


Пояснювальна записка

Додаткове фахове вступне випробування – форма фахового вступного
випробування,  яке  проводиться  для  осіб,  які  беруть  участь  у  конкурсі  для
здобуття ступеня  вищої  освіти  доктора філософії,  на  основі  здобутого рівня
магістр/спеціаліст за іншою спеціальністю.

Екзаменаційний  білет  складається  з  2  (двох)  теоретичних  питань  за
змістом програми.

Форма  проведення  додаткового  фахового  вступного  випробування  –
письмове опитування за білетами.

Оцінювання результатів додаткового фахового вступного випробування,
незалежно  від  форми  проведення  оцінюються  за  двобальною  шкалою  –
«склав»/«не склав», при цьому:

a) для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
б) мінімальна позитивна оцінка складає 60 балів;
в) до екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль), якщо абітурієнт

отримав оцінку нижчу ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо абітурієнт отримав
оцінку 60 або більше балів.

Час для  складання  додаткового  фахового  вступного  випробовання  2
(астрономічні) години.

Пояснювальна записка

Завдання  вступного  екзамену  з  «Основ  літературознавства»  полягає  у
вимірювання  та  оцінки  знань  та  умінь  абітурієнта,  котрий  претендує  на
навчання  в  докторантурі  зі  спеціальності  «філологія»  (літературознавчий
напрям).

Абітурієнт повинен 
ЗНАТИ ТА УМІТИ

• аналізувати  літературні  твори  як  твори  мистецтва,  осмислювати
мистецтво слова як систему;

• володіти уявленнями про поетику літературного твору, художнього
тексту, про множинність його інтерпретацій; 

• правильно осмислювати специфіку літератури  як мистецтва слова,
розбиратися  в  основних  закономірностях  літературного  процесу,
розуміти суспільну роль художньої літератури

• володіти  навичками  самостійної  навчальної  і  науково-дослідної
роботи,  вміння  вести  спостереження  над  способами  і  прийомами
типізації та індивідуалізації характерів, майстерністю композиції та
сюжету, мовою художніх творів і особливостями віршування

• володіти  навичками  наукового  аналізу  художніх  творів,
самостійного вивчення науково-методичної літератури та вмілого її
використання.



Якісні показники оцінювання відповіді вступника

«СКЛАВ»

• вільно володіє категоріально-понятійним апаратом теорії літератури;
• виявляє ґрунтовні знання з історії української літератури;
• володіє  мистецтвом  аналізу  літературного  твору,  застосовуючи  при

цьому методологічні та методичні принципи системного підходу; точно
виявляє художність твору за змістовими та формальними критеріями;

• уміє логічно та аргументовано викладати свої думки;
• знайомий з усією обов'язковою літературою, виявляє свідомий інтерес до

додаткової літератури, користується інтернет ресурсами.
• в  основному добре  володіє  фактичним матеріалом з  теорії  літератури,

уміє застосовувати його при аналізі літературного твору і літературного
процесу, проте допускає при цьому незначні помилки та неточності;

• має  ґрунтовні  знання  з  історії  літератури,  проте  допускає  незначні
неточності;

• належним  чином  володіє  методологією  та  методикою  аналізу
літературного  твору,  проте  допускає  неточності  у  формулюванні
головних смислів та в аналізі виражально-зображувальних засобів;

• добре володіє усним та письмовим мовленням; 
• посередньо володіє фактичним матеріалом з історії та теорії літератури,

допускає незначні помилки у розумінні основних категоріальних понять
теорії літератури;

• відчуває деякі труднощі при ілюстрації теоретико-літературних положень
конкретними прикладами;

• недостатньо розуміє логіку та особливості літературного процесу;
• недостатньо  володіє  методологією та  методикою аналізу  літературного

твору, допускає неточності у формулюванні головних смислів та в аналізі
виражально-зображувальних засобів; допускає помилки у виборі стратегії
і тактики аналізу літературного твору;

«НЕ СКЛАВ»

• неглибоко  та  не  системно  засвоїв  теоретико-літературний  матеріал,
відтворює  його  репродуктивно  –  тобто  з  недостатньою  осмисленістю;
проявляє некомпетентності в знанні історії української літератури.

• відчуває  труднощі  при  ілюстрації  теоретико-літературних  положень
конкретними прикладами;

• з  недостатньою  професійністю  володіє  термінологічним апаратом  теорії
літератури;

• погано  розуміє логіку та особливості сучасного літературного процесу;



• недостатньо  володіє  методологією  та  методикою  аналізу  літературного
твору, допускає неточності у формулюванні головних смислів та в аналізі
виражально-зображувальних  засобів;  допускає  грубі  помилки  у  виборі
стратегії і тактики аналізу літературного твору;

Зміст програми

1. Завдання теорiї, iсторії лiтератури та лiтературно-художньої критики на
сучасному етапi.

2.  Об’єкт  і предмет  лiтературознавства.  Основнi  лiтературознавчi
дисциплiни.

3. Допомiжнi науковi дисциплiни лiтературознавства.
4. Об’єкт і предмет художньої лiтератури.
5.  Специфiка  лiтератури,  рiзнi  пiдходи  до  її  тлумачення  (наслiдування,

вiдображення, нова дiйснiсть, сублiмацiя пригнiчених поривiв, гра i т.д.).
6. Образнiсть лiтератури. Визначення художнього образу, тлумачення його

чуттєвої конкретностi.
7. Творцi лiтератури. Талант i генiй, їхня роль у твореннi шедеврiв. Єднiсть

рацiонального  й  iррацiонального,  об’єктивного  й  суб’єктивного  начал  у
творчому процесі.

8. Митець і суспільство.
9.  Роль  катарсису  в  процесi  сприймання  твору.  Лiтература  як  засiб

самопiзнання.
10. Особливостi суспiльного функцiонування лiтератури. Загальнолюдське,

класове й нацiональне в лiтературi. Свобода творчостi як найнеобхiднiша умова
розвитку лiтератури. Поняття «масова література», «елітарна література».

11.  Поняття  цiлiсностi  художнього  твору,  взаємодiя  в  ньому  змiсту  і
форми.  Закономiрностi  взаємодiї  змiсту  і форми.  Поняття про художнiй свiт
твору. Літературний твір як система.

12. Змiст художнього твору, його складники.
13. Форма лiтературного твору та її складники.
14. Що таке аналіз художнього твору? Його завдання, принципи, види й

способи.
15. Аналiз взаємодiї змiсту і форми художнього твору. Поняття про синтез.

Інтерпретація художнього твору.
16. Принцип iсторизму в аналiзi художнього твору.
17.  Викладова  форма  лiтературного  твору  (нарація). Iсторичний  та

функцiональний пiдходи до класифiкацiї форм викладу. Поєднання рiзних форм
викладу в лiтературному творi.

18.  Поєднання  комунiкативної  й  естетичної  функцiй  мовлення  в
лiтературному творi. 

19. Мовлення автора й мовлення дiйових осiб. Роль авторського iдеалу в
органiзацiї художнього слова в літературному творі.

20.  Лексика  художнього  твору.  Використання  письменником  синонiмiв,
омонiмiв,  антонiмiв,  а  також  дiалектизмiв,  архаїзмiв,  неологiзмiв.  Їх
функцiональна роль.



21. Порiвняння, його види, iдейно-естетична роль.
22. Епiтет, його види, iдейно-естетична роль.
23.  Художнi  тропи.  Метафора  (персоніфікація,  алегорія).  Метонiмiя

(синекдоха,  антономасiя)  та  iншi  види  метонiмiчних  зв’язкiв.  Їх  iдейно-
естетична роль.

24. Гiпербола, лiтота, антифраза, iронiя, перифраз, оксиморон. Їх iдейно-
естетична роль.

25.  Синтаксис  поетичного  мовлення.  Iнтонацiя,  риторичнi  запитання,
звертання, оклики, елiпсис, замовчування.

26.  Фiгури  поетичного  мовлення.  Iнверсiя,  анафора,  епiфора,  стик,
паралелiзм.

27.  Антитеза.  Безсполучниковi  та  багатосполучниковi  конструкцiї.
Градацiя, її види.

28. Звукова органiзацiя поетичної мови.
29. Мовлення вiршове i мовлення прозове як форми викладу. Особливостi

їхньої органiзацiї. Ритм. Одиницi ритму. 
30.  Антична  (метрична)  система  вiршування.  Народнопiсенна  система

вiршування. Основнi риси. Коломийковий вiрш.
31. Силабiчна система вiршування. Тонiчна система вiршування. Верлiбр.
32.  Силабо-тонiчне  вiршування.  Стопа.  Двоскладовi  розмiри.  Пірихiй.

Спондей.
33. Трискладовi розмiри силабо-тонiчного вiршування. Дольники. Логаеди.
34.  Засоби  виразностi  вiршових  рядкiв:  розмiр,  довжина  рядка,  цезура,

перенесення, клаузула.
35. Рими. Види рим. Їхня характеристика.
36. Способи римування вiршiв. Бiлий вiрш. Сонет. Вiнок сонетiв. Октава.
37.  Строфа.  Окремi  види  строфiчної  будови  вiршiв.  Терцет.  Терцини.

Ронделi. Рубаї. Хоку.
38. Тема художнього твору та її складники. Взаємодiя життєвого матерiалу

й проблем. Проблематика твору. Теми й мотиви. Аналiз твору з погляду його
теми.

39.  Iдея художнього твору, шляхи її  втiлення. Щаблi  iдеї  у творi.  Iдеї  i
проблеми.  Iдея  i  тенденцiйнiсть.  Види  тенденцiйностi.  Взаємодiя  життєвого
матерiалу та iдеї.

40.  Поняття  «персонаж»,  «дiйова  особа»,  «герой»,  «характер»,  «тип»,
сфери їхнього вживання. Види образiв. Дiалектика типового й iндивiдуального
в образi.

41. Засоби розкриття характеру персонажа. Образ персонажа – результат
творчої роботи письменника. Персонаж i прототип.

42. Композицiя художнього твору та її складники. Шляхи аналiзу твору з
погляду композиції.

43.  Образ  оповiдача  (наратора)  i  його  роль  у  творi.  Автор  i  оповiдач.
Оповiдач i персонажi.

44.  Групування персонажів як складник композицiї  художнього твору  й
засіб утілення позиції автора. 

45. Сюжет. Основнi елементи сюжету. Сюжет i фабула. Види фабули. Види
сюжету.



46.  Позасюжетнi  елементи,  їхня  роль  у  творi,  способи  аналiзу  (на
прикладах).

47.  Поняття  про  художнiй  час  i  простiр  як  складники  обставин
(художнього свiту  твору).  Динамiка часу i  простору  у творах  рiзних родiв  i
жанрiв. Хронотоп і особливості композиції та сюжету твору.

48. Основи подiлу лiтератури на роди. Характеристика лiтературних родiв i
жанрiв. Зовнiшнi i внутрiшнi жанротвірнi чинники. 

49. Жанри епосу. Їхні особливостi та способи аналiзу.
50. Жанри лiрики. Їхні особливостi та способи аналiзу.
51. Жанри драми. Змiшанi жанри. Їхні особливостi та способи аналiзу.
52.  Критерiї  оцiнки  лiтературного  твору.  Художнiсть  i  художнiй  iдеал.

Iсторична змiннiсть художнiх iдеалiв. Проблема класифiкацiї критерiїв оцiнки
твору (позатекстовi, загальноестетичнi, текстовi критерiї).

53.  Iсторичний  характер  розвитку  лiтератури.  Поняття  про  художнiй
поступ, його основнi рушiйнi сили.

54. Стадiальний розвиток лiтератури. Лiтературний напрям, течiя, стиль.
Роль традицiй i новаторства в розвитку лiтератури.

55.  Класицизм,  його  основнi  принципи.  Подiл  жанрiв  на  «високi»  й
«низькi».  Правило  «трьох  єдностей».  Рацiоналiстичний  характер  естетики
класицизму.

56. Сентименталiзм i романтизм у лiтературi. Їхні принципи та iсторична
доля. 

57. Бароко. Його особливостi й iсторична доля. 
58.  Реалiзм,  його  принципи  й  можливостi.  Основнi  етапи  розвитку

реалiзму.
59. Соцiалiстичний реалiзм. Сучасне тлумачення. Iсторична доля.
60.  Модернiзм  у  лiтературi.  Основнi  течiї  модернiзму.  Поняття  про

постмодернiзм.
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