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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Література країни, мова якої вивчається» 

V курс 

Спеціальність 035 Філологія 

Спеціалізація: 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно) 

Освітня програма: Мова і література (французька) 

 

Форма проведення письмовий тест 

Тривалість проведення 2 години 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 1 бал за кожне вірно виконане тестове завдання. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 
- 

Орієнтовний перелік 

питань 

1. Introduction à la littérature française du XXe siècle. 

2. La littérature de la «Belle époque» (1900–1918). 

3. La modernité du style impressionniste de Marcel 

Proust. Son roman «A la recherche du temps perdu». 

4. Les «poètes de l’esprit nouveau» (Blaise Cendrars, 

Guillaume Apollinaire, Paul Valéry, Paul Claudel). 

5. La tradition et la modernité dans la poésie de 

G. Apollinaire. «Alcools». 

6. Le surréalisme dans la littérature.  

7. André Gide, la quête du roman idéal («Les Faux-

Monnayeurs»). 

8. Les tendances religieuses et les recherches éthiques 

dans la littérature de l’entre-deux-guerres (François 

Mauriac «Therese Desqueyroux»). 

9. Le développement de la prose de l’entre-deux-guerres. 

10. Le théâtre de l’entre-deux-guerres (Jean Cocteau, Jean 

Giraudoux). 

11. Le roman existentialiste, le roman de l'accablement et 



de la prostration. 

12. Jean-Paul Sartre, l’homme et son rapport au monde à 

travers la littérature.  

13. Albert Camus.  «L’Étranger»: le sens de la vie. 

14. Hervé Bazin, son roman familial «Vipère au poing» . 

15. Le Nouveau roman. 

16.  Nathalie Sarraute «Enfance». 

17. La littérature des expériments (OuLiPo).  

18. Raymond Queneau, «Exercices de style. 

19. La littérature féministe.  

20. Marguerite Duras. «L’amant». 

21. Françoise  Sagan et ses romans psychologiques 

(«Bonjour tristesse / «Aimez-vous Brahms?» / «Un 

peu de soleil dans l'eau froide»). 

22. J.M.G. Le Clézio, le dialogue du réel et de 

l’imaginaire («Désert») 

23. Patrick  Modiano et sa quête de l’identité. 

24. Postmodernisme en littérature française (Eric-

Emmanuel Schmitt). 

25. Tendances du roman contemporain (Michel 

Houellebecq, Frédéric Beigbeder, Marc Lévy, Anna 

Gavalda).  

 

Екзаменатор   ____________    / М. А. Зверева 

Завідувач кафедри ____________   / Р. К. Махачашвілі 

 

 

 


