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Екзаменаційний білет складається з трьох 

питань: 

• Містить два теоретичних питання - 30 

балів); 

• Містить одне практичне питання - 10 

балів). 

 

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-ukrainskoi-literatury-komparatyvistyky-ta-sotsialnykh-komunikatsii/sklad-kafedri.html?sid=767%3AКафедра-української-літератури-і-компаративістики


Критерії оцінювання: Критерії оцінювання відповіді з 

«Текстології»: 

 відповідність окресленому питанню; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 володіння нормами літературної мови і культури 

усної відповіді. 

Критерії оцінювання відповіді з

 «Текстології»: 
 відповідність окресленому питанню; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 володіння нормами літературної мови і 

культури усної відповіді. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Факсиміле автографів, чорнеток, рукописів, перекладів 
авторських текстів. 

  

1.Історія  текстології як філологічної та історичної 

дисципліни. 2. Сучасні українські текстологічні 

видання.  

3. Поняття твір і текст як текстологічні категорії. 

4. Основні стадії історії тексту художнього твору. 

Значення текстологічної роботи для інтерпретації 

художнього твору. 

5. Історична змінність поняття автора. Становлення 

інституту авторства.  

6. Лінгвістична, композиційна та екзистенційна 

концепція образу автора. Концепція “смерті автора” й 

поняття скриптора. Різниця між автором і наратором. 

7. Особливості датування творів давньої української 

літератури: “Слово о полку Ігоревім” та “Історія 

русів”. Історичний контекст появи творів.  

8. Зв'язок датування з проблемою атрибуції й 

локалізації творів. Проблема літературних 

містифікацій. 

9. Особливості вивчення тексту перекладних видань. 

Поняття кон’єктура та контамінація, причини й умови 

їх застосування.  

10. Основні стратегії перекладу. Переклад як текстова 

трансформація.  

11. Текст як одне з ключових понять 

літературознавства 2-ї половини ХХ століття. 

Іманентний і репрезентативний підхід у розумінні 

тексту. 

12. Постструктуралізм і генетична критика. Інтертекст, 



гіпертекст і письмо як літературознавчі категорії. 

13. Історія текстології як наукової дисципліни, зв’язок 

з біблійною екзегезою та герменевтикою. С 

14. Сучасні текстологічні студії в Україні: видання, 

дослідження, інституціалізація, основні підходи і 

проблемні поля. 

15. Основні поняття історії тексту літературного твору. 

Дотекстова й текстова стадія історії тексту.  

16. Шляхи атрибуційної роботи. Умови атрибуції. 

 

17. Датування твору як визначення часу його 

створення. Дати прості (“анонімні”) і складні. 

Датування абсолютне та відносне. 

18. Принципи й практики опису, класифікації і 

зберігання рукописних пам’яток.  

19. Створення й функціонування архівів, фондів і 

колекцій. Вивчення рукописних пам’яток і робота з 

рукописним текстом. 

20. Різні типи й види рукописів. Архетип і протограф. 

Оригінал і копія. Автограф і список.  

21. Способи прочитання рукописних текстів. Аналіз 

текстологічних змін на основі різних рукописних та 

друкованих документів. 

22. Поняття автор в історії літератури. Історичні зміни 

в усвідомленні й інституціалізації авторства.  

23. Стосунок між автором, текстом і читачем. Сучасне 

авторське право. 

24. Способи встановлення часу і місця появи 

рукописної пам’ятки чи тексту твору, значення 

датування й локалізації для аналізу й інтерпретації 

твору. 

25. Особливості датування пам’яток давньої 

літератури, способи літочислення. 

26. Основні перекладацбкі стратегії: принципи і 

методи роботи з оригінальним текстом.  

27. Перекладацька традиція в Україні: ключові імена й 

підходи. Сучасні перекладні видання. 

28. Підставові поняття генетичної риторики: текст – 

авантекст – досьє.  

29. Зв’язок між генетичною критикою, класичною 

текстологією і постструктуралістськими студіями. 

30. Вивчення історії тексту, джерел і принципів вибору 

тексту для публікації. Порівняння упорядницьких 

стратегій залежно від типу видання. 

31. Публікація твору й післяпублікаційна історія 

тексту. Варіанти й редакції. 

 



 

 

 

Білет № 5. 

 

 

1. Датування твору як визначення часу його створення. 

Дати прості (“анонімні”) і складні. Датування 

абсолютне та відносне. 

2. Шляхи атрибуційної роботи. Умови атрибуції. 

3. Створіть текстологічний коментар до перекладу 

Миколи Лукаша поезії Роберта Бернса.  

 

 

 

 







 


