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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

Доведіть, що «Кар‟єра Ругонів» Еміля Золя є прикладом натуралістичного 

роману.  

Проаналізуйте систему персонажів, символіку образів у романі Франца 

Кафки «Процес.  

Опишіть ознаки інтертекстуальності у філософських оповіданнях 

Х.Л.Борхеса. 

Розкрийте роль гастрономічного коду у створенні характерів персонажів та 

розкритті ідейно-тематичних особливостей роману Еміля Золя «Черево 

Парижа». 

Проаналізуйте систему персонажів, символіку образів у романі Джорджа 

Орвелла «1984».  

Опишіть мотив гри як художній прийом у романі Дж.Фаулза “Маг”. 

Доведіть, що Поль Верлен - символіст, проаналізувавши один чи декілька 

його віршів.   

Розкрийте тезу постмодернізму “світ є текст” на конкретному прикладі. 

Намалюйте схему родинного дерева Ругонів з короткою характеристикою 

кожного члена родини, використавши пообразний шлях аналізу роману 

Еміля Золя «Кар‟єра Ругонів».  

Доведіть, що роман Джорджа Орвелла «1984» є антиутопією. 

Розкрийте особливості інтерпретації історії в романі Б. Шлінка «Читець». 

Проаналізуйте міфологічнй спектр образу портрета в романі Оскара Вайльда 

«Портрет Доріана Грея».  

Доведіть, що Ернест Хемінгуей - письменник "втраченого покоління”. 

Визначте філософську проблематику “антидрами” С.Беккета (на прикладі 

п„єс «Чекаючи на Годо», «Ендшпіль»). 

Охарактеризуйте лірику Поля Верлена: зробіть мотивний аналіз збірки 

«Сатурнічні поезії» (або «Романси без слів»).  

Розкрийте тему свободи у творчості Альбера Камю (на прикладі конкретних 

творів). 

Проаналізуйте роман Дж.Барта “Кінець шляху”. 

Доведіть, що «Північні оповідання» Джека Лондона - приклад 

неоромантизму. 

Розкрийте бунтівний характер творчості Жана-Поля Сартра. 

Проаналізуйте образи Слова, Книги, Бібліотеки як метафори культури у 

творчості Х.Л.Борхеса. 

Розкрийте тему митця в новелах Томаса Манна «Трістан», «Тоніо Крегер», 

«Смерть у Венеції». 

Визначте характерні риси “драматургії абсурду” (на прикладі творчості 

Е.Йонеско). 

Опишіть постмодерні ознаки творчості Умберто Еко. 

Розкрийте новаторство стилю Поля Верлена (на конкретних прикладах). 

Доведіть, що Томас Стернз Еліот - поет і теоретик модернізму.  



Опишіть особливості постмодерністської іронії та пародії (на конкретних 

прикладах). 

Доведіть, що Олександр Блок є представником символізму. 

Розкрийте конфлікт особистості й суспільства в романі "Світло в серпні" В. 

Фолкнера. 

Опишіть експериментальний характер та інтелектуальну основу творчості 

Хуліо Кортасара (на конкретних творах). 

Покажіть естетичне вирішення етичних проблем у п‟єсі Бернарда Шоу 

«Пігмаліон». 

Визначте маркери декадентського світосприйняття в новелі Томаса Манна 

«Смерть у Венеції». 

Проаналізуйте міфопоетику роману К.Рансмайра “Останній світ”. 

Проаналізуйте символістську поетику вірша Артюра Рембо «П‟яний 

корабель», образ ліричного героя. 

Опишіть зв‟язок Фолкнера й "південної школи" американського роману (на 

прикладі конкретних творів). 

Розкрийте особливості інтерпретації давньогрецької міфології в романі 

Дж.Апдайка “Кентавр”. 

Розкрийте роль парадоксального гумору Оскара Вайльда в романі «Портрет 

Доріана Грея».  

Опишіть теорію "епічного театру" Бертольда Брехта (на прикладі конкретних 

творів). 

Проаналізуйте композицію та систему образів у романі І.Кальвіно “Якщо 

однієї зимової ночі подорожній”. 

Розкрийте інноваційні художні принципи збірки «Осяяння», зокрема сонету 

«Голосівки», Артюра Рембо. 

Доведіть, що Дж. Джойс є класиком модернізму (на прикладі конкретних 

текстів).    

Зробіть комплексний аналіз одного з оповідань збірки Дж. Д. Селінджера 

«Дев‟ять оповідань».  

Дослідіть наскрізні мотиви поетичної збірки Шарля Бодлера «Квіти зла», 

особливості «бодлерівського символізму». 

Розкрийте проблематику повісті Дж. Д. Селінджера “Ловець у житі”. 

Проаналізуйте елементи гумору, пародіювання, жанрового синтезу в романі 

Дж.Барнса “Історія світу у 10 ½ розділах”. 

Опишіть новаторський характер книги «Листя трави» Волта Вітмена, 

визначте її провідні теми й мотиви.  

Розкрийте поєднання міфологічної свідомості й модерністської поетики в 

літературі “магічного реалізму” (на конкретному прикладі). 

Проаналізуйте багатовекторність мотиву гри в прозі Хуліо Кортасара.  

Розкрийте соціально-психологічний характер драми Генріка Ібсена 

«Ляльковий дім», проаналізуйте мотив ляльковості. 

Опишіть світоглядні засади, естетику та художню практику сюрреалізму (на 

конкретних прикладах).  



Доведіть, що твір Дж.Керуака “На дорозі” є романом-імпровізацією. 

Визначте, у чому полягає поетична революція кінця XIX – початку XX 

століть на прикладі аналізу програмних творів Стефана Малларме, Шарля 

Бодлера. Поля Верлена. 

Розкрийте особливості психологічної прози Марселя Пруста. 

Проаналізуйте постмодерністські маркери  творчості Умберто Еко (на 

конкретних прикладах). 

Охарактеризуйте домінанти нової європейської драми на матеріалі «Синього 

птаха» Моріса Метерлінка. 

Визначте особливості «інтелектуальної» драматургії Бернарда Шоу. 

Розкрийте принцип гри в постмодерністській естетиці (на конкретних 

прикладах). 

Розкрийте новаторство збірки Волта Вітмена «Листя трави». 

Наведіть приклади інтерпретації біблійних сюжетів та образів у романі Г. 

Гарсія Маркеса "Сто років самотності". 

Опишіть індивідуально-авторські ознаки американської літератури “чорного 

гумору” (на прикладі одного із творів К.Кізі, Дж.Барта, К.Воннегута). 

Доведіть неоромантичний характер творчості Редьярда Кіплінга. 

Охарактеризуйте поетичну реформу Гійома Аполлінера. 

Розкрийте тезу про постмодернізм як тип світосприйняття й художня система 

(на конкретних прикладах). 

Проаналізуйте символістську поезію межі століть (на прикладі віршів 

французьких і російських символістів). 

Розкрийте систему образів та проблематику роману К. Кізі “Над зозуліним 

гніздом”. 

Опишіть особливість стилю Е.Олбі на прикладі однієї з п„єс автора. 

Доведіть, що Моріс Метерлінк є засновником символістської драми. 

Визначте проблематику повісті Дж. Д. Селінджера «Ловець у житі». 

Проаналізуйте роман Дж.Барта “Кінець шляху”. 

Опишіть домінанти нової європейської драми на матеріалі «Синього птаха» 

Моріса Метерлінка (або іншого твору автора). 

Проаналізуйте англійський модерністський роман (за вибором студента).  

Визначте маркери постмодернізму в романі «Останній світ» К.Рансмайра. 

Доведіть, що Шарль Бодлер є предтечею французького символізму. 

Розкрийте психологічний імпресіонізм прози Вірджинії Вулф (на прикладі 

"Місіс Деллоуей"). 

Характерні риси «магічного реалізму» в творчості Г. Гарсіа Маркеса. 

Охарактеризуйте естетизм як літературний напрям і світосприйняття Оскара 

Вайльда. Зробіть проблемно-тематичний аналіз роману "Портрет Доріана 

Грея".  

Розкрийте тему розладу людських зв'язків у творчості Фолкнера (на 

конкретних прикладах).               

Опишіть особливості на рації в романі К.Кізі “Політ над гніздом зозулі”. 

Охарактеризуйте «срібну добу» російської поезії: філософсько-естетичні 

концепції російського символізму, акмеїзму, футуризму, імажинізму. 



Розкрийте засади літературно-філософської течії екзистенціалізму (на 

конкретних прикладах).  

Доведіть, що роман англійського письменника Дж. Барнса “Історія світу у 10 

½ розділах” є постмодерністським. 

Опишіть риси неоромантизму у творах Джека Лондона.  

Розкрийте неоміфологізм Бернарда Шоу (на матеріалі п‟єси «Пігмаліон» або 

іншого твору). 

Охарактеризуйте авангардизм 10-20-х рр. та здійснену ним «революцію в 

мистецтві». 

Опишіть особливості композиції роману «Жерміні Ласерте», «артистичну» 

манеру письма братів Гонкурів та вплив їхньої стилістики на літературу 

декадансу. 

Розкрийте феномен "сноупсизму" в трилогії про Сноусів В. Фолкнера. 

Проаналізуйте особливості театру Брехта. 

Визначте риси натуралізму в драмах Августа Стріндберга. 

Розкрийте своєрідність світобачення Франца Кафки та його художнього 

вираження. 

Проаналізуйте цикл про Йокнапатофу В. Фолкнера: провідні теми й мотиви. 

Проаналізуйте риси неоромантизму у творах Джека Лондона.  

Розкрийте тему митця та мистецтва в новелістиці Томаса Манна. 

Опишіть філософську проблематику “антидрами” С.Беккета (на прикладі 

п„єс «Чекаючи на Годо», «Ендшпіль»). 

Проаналізуйте неоромантичні образи та мотиви в романі Кнута Гамсуна 

«Пан».  

Розкрийте особливості дадаїзму й сюрреалізму (на прикладі конкретних 

творів). 

Опишіть постмодерністські ознаки творчості У.Еко. 

 
 


