
Модульна контрольна робота  

з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» 

«Есе з літератури епохи Відродження» 

 
Правила  написання есе 

Особливості жанру. Есе — це прозовий твір невеликого обсягу і вільної 

композиції, який виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного 

приводу чи питання і не претендує на  вичерпне трактування предмета.  

Мета есе полягає у розвитку таких навичок, як самостійне творче мислення і 

письмовий виклад власних думок.  

Значення есе. Написання есе є надзвичайно корисним, оскільки це дозволяє 

автору навчитися чітко і грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, 

використовувати основні поняття, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, 

ілюструвати досвід відповідними прикладами, аргументувати свої висновки. 

Рекомендовані структура і план есе. Структура есе визначається 

пропонованими до нього вимогами: думки автора есе з проблеми викладаються у 

формі коротких тез.  Думка повинна бути підкріплена доказами, тому за тезою 

слідують аргументи. Аргументи − це факти, наведені цитати з прочитаного твору, 

наукові докази, посилання на думку вчених та ін. Краще надавати два аргументи на 

користь кожної тези, тому що один аргумент здається непереконливим, три 

аргументи можуть «перевантажити» виклад, виконаний в жанрі, орієнтованому на 

стислість і образність. 

  Таким чином, есе набуває такої структури (кількість тез і аргументів залежить 

від теми, обраного плану, логіки розвитку думки).  

  Титульна сторінка 

 І. Вступ.  Коротко навести свої думки про автора і його  твір, чим вони вам 

сподобалися або, навпки, не сподобалися. 

ІІ. Основна частина.  

1.Теза. Аргументи  (посилання на думку вчених про твір або письменника, наведіть 

цитати   з твору, що доповнюють вашу думку). 

2. Теза. Аргументи ( приклади того, як вплинув цей твір на ваші думки). 



ІІІ. Висновок.  Підсумки про значення твору для вас або про значення твору у 

світовому літературному процесі. 

Список літератури 

При написанні есе важливо також враховувати наступні моменти: 

 1. Вступ і висновок повинні зосередити увагу на проблемі (у вступі вона ставиться, 

у висновку — резюмується думка автора). 

 2. Необхідними є виділення абзаців, червоних рядків, встановлення логічного 

зв’язку між абзацами (так досягається цілісність роботи). 

 3. Стиль викладу: есе властиві емоційність, експресивність, художність.  

При написанні есе Вам необхідно досягти певних цілей. 

 Коли Ваша розповідь готова, перевірте наступне:  

Чи відповів я на поставлене запитання?  

Наскільки зрозуміло і точно я виклав свої думки? 

 Чи природно звучить те, що я написав, чи немає помилок? 

 

 


