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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

Перше питання 

І. Література Стародавньої Греції 

1. Здійсніть загальну характеристику та аргументуйте періодизацію 

античної літератури. 

2. Схарактеризуйте еллінський фольклор і міфотворчість. Назвіть 

основні цикли (кікли) еллінських міфів та проілюструйте їхній вплив на 

літературу. 

3. Здійсніть загальну характеристику архаїчного періоду еллінської 

літератури. Розкрийте суть «гомерівського питання». 

4. Назвіть міфологічну та історичну основи, розкрийте проблематику, 

систему образів і художні особливості поеми Гомера «Іліада». 



5. Розкрийте проблематику, систему образів і художні особливості 

поеми Гомера «Одіссея». 

6. Схарактеризуйте проблематику, систему образів і художні 

особливості поеми Гесіода «Роботи і дні». 

7. Схарактеризуйте «Батрахоміомахію» як пародійну паралель до 

“Іліади” та розкрийте питання про її авторство. 

8. Визначте роль Езопа в розвитку жанру байки у світовій літературі. 

9. Схарактеризуйте провідні жанри еллінської лірики та особливості 

творчості її найвидатніших представників. 

10. З’ясуйте особливості творчості Сапфо (або Алкея, Анакреонта, 

Алкмана, Тіртея, Архілоха – одного з ліриків, за вибором). 

11. Визначте джерела та особливості еллінської драми. Схарактеризуте 

«Поетику» і теорію драми Арістотеля (зокрема – поняття «кáтарсис», 

«мíмезис»). 

12. Схарактеризуйте проблематику, систему образів, а також 

літературне відлуння трагедії Есхіла «Прометей прикутий» («Перси», або 

трилогії «Орестея» – одного твору за вибором). 

13. Схарактеризуйте проблематику, систему образів, а також 

літературне відлуння трагедії Софокла «Едіп-цар» (або «Антігона» – за 

вибором). 

14. Схарактеризуйте проблематику, систему образів, а також 

літературне відлуння трагедії Еврипіда «Медея» (або «Іпполіт» – за 

вибором). 

15. Схарактеризуйте проблематику, систему образів, а також 

літературне відлуння комедії Арістофана «Лісістрата» (або «Хмари», 

«Жаби», «Вершники» – однієї, за вибором). Чому його твори називають 

«політичною комедією»? 

16. Схарактеризуйте проблематику, систему образів, а також 

літературне відлуння комедії Менандра «Третейський суд» (або 

«Відлюдник» – за вибором). 

17. Схарактеризуйте роман Лонга «Дафніс і Хлоя», його стилістичні 

особливості, проблематику та систему образів. 

 

ІІ. Література Стародавнього Риму 

18. Схарактеризуйте проблематику, систему образів, а також 

літературне відлуння комедії Плавта «Скарб» (або «Псевдол» – за вибором). 

19. Схарактеризуйте проблематику та систему образів комедії Теренція 

«Свекруха» (або «Брати» – за вибором). 



20. Визначте особливості римської літератури кінця Республіки, 

зокрема – напрями діяльності гуртка неотериків і особливості творчості 

Катулла. 

21. Схарактеризуйте давньоримську літератури періоду становлення 

Імперії («доби Августа») як її «золоту добу». З’ясуйте особливості діяльності 

гуртка Мецената. 

22. Визначте особливості історії створення, проблематики, системи 

образів Вергілієвої «Енеїда», схарактеризуйте її літературне відлуння 

(Вергілій і Котляревський). 

23. З’ясуйте особливості творчості Овідія, схарактеризуйте її художні 

особливості. 

24. Визначте особливості творчості Горація, зокрема, специфіку 

втілення започаткованих ним лейтмотивів світової літератури: повчання 

поетичного мистецтва («Послання до Пізонів») і підведення підсумку 

творчого життя («До Мельпомени» («Пам’ятник»)), а також відлуння цих 

лейтмотивів у світовій літературі. 

25. З’ясуйте художні особливості та проблематику роману Апулея 

«Золотий віслюк». 

 

Друге питання 

ІІІ. Література Середньовіччя 

 

26. Визначте основні риси та підходи до періодизації 

західноєвропейської літератури доби Середньовіччя.  

27. Опишіть основні джерела європейської середньовічної літератури. 

28. Надайте загальну характеристику літературі раннього 

Середньовіччя. 

29. Визначте особливості ранньосередньовічного героїчного епосу (на 

матеріалі кельтського епосу). 

30. Проаналізуйте «Пісню про Роланда» як зразок класичного 

героїчного епосу (наявність у ньому епічного гіперболізму, поетичних 

формул, повторів, фантастичних мотивів тощо). 

31. Проаналізуйте систему образів, проблематику та особливості 

композиції «Пісні про Роланда». 

32. Опишіть причини виникнення, проблематику та основні цикли 

рицарських романів.  

33. Визначте проблематику, сюжет, систему образів, художні 

особливості «Роману про Трістана та Ізольду». 

34. Наведіть приклади середньовічних і ренесансно-гуманістичних рис 

у «Божественній комедії» Данте Аліг’єрі. 

35. Доведіть, що поема «Божественна комедія» Данте є філософсько-

художнім синтезом середньовічної культури. 



36. Проаналізуйте будову пекла, гріхи та образи грішників у 

«Божественній комедії» Данте Аліг’єрі. 

37. Визначте особливості ліричної збірки Данте «Нове життя», її 

зв’язок з поезією «солодкого нового стилю». 

  

 

IV. Література Відродження 

 

38. Надайте загальну характеристику західноєвропейській літературі 

доби Відродження. 

39. Окресліть історію створення, традиції та новаторство у збірці 

«Канцоньєре» Ф. Петрарки. 

40. Розкрийте еволюцію жанру сонета в художній системі Ренесансу та 

особливості формування національних типів сонета. 

41. Визначте тематику сонетів П. Ронсара і Л. Камоенса, наведіть 

приклади втілення автобіографічних мотивів у їхніх поезіях. 

42. Опишіть історію створення, проблематику та художні особливості 

роману Сервантеса «Дон Кіхот».  

43. Визначте причини, за якими роман «Дон Кіхот» Сервантеса 

вважається пародією на рицарські романи та називається «трагікомічною 

епопеєю іспанського життя». 

44. Визначте традиції «високого сміху» і трагікомізму у романі «Дон 

Кіхот». 

45. Опишіть суть проблеми періодизації творчості В. Шекспіра та зміст 

«шекспірівського питання». 

46. Окресліть еволюцію образів Ромео та Джульєтти у трагедії 

В. Шекспіра. 

47. Проаналізуйте сонети В. Шекспіра як сюжетний цикл. 

48. Проаналізуйте проблематику та систему образів п’єси В. Шекспіра 

«Ромео і Джульєтта». 

49. Проаналізуйте  сюжет, композицію та проблематику трагедії 

В. Шекспіра «Гамлет». 

50. Визначте ідейно-художні особливості трагікомедії «Буря» 

В. Шекспіра. 

 


