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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1.  Романтизм як літературний напрям у світовій літературі: характерні  

     риси,  жанри. Романтизм у музиці та живопису. 

2.  Течії романтизму. Романтизм та інші напрями. 

3.  Загальна характеристика німецького романтизму. Періодизація та  

     основні  течії.  

4.  Ієнський і гайдельберзький гуртки романтиків. 

1. Новаліс – представник ієнського гуртку романтиків. Структура і 

поетика роману Новаліса «Гайнріх фон Офтердінген». 

    6.  Творчий шлях Е. Т. А. Гофмана. Своєрідність світосприйняття і поетики  

      письменника. 

7. «Малюк Цахес на прізвисько Циннобер» Е. Т. А. Гофмана: основний  

      конфлікт, сатирико-метафоричний зміст твору. 

8. Жанрові складові літературної казки у творах Е.Т.А. Гофмана: 

      функційне навантаження образів фантастичних істот, мотиви казкових 

      перетворень, двійництва і двійники.   

9. «Життєва філософія кота Мурра» Е.Т.А. Гофмана: синтез тенденцій і 

      образів гофмановської новелістики. Широка панорама німецької 

      дійсності в «прямому» та алегоричному зображенні. 

10. Життєвий і творчий шлях Г. Гайне. 

11. «Книга пісень» Г. Гайне: змалювання природи як засіб бачення і  

      пізнання  світу та власної душі. Специфіка романтичних образів поета. 

12. Загальна характеристика англійського романтизму. Періодизація,  

      представники. 

13. «Озерна школа» та її представники (В. Вордсворт, С.Т. Колрідж,  

      Р.Сауті). Передмова до «Ліричних балад» як естетичний маніфест 

      англійських романтиків. 

14. Життєвий і творчий шлях Дж. Байрона. 

15. Жанрове розмаїття в творчості Дж. Байрона. 

16. Романтична поема Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»:  

      масштабне соціально-філософське осмислення епохи, образ героя,  

      авторська  позиція, специфіка жанру. 

17. «Східні поеми» Дж. Байрона. 

18. Роман у віршах «Дон Жуан» Дж. Байрона: новації автора в розробці 

     «вічного образу». 

19. Роман В. Скотта «Айвенго»: тематика, проблематика, система образів. 

      Історичний колорит в творі. 

20. Характеристика образу головного героя в романі В. Скотта «Айвенго»: 

      романтика пригод і кодекс честі лицаря. 

21. Загальна характеристика французького романтизму: основні етапи 

      розвитку, провідні напрями. Школа Шатобріана і школа де Сталь. 

22. А. де Мюссе і його роман «Сповідь сина віку». 

23. Основні етапи творчості В. Гюго. Передмова до драми «Кромвель» - 



      естетичний маніфест французьких романтиків. 

24. Історичний роман В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»: тематика, 

      проблематика, система соціальних характеристик, полярне розміщення 

      дійових осіб. 

25. Образ Собору в романі В. Гюго «Собор Паризької Богоматері», його 

      місце і функції в творі. 

26. Система жанрів в творчості В. Гюго. 

27. Життєвий і творчий шлях А. Міцкевича. Стаття «Про поезію  

      романтичну»  як маніфест польського романтизму. 

28. Збірка «Кримські сонети» А. Міцкевича як поетичний цикл: тематика, 

      проблематика, система образів. 

29. Загальна характеристика російського романтизму: національна 

     специфіка, класифікація, етапи розвитку. 

30. Життєвий і творчий шлях В.А. Жуковського. 

31. Романтичні поеми О.С. Пушкіна («Руслан і Людмила», «південні 

      поеми»): тематика, проблематика, екзотичний колорит. О.С. Пушкін і 

      Дж. Байрон. 

32. Провідні теми і мотиви лірики О.С. Пушкіна. 

33. «Євгеній Онєгін» О.С. Пушкіна – соціально-психологічний роман у 

      віршах. Проблематика, особливості жанру, композиція, система 

      образів. 

34. Естетика байронізму в поемах М.Ю. Лермонтова «Демон» і «Мцирі». 

35. «Герой нашого часу» М.Ю. Лермонтова – як психологічне дослідження 

      «героя часу». Печорін як тип «зайвої людини».  

      другорядних персонажів у розкритті характеру Печоріна. 

36. Збірник українських повістей М.В. Гоголя «Вечори на хуторі поблизу 

     Диканьки»: літературні та фольклорні джерела, зображення життя 

      народу, гумор і сатира.  

37. Особливості й етапи розвитку романтизму в американській літературі. 

38. Риси національної своєрідності раннього американського романтизму в 

      новелістиці В. Ірвінга. 

39. Роман Н. Готорна «Багряна літера»: тематика, проблематика, система 

     образів. 

40. Е.А. По як засновник детективного жанру в світовій літературі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


