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Кафедра  Кафедра світової літератури 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  
“Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст.” 

Курс  5 

Спеціальність  

(спеціалізація, освітня 

програма) 

  

 Спеціальність: 035 Філологія  

Спеціалізація: 035.04 Германські мови і 

літератури (переклад включно) 

 Освітня програма: Мова і література (англійська) 

Форма проведення:  

 

Письмова 

(письмова відповідь + тестування)  

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість 

балів: 40 

  

 

40 балів, з яких 

-письмова відповідь – 35 балів; 

-тестування – 5 балів 

Критерії оцінювання: 

  

1) Письмова відповідь: 

– самостійність міркування 

– повнота викладу теми 

– аргументованість висновків 

– фактична точність 

зв’язність викладу 

2) Тестування: правильна відповідь на запитання 

тестового завдання 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 
Тести  

Орієнтовний перелік 

питань: 

1. Світова література кінця XX – початку XXІ 

століть: знакові постаті, твори, тенденції 

2. Філософські та літературознавчі явища 

кінця XX ст. (постструктуралізм, деконструкція, 

герменевтика) та їхній уплив на літературний 

процес (на матеріалі конкретних творів). 

3. Взаємовпливи елітарної та масової 

літератури на літератури наприкінці XX – на 

початку XXІ століть (на матеріалі конкретних 

творів). 

4. Естетика та функції інтертекстуальності в 

художній літературі кн. XX – поч. XXІ століть (на 

матеріалі конкретних творів). 

5. Характерні ознаки літератури 



постмодернізму («гра» з текстом і читачем, 

інтертекстуальність, іронічність, колажування, 

«віртуальний історизм»,  реалізація можливостей 

гіпертексту та ін.) та їхнє  втілення в конкретних 

творах. 

6. Образ лабіринту як символ естетики та 

модель світобудови у літературі постмодернізму 

(на матеріалі конкретних творів). 

7. Неоміфологізм і художня література  кінця 

XX – початку XXІ століть (на матеріалі 

конкретних творів). 

8. «Лабіринт» – «різома» – «Інтернет» як 

текстотворчі моделі літератури постмодернізму 

(на матеріалі конкретних творів). 

9. Інтертекстуальність та інтелектуалізм 

новелістики Х.-Л. Борхеса (на матеріалі новели 

«Дім Астеріона» або ін.). 

10. Руйнація традиційного сюжету, пародійна 

«гра» з героєм, читачем, чужими текстами в 

творах постмодерністів. 

11. Збереження гуманізму змісту в межах 

незвичних формоутворень художніх текстів кінця 

ХХ – початку XXІ століття (на матеріалі творів М. 

Павича або ін.). 

12. Роль і значення образу-символу Інтернету у 

творах митців кінця ХХ  – початку XXІ століття 

(на матеріалі роману Я. Л. Вишневського 

«Самотність у Мережі» або ін. творів). 

13. Функції інтертекстуальності у повісті П. Зюскінда 

«Запахи. Історія одного вбивці». 

14. Специфіка застосування прийому «гри» та 

багаторівнева організація тексту в романі Дж.  

Фаулза «Маг». 

15. Поліваріативність філософсько-естетичних 

інтерпретацій твору П. Коельо «Алхімік». 

16. Особливості інтерпретації авторської 

концепції в повісті-притчі Р. Баха «Чайка 

Джонатан Лівінгстон». 

17. Ідейно-естетичні функції інтертекстуального 

поля роману У. Еко «Ім’я троянди».  

18. «Магічний реалізм» і творчість Г. Гарсіа 

Маркеса (на матеріалі роману «Сто років 

самотності» або інших творів). 

19.  Твір літератури постмодернізму як 

гіпертекст (на матеріалі творів М.Павича 



«Дамаскин», «Скляний равлик» або ін.) 

20.  Причини, хід і результати «міксування» 

жанрів і стилів світової літератури у творах 

Д.Брауна, У.Еко, П.Зюскінда, К.Р.Сафона або ін. 

письменників. 

21. Іронічність («чорний гумор») як атрибут 

літератури постмодернізму (на матеріалі роману 

К.Кізі «Політ над гніздом зозулі».  

22. Інакомовлення та параболічність як атрибут 

світової літератури кінця ХХ – початку ХХІ 

століття (на матеріалі творів М.Павича, Р.Баха, 

Дж. Барнса або ін.). 

23. Провідні риси постмодерністської естетики 

та їхнє втілення у епічних творах. 

24. Провідні риси постмодерністської естетики та 

їхнє втілення у ліричних творах (на матеріалі текстів 

В.Шимборської, Й.Бродського, Д.Пригова та ін.). 

25. Провідні риси постмодерністської естетики 

та їхнє втілення у драматичних творах (на 

матеріалі текстів Т.Стоппарда або ін.). 

26. Фентезі як явище сучасної літератури та 

культури:  характерні риси та секрети 

популярності (Дж. Р. Толкін, Дж. К. Роулінг та 

ін.). 

27. Проблема літературного канону та 

«каноноборства» і її вплив на сучасний 

літературний процес (постколоніальна критика, 

гендерні студії та ін.). 

28. Стосунки класичної літератури і масової 

культури (екранізації, комп’ютерні технології, 

«сандвіч-культура», «фанфікшн» та ін.): сучасний 

стан і прогнози. 

29. Зарубіжна і українська література кінця ХХ 

– початку ХХІ століття. 

30. «Мейнстрими» художньо-естетичної 

ситуації та літератури кінця XX – початку XXІ 

століть: у пошуках нового та втраченого. 

Екзаменатор Ковбасенко Ю. І.   

Завідувач кафедри Ковбасенко Ю. І.   

 


