
Підсумкова письмова залікова робота 

з курсу «Літературна генологія» 

для студентів 2 курсу заочної форми навчання 

 

1. Питання, винесені на підсумковий заліковий контроль: 

1. Розкрийте сутність понять «рід», «жанр» та «жанровий різновид». 

Дайте обґрунтування необхідності їхнього використання в літературознавстві. 

2. Розкрийте сутність поняття «метажанр». Назвіть його основні риси. 

3. Проаналізуйте жанрову систему епічної літератури, з’ясуйте її природу 

та еволюцію. 

4. Чим відрізняється повість від роману та оповідання? 

5. Яка різниця між новелою та оповіданням? 

6. З’ясуйте природу лірики, розкрийте особливості її жанрової системи. 

7. Дайте характеристику драми як роду літератури. 

8. Охарактеризуйте основні жанрові форми драми. 

9. Що таке метажанрові, міжродові та суміжні утворення? 

10. До якого роду літератури можна віднести жанр поеми? 

11. Охарактеризуйте мемуари як метажанрове утворення. 

12. У чому полягає сутність художньої біографії? 

13. Назвіть основні риси історичної літератури. 

14. Схарактеризуйте жанрову систему історичної літератури. 

15. Що таке історична альтернативістика? 

16. Назвіть основні риси документальної літератури. 

17. Схарактеризуйте систему документальної літератури. 

18. Дайте характеристику історичної документалістики. 

19. У чому полягає сутність квазідокументалістики? 

20. Схарактеризуйте фантастичну літературу як метажанр. 

21. Схарактеризуйте жанрову систему фантастичної літератури. 

22.Назвіть основні типологічні риси пригодницької літератури. 

23. Схарактеризуйте жанрову систему мемуарної літератури. 

24. Назвіть основні типологічні риси автобіографічної літератури. 

25. Розкрийте сутність поняття «автофікційна література». 

26. Схарактеризуйте жанрову систему автобіографічної літератури. 

27. У чому полягає сутність літератури для дітей та юнацтва? 

28. Розкрийте сутність понять «масова» та «елітарна» література. 

29. Охарактеризуйте масову літературу як метажанр. 

30. Схарактеризуйте жанрову систему масової літератури. 

31. Генологія 

32. Рід 

33. Жанр 

34. Жанровий різновид 

35. Жанрова модифікація 

36. Жанрова система 

37. Жанрова трансформація 

38. Жанрова домінанта 

39. Жанр-вставка 



40. Метажанр 

41. Епос 

42. Лірика 

43. Драма 

44. Ліро-епос 

45. Історичний роман 

46. Авантюрний роман 

47. Фентезі 

48. Жанр голосів 

49. Художня біографія 

50. Літературний портрет 

51. Мемуари 

52. Щоденник 

53. Лист 

54. Автобіографія 

55. Сповідь 

56. Апологія 

57. Автобіографічний роман 

58. Детектив 

59. Любовний роман 

60. Трілер  

 

2. Зразок завдання для залікової письмової роботи 

 

Підсумкова залікова робота 

з курсу «Зарубіжна література як об’єкт філологічного аналізу» 

для студентів 2 курсу заочної форми навчання 

Дати лаконічні письмові відповіді на наступні питання (40 балів): 

1. Розкрийте сутність понять «рід», «жанр» та «жанровий різновид». 

Дайте обґрунтування необхідності їхнього використання в 

літературознавстві. 

2. Назвіть основні риси документальної літератури. 

3. Історичний роман – це  

4. Детектив – це  

5. Визначте рід і метажанр запропонованого уривку. Обґрунтуйте свою 

відповідь: 

Об’єднаний штаб Збройних сил вважає це великим наступом Вигнанців, – вела далі 

розповідь Міна Ґледстон. Корабельний комп’ютер так спроектував голограму, що 

сумні карі очі жінки, здавалося, гляділи прямо в душу Консула. – Чого вони прагнуть: 

установити контроль над Гіперіоном через ті Гробниці часу, або ж розгорнути 

масовану атаку на Всемережжя – ми можемо тільки здогадуватися. Тим часом із 

системи Камна вже стартував бойовий флот ВКС, до якого прикріплено власний 

інженерний дивізіон для побудови телепорту. Зараз вони йдуть на допомогу 

евакуаційним силам. Та залежно від розвитку подій ми їх можемо відкликати. 


