
КРИТЕРІЇ  

оцінки творів, що подаються на Літературну премію  

імені Віктора Баранова 

 

У зв’язку із заснуванням у 2019 році у Кременчуці щорічної 

літературної премії імені Віктора Баранова постає питання фахової оцінки 

літературних творів, які будуть висуватися на отримання нагороди. У 

Положенні про премію зазначається, що нею нагороджуються літератори, які 

народилися, проживають або тривалий час працювали в місті Кременчуці та 

Кременчуцькому районі, за високохудожні твори, що оприлюднені на момент 

засідання журі в останні три роки.  

Варто зауважити, що висока художність є поняттям достатньо 

широким і дещо суб’єктивним, оскільки воно може трактуватися та 

інтерпретуватися різним чином. Естетична природа художнього твору 

передбачає синтез змісту (необхідної передумови естетичного) і форми 

(власне естетичного). Обидві складові літературного твору вимагають 

достатньої деталізації, що дозволяє бачити особливості кожного аспекту. 

Однак існує принциповий момент, без якого не обійтися у будь-якому 

випадку: оскільки художній твір є цілісним феноменом, його аналіз теж 

повинен бути цілісним. Це означає, що будь-яка дослідницька операція 

повинна бути єдністю аналізу і синтезу. Інакше кажучи, кожен 

досліджуваний рівень або елемент твору повинні розглядатися як компонент 

художнього цілого. Це методологічний принцип, який логічно випливає з 

теорії художньої літератури. 

Для об’єктивної та неупередженої оцінки літературних творів, які 

претендують на отримання премію, необхідна система чітких критеріїв задля 

визначення ступеня художньої якості. 

Згідно з дефініцією І. Капраль, критерії оцінки твору – це сукупність 

художньо-естетичних і стилістичних якостей, глибина і значущість 

проблематики та історична правдивість ідейно-емоційної спрямованості. 



Вони мають універсальне значення, складають єдину систему оцінки 

літературно-художнього твору загалом і окремих його компонентів, 

визначають художність на всіх стадіях розвитку словесного мистецтва [1, 

с. 219].  

На базі цього пропонуємо наступну систему критеріїв, що дозволяють 

визначити якісні параметри художнього твору.  

1. Актуальність, під якою розуміється суголосність ідейно-

тематичної спрямованості твору гострим проблемам сучасного українського 

суспільства, питанням розбудови української культури. Актуальним твір 

робить здатність формувати світосприйняття, ставлення до життя, свідомість 

і поведінку читачів. Критерій актуальності передбачає глибину змісту і 

розкриття головної ідеї, розгляд різних аспектів проблеми, міркування над 

важливими питаннями, чіткість громадянської позиції, культурно-соціальну 

значущість художнього твору.  

2. Історична правдивість відтворення реальності, яка передбачає 

переконливість наявність чіткої авторської позиції, цілісної системи 

морально-етичних принципів і світоглядних установок.  

3. Оригінальність. Художній твір не має містить ознак плагіату чи 

наслідування, він повинен бути самостійним авторським доробком. 

Оригінальність є невід’ємною ознакою авторського стилю, творчої 

індивідуальності. Аналізувати стиль означає виявлення відносин стильових 

компонентів з усіма змістовними рівнями твору; кваліфікований аналіз 

концептуальної своєрідності художнього твору може відбутися тільки за 

умови розгляду ідей крізь призму індивідуального авторського стилю. 

4. Мовна естетика. За цим критерієм визначається багатство та 

виразність мови, майстерність володіння автором засобами художньої 

експресії, зокрема фонетичними, словотвірними, лексичними, 

синтаксичними тощо. Складовими мовної естетики є яскравість образів, 

мовна і технічна майстерність (оригінальність римування, стилістики, 

доступність сприйняття). Мовна естетика у письменника (прозаїка чи поета) 



завжди передбачає глибоке тлумачення й осягнення, осмислення наявних 

ресурсів мови, її прихованих потенцій. До порушень мовної естетики 

належать мовні штампи, кліше, мовні та стилістичні помилки. Твір має бути 

естетично виразним і привабливим, справляти глибокий емоційний вплив на 

читача.  

5. Культура оформлення. Згідно з цим критерієм оцінюється якість 

редакційно-видавничого опрацювання, художньо-технічного оформлення і 

поліграфічного втілення авторського оригіналу. Видання, які подаються для 

участі у конкурсі, мають бути оформлені відповідно до вимог. Високу 

видавничу культуру забезпечують майстерне ілюстрування та цілісне 

художнє конструювання, а також якісне поліграфічне відтворення.  

Члени журі оцінюють твір за кожним з критеріїв, виставляючи оцінку 

від 0 до 20 балів (максимальна сумарна кількість балів – 100). Загальна 

оцінка розраховується як середнє арифметичне оцінок усіх членів журі. 

Бланк оцінювання наведений у Додатку А. 

Запропонована система критеріїв оцінки художнього твору дозволяє 

забезпечити об’єктивність роботи жури літературної премії імені Віктора 

Баранова, долучити до участі більшу кількість письменників а, отже, й 

підвищити престижність нагороди. 
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ДОДАТОК А 

БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ ТВОРІВ 

 

Критерій Оцінка 

1. АКТУАЛЬНІСТЬ  

(суголосність ідейно-тематичної спрямованості твору 

гострим проблемам сучасного українського суспільства, 
питанням розбудови української культури, глибина 

змісту і розкриття головної ідеї, розгляд різних аспектів 

проблеми, міркування над важливими питаннями, 

чіткість громадянської позиції, культурно-соціальна 
значущість художнього твору).  

від 0 до 20 балів 

2. ІСТОРИЧНА ПРАВДИВІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ 

РЕАЛЬНОСТІ 

(переконливість наявність чіткої авторської позиції, 

цілісної системи морально-етичних принципів  
і світоглядних установок)  

від 0 до 20 балів 

3. ОРИГІНАЛЬНІСТЬ.  

(відсутність ознак плагіату чи наслідування, наявність 

творчої індивідуальності) 

від 0 до 20 балів 

4. МОВНА ЕСТЕТИКА.  

(багатство та виразність мови, майстерність володіння 
автором засобами художньої експресії, зокрема 

фонетичними, словотвірними, лексичними, 

синтаксичними тощо, яскравість образів, мовна і 
технічна майстерність, зокрема, оригінальність 

римування, стилістики, доступність сприйняття; 

відсутність мовних штампів, кліше, мовних та 

стилістичних помилок. Твір має бути естетично 
виразним і привабливим, справляти глибокий емоційний 

вплив на читача)  

від 0 до 20 балів 

5. КУЛЬТУРА ОФОРМЛЕННЯ.  

(якість редакційно-видавничого опрацювання, 

художньо-технічного оформлення і поліграфічного 
втілення авторського оригіналу) 

від 0 до 20 балів 

Загальна оцінка від 0 до 100 балів 

 

 

 


