця XVIII до 40-х років ХІХ ст. 

просвітительський реалізм передшевченківського періоду. Бурлеск і твори, що 
стояли поза бурлескною традицією. Вияви сентименталізму, поєднання його з 
реалістичними тенденціями. І.Котляревський - перший класик нової української 
літератури, видатний просвітитель. "Енеїда" Івана Котляревського - першій твір 
нової української літератури. Жанрове новаторство, народність. Своєрідність 
вираження авторської позиції у творі. 



Драматичні твори І.Котляревського ("Наталка Полтавка", "Москаль-чарівник"). 
їх художні особливості. Новаторський характер п'єси І.П. Котляревського "Наталка 
Полтавка".  

Творчість П.П.Гулака-Артемовського. Місце байкарської творчості 
П.П.Гулака-Артемовського та Є.П. Гребінки в літературному процесі. 

Г.Ф.Квітка-Основ'яненко - перший прозаїк нової української літератури, його 
українські повісті та оповідання. Гумористично-сатиричні твори ("Конотопська 
відьма"). Сентиментально-реалістичні повісті ""Маруся". "Сердешна Оксана", їх 
ідейно-тематичне спрямування. Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обря-
дів, природи України у повісті "Маруся". Драматичні твори російською та 
українського мовами ("Шельменко-денщик", "Сватання на Гончарівці). Повість 
«Пан Халявський» 

Романтизм в українській літературі. Творчість по- 
етів-романтиків Л.Боровиковського, М.Костомарова, В.Забіли, М.Петренка. 

Літературний рух 40-60-х років XIX ст. в Україні.  
Т.Шевченко - основоположник нової української літератури. Творчий шлях 

поета. Багатогранність творчої діяльності Т.Г.Шевченка, його місце в 
літературному житті України. Лірика і балади раннього періоду. Соціально-
побутові та історичні поеми раннього періоду. Драматичні твори, їх зв'язок з 
розвитком літературного й театрального мистецтва. "Назар Стодоля". Лірика періоду 
"трьох літ", її громадянський пафос і висока художня довершеність. Сатира 
письменника. її народний характер. Тематичне, жанрове і стильове багатство поем 
"Сон" ("У всякого своя доля"). "Кавказ", "І мертвим, і живим...". Прометей - 
символічний образ нескореного народу (за поемою "Кавказ" Т.Г.Шевченка). 
Соціально-побутові поеми ("Наймичка"). Історична поема Т.Шевченка 
"Гайдамаки" і роман П.Куліша "Чорна рада", їх художні особливості. 

Творчість 1847-1857 років. Цикл поезій "В казематі", поет на засланні, його 
лірика, її мотиви, образи.  

Проза Шевченка. Повісті російською мовою, вираження авторської позиції. 
Творчість 1857-1861 років. Поема "Неофіти", вірш "Юродивий". 

Естетичні погляди Т.Шевченка, його "Щоденник".  
"Чорна рада» П.Куліша - перший історичний роман в українській літературі. 

Зображення козацького лицарства в ньому та осмислення історичного минулого 
України. 

Творчість Марка Вовчка.. "Народні оповідання" і "Рассказы из народного 
русского быта". Поняття про характер та його типовість. Повісті "Інститутка", 
"Кармелюк». Злободенність тематики, своєрідність жанру і стилю.  

Поетична спадщина Ю. Федьковича, використання Шевченкових  традицій. 
Лірика, її мотиви і образи, поеми, проза письменника,  проблематика. 

Літературний рух 70-90-х років XIX ст.  
Творчість І.Нечуя-Левицького. Літературні традиції і новаторство 

письменника. Повісті з життя селянства: "Микола Джеря". "Кайдашева сім'я", їх 
образи, художні особливості; майстерність типізації й індивідуалізації в них. 
Поняття про соціально-побутову повість. 

Роман Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", його тематика, 
образи, засоби їх типізації; мова твору. Своєрідність композиції роману. Поняття 
про соціально-психологічний роман. Роман "Повія'" як визначний твір вітчизняного 



і світового реалістичного епосу. Своєрідність композиції, система образів роману. 
Багатогранність творчого доробку Б.Д.Грінченка.  соціально-психологічні   

аспекти   його   творів   ("Без   хліба",    "Дзвоник", "Каторжна", "Украла", 
"Екзамен" та ін.). 

Український професійний театр і драматургія другої половини XIX ст., умови їх 
розвитку. Театр корифеїв під керівництвом М.Старицького і М.Кропивницького. 

Драматургія і театральна діяльність М.Кропивницького. М.Старицький як 
організатор професійного театру, драматург, поет і прозаїк.  

І.Карпенко-Карий - найвидатніший драматург серед корифеїв українського 
театру. Його активна громадська і театральна діяльність.  Новаторство у жанрі 
соціальної комедії ("Мартин Боруля", '"Сто тисяч", "Хазяїн").  

Життєвий І творчий шлях І.Франка, становлення І.Франка як поета, його 
роздуми про "секрети поетичні". Збірка "З вершин і низин", її новаторство, 
злободенність тематики, художня досконалість та перекладання на музику кращих 
творів. Ліричний герой поетичної драми "Зів'яле листя". Вміння автора поєднати в 
поезіях соціальні, революційні, філософські та інтимні мотиви. 

Місце художньої прози у спадщині письменника. Історична тема в прозі 
І.Франка. Образи і засоби їх типізації у повісті "Захар Беркут". Твори з життя 
інтелігенції ("Перехресні стежки"). 

Драматичні твори, їх тематика, жанри і стильові особливості. Ідейно-художній 
аналіз соціально-побутової драми "Украдене щастя», її конфлікти, реалізм і 
типовість образів.  

Українська література кінця XIX - початку XX ст.  
Життєвий і творчій шлях М.Коцюбинського, його ідейно-естетичні погляди. 

Твори «Харитя", "Дорогою ціною", "Цвіт яблуні". Майстерність гумористичного, 
психологічного і ліричного зображення персонажів ідейно-художній аналіз новел 
1900-х років ("Сміх", "Подарунок на іменини", ""Intermezzo"). М. Коцюбинський - 
майстер психологічної новели. Повість "Fata Morgana", її значення  в українській 
прозі. Повість "Тіні забутих предків" як правдива казка про Гуцульщину, її 
проблематика. 

Життєвий І творчий шлях Лесі Українки. Основні мотиви, образи, художня 
специфіка громадсько-політичної лірики Лесі Українки. Драматургія, її тематика, 
жанрова різноманітність і новаторство. Драматичні поеми ("Одержима".)  

Філософська ідея, система образів, поетична символіка, особливості 
композиції драми-феєрії "Лісова пісня". Трагедія людини відірваної від рідної 
землі, у драмі "Бояриня" Лесі Українки.  

В.Стефаник - великий майстер соціально-психологічної новели. Життєвий і 
творчій шлях, літературно-естетичні погляди. Тематика, образи, художня 
специфіка новел. Твори Василя Стефаника - шедеври світової новелістики.       

О.Ю.Кобилянська - визначна представниця модернізму в українській 
літературі. Повісті "Людина" і "Царівна", композиція, особливості творення 
образів, мова і стиль. Новели. Ідейно-художні особливості повістей "Земля" і "У 
неділю рано зілля копала". Використання засобів лірики й драми в епічному творі.  

Особливості розвитку української літератури початку XX ст.: традиції п 
новаторство. Різноманітність стильових манер у творчості письменників першої 
половини 20-х рр.: романтико-героїчна. (Ю.Яновський); лірико-
імпресіоністична (М.Хвильовий, Г.Косинка, М.. Івченко). Поєднання епічної 



розповіді з ліричним самовиявом письменника. Засвоєння українською літературою 
найновіших модерністських течій в європейському мистецтві. Розвиток символізму 
(Г.Михайличенко, Я.Савченко, О.Слісаренко), футуризму (М.Семенко, Гео 
Шкурупій, ранній М.Бажан). неокласицизм (М.Зеров,        М.Рильський,        ІІ. 
Филипович, М.Драй-Хмара, О.Бургардт); конструктивізму (В. Поліщук). 

Розвиток української поезії 20-30 рр. Жанрово-стильове багатство ліричних 
творів. 

Загальна характеристика творчості П.Тичини. Поетичний вираз світовідчуття 
й світорозуміння нового покоління творчої інтелігенції у збірці "Сонячні 
кларнети". Ідеал гармонії всесвіту, протест проти жорстокості війни і дійсності 
("Скорбна мати"). Відтворення революції й громадянської війни, оспівування 
борців, що полягли за самостійну Україну ("Гей, вдарте в струни, кобзарі"". 
"Пам'яті тридцяти"). Трагедія українського села. тема голоду ("Прийшли до мене в 
гості", "Загупало в двері прикладом"). Збірки "Плуг" та "Замість сонетів і октав". П 
Обурення і відчай поета з приводу нового гніту, під який потрапила Україна у 20 
рр. ("До кого говорить?'"), роль митця у такому суспільстві ("І.Бєлий, і Блок, і 
Єсенін, і Клюєв..."'). Нова концепція дійсності у збірці "Вітер з України". 
Суперечливість творчої еволюції у 30-40 рр. Криза генія. Оцінка творчості митця 
Є.Маланюком, В.Стусом. 

Життєвий і творчий шлях Максима Рильського. Розмаїття тем і мотивів, 
психологічна наповненість і витонченість поетичних образів у ліриці 
М.Рильського. Перша збірка "На білих островах": синтез реалістичної. 
романтичної манери письма та символізму. Відстоювання високої культури 
поетичної творчості в угрупуванні неокласиків. Збірки "Під осінніми зорями". 
"Синя далечінь", "Крізь бурю і сніг" - досягнення Рильського-неокласика. 
Використання форми сонету. Єдність людини і природи, юнацьке почуття 
кохання, сум розлуки у ліричних поезіях "Яблука доспіли", "На білу гречку впали 
роси". "Ластівки літають, бо літається". Медитативна лірика.  

Поетична творчість неокласиків (М.Зеров, П.Филипович, М.Драй-Хмара. 
Ю.Клен). Загальна характеристика. 

Життєвий і творчий шлях Володимира Сосюри. Провідні мотиви лірики. 
Особливості стилю письменника. Початок літературної творчості В.Сосюри. 
"Червона зима" - поема про громадянську війну. Драма поета і драма особистості. 
Ілюзії автора, навіяні ідеологічною системою. Інтимна лірика В.Сосюри: "Так 
ніхто не кохав...". "Білі акації будуть цвісти...".  

Вольовий характер ліричного героя творів Євгена Маланюка. Тема історичної 
долі України, протест проти безправності на Україні, проголошення потреби 
формування нової, національно свідомої особистості. Ідея української 
державності у поезії Є.Маланюка. зображення "степової Еллади"". Посилення 
трагедійності світовідчуття Є.Маланюка у пізніх поезіях. 

Естетичне новаторство української прози 20-30 рр. Проблематика, жанри, 
багатство стильових течій. Жанрова різноманітність прози. Перевага 
новелістичних жанрів (короткі новели, шкіци, етюди, ескізи). Твори Г.Косинки, 
М.Хвильового. Ю.Яновського). Розвиток малих епічних жанрів (збірки оповідань і 
новел С.Васильченка, В.Винниченка, твори М.Івченка, М.Ірчана, М.Хвильового). 
Поява в середині 20-х років великих епічних полотен: повісті (М.Хвильовий, 
В.ІІідмогильний) та романи (В.Підмогильний, Ю.Яновський). 



Творчість Володимира Винниченка і її місце в літературному процесі. Тематика, 
гуманістичний пафос прози та драматургії. Реалістичне зображення людських 
характерів у творах Володимира Винниченка. 

Життєвий і творчий шлях М.Хвильового. Трагізм життєвої долі М.Хвильового 
та його героїв. Суперечність між гуманістичними, вселюдськими ідеалами й 
жорстокою дійсністю громадянської війни, роздвоєння особистості ("Я 
(Романтика)'", "Мати"), сліпа віра в "загірну комуну" ("Синій листопад1').  

В.Підмогильний. Продовження інтелектуальної, філософсько-психологічної 
лінії в українській літературі початку XX ст. тематичне розмаїття прози митця: тема 
людини і революції ("'Історія пані Ївги". "Повстанці"): тема голоду 
("Проблема хліба", "Собака"); тема міста й села ("Остап Шаптала", "Місто"). 
Творчість В.Підмогильного у літературному контексті доби.  

Ю.Яновський. Ліризм, поєднання реалістичного з романтичним - основні 
ознаки творчості Ю.Яновського. "Вершники". Поєднання ознак народної думи, 
героїчної поеми, новелістичного роману; реалізму та романтизму. Осуд жорстокості 
та безглуздя братовбивчої війни ("Подвійне коло"). Трагедія роду Половців у 
романі "Вершники". Романтична віра в справедливість революційних ідеалів. 
Революційна романтика в творі. 

Художньо-естетичні шукання українських драматургів у галузі 
проблематики, жанрів, стилів. Проблематика: боротьба за новий світ і формування 
свідомості, психології ("Між двох сил'' В.Винниченка, "Патетична соната" 
М.Куліша, "Яблуневий полон" І.Дніпровського); історичної пам'яті ("Свіччине 
весілля", "Ярослав Мудрий'' І.Кочерга, "Северин Наливайко" С.Черкасенка); 
соціально-побутових, морально-етичних конфліктів ("Народний Малахій" 
М.Куліша, "Родина щіткарів" М.Ірчана): становлення нового типу суспільних 
відносин (''97" М.Куліша, "Кадри" І.Микитенка). розвиток жанру трагікомедії, 
використання елементів вертепної драми у п'єсах М.Куліша ("97". "Народний 
Малахій", "Патетична соната". "Маклена Граса"). Значення творчості М.Куліша для 
становлення української драматургії в 20-ті рр. XX ст. та дальшого її розвитку. 

Відображення традицій українського народу в романі Івана Багряного 
"Тигролови" 

Національно-патріотичне піднесення та літературне пожвавлення 1941-1945 
рр., спричинене-боротьбою проти фашизму. Розкриття основної теми Батьківщини-
України в широких соціально-політичних та духовно-історичних аспектах в ліриці 
П.Тичини, М.Рильського, М.Бажана, А.Малишка, В.Сосюри. 

Сміливість постановки питань про долю українського народу, своєрідність 
художньої форми творів О.Довженка. Провідні ознаки стилю О.Довженка, їх 
виявлення у "Повісті полум'яних літ". Роздуми про джерела духовного 
формування людини та ознаки національно-органічного способу мислення у 
кіноповісті О.Довженка "Зачарована Десна".  

Проблема боротьби добра і зла в романі У.Самчука "Марія". Своєрідне 
розкриття теми існування людини в тоталітарному суспільстві, пошуки форм 
боротьби з тоталітаризмом у прозі У.Самчука, В.Барки, Т.Осьмачки, І.Багряного. 
Проблематика роману В.Барки "Жовтій КНЯЗЬ". Опір людської особистості тоталі-
тарному молохові у романі І.Багряного "Сад Гетсиманський». Значення біблійно-
християнських образів.  

Загальна характеристика літературного процесу 60-70-х років XX ст. 



Літературне шістдесятництво. Провідні мотиви лірики "шістдесятників" 
(Л.Костенко, І.Драч, В.Симоненко. В.Стус, М.Вінграновський та ін.). Виклик 
бездуховності, описовості, догматизмові, проголошення свободи творчого 
самовираження митця. Поєднання традиції і новаторства у поезії Л.Костенко, 
В.Симоненка, М.Вінграновського, І.Драча. Творчість українських поетів-
дисидентів - В.Стуса, І.Світличного та ін. Опір як форма існування ліричного 
героя у їх ліриці. Мужність і стійкість ліричного героя В.Стуса у нерівній боротьбі зі 
злом і неправдою. 

Особливості становлення і розвитку історичної тематики в українській 
літературі XX століття. Проблеми історичної пам'яті та осмислення долі 
українського народу в трьох часових вимірах - минулому, теперішньому і 
майбутньому у романах П.Загребельного, Р.Іваничука.  

Творчість Д.Павличка. Любов до рідної мови, розуміння її значення як 
основи духовності народу, гнівний осуд перевертнів, що зраджують рідну мову у 
віршах "О слово рідне, хто без тебе я?.."'. "Ти зрікся мови рідної", "Філософізм, 
глибина роздумів над сутністю людського життя у вірші "Два кольори". Пісенна 
творчість Д.Павличка. Народні джерела пісень "Два кольори", "Лелеченьки". 

Ліна Костенко. Яскравий світ художнього слова Л.Костенко, громадянська 
наснаженість її поезій, висока художня культура, багата образність, глибина думки, 
афористичність вислову. Історична основа роману у віршах "Маруся Чурай". 
Проблема митця і народу, ролі мистецтва в житті й боротьбі за національне 
визволення. Філософське осмислення історичного минулого України, проекція на 
сьогодення. 

І. Драч - поет невпинного пошуку нового змісту й форм вираження буття 
людей доби планетарних конфліктів. Проблема Чорнобильської трагедії в 
українській літературі.  

О.Гончар. Лірико-психологічна проза. Змалювання великого степу і його 
нетлінної душі - людей у романі "Тронка". Продовження традицій О.Довженка та 
Ю.Яновського. Старше і молоді покоління у романі, творчість діалог між ними.  

Художня деталь в зображенні людських характерів у творчості Григора 
Тютюнника. 

П.Загребельний - романіст. Подолання описовості, пожвавлення особистісного 
начала, активізація авторської творчої позиції - ознаки оновлення у прозі 1960-х 
рр. Звернення до історичного минулого у романі "Диво".  

Українська література 1980-90-х рр. 
Тематичні, жанрові, стильові особливості, провідні мотиви поезії 

(І.Світличний, В.Базилевський, Т.Мельничук, В.Голобородько, Л.Голота та ін.). 
Тематика, проблематика прози (В.Дрозд, В.Шевчук, Ю.Мушкетик). Образ України в 
творчості Дмитра Павличка, Івана Драча, Бориса Олійника, Ліни Костенко.  

Постмодернізм в українській літературі. Постмодерна гра в поезії 
Ю. Андруховича, В. Неборака, О. Ірванця. Естетика «Бу-Ба-Бу. 
Інтертекстуальність  прози Ю. Андруховича («Московіада», «Рекреації», 
«Дванадцять обручів»). Ю. Іздрика, С. Жадана, О. Забужко. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ЗРАЗКИ ТЕСТІВ 
 

Кому належать слова «Від часу Шевченкового “Поховайте та вставайте, кайдани порвіте Україна не 
чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст сеї слабосилої, хорої дівчини»: 

а) Сергієві Єфремову; 
б) Іванові Франку; 
в) Михайлові Коцюбинському; 
г) Михайлові Драгоманову. 
 
 Перша збірка новел В.Стефаника має назву 
а) «Дорога»; 
б) «Камінний хрест»; 
в) «Синя книжечка»; 
г) «За пашпортом» 
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№ Оцінка Кількість 
балів Критерії 

1 Склав 60-100 

Ставиться студентові, який виявив знання 
основного навчального матеріалу в обсязі, 
необхідному для подальшого навчання і майбутньої 
роботи за фахом, здатний виконувати завдання, 
передбаченні програмою, ознайомлений з основною 
рекомендованою літературою; при виконанні завдань 
припускається помилок, але демонструє 
спроможність їх усувати. 
 

2 Не 
склав 1-59 

Ставиться студентові, який допускає принципові 
помилки у виконанні передбачених програмою 
завдань, не може продовжити навчання чи розпочати 
професійну діяльність без додаткових занять з 
відповідної дисципліни. 
 


