
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра світової літератури 

 

Програмa екзамену дисципліни 

Світова література: Історія зарубіжної літератури  

 

Спеціальність: 

035 Філологія  

освітнього рівня:  першого (бакалаврського) 

освітньої програми: Мова і література (іспанська) 

 

 

 

2 курс 

 

Форма проведення: письмовий тест на платформі MOODLE 

 

Тривалість проведення: 60 хвилин 

 

Максимальна кількість балів: 40 балів (1 бал за кожне правильно 

виконане тестове завдання).  

 

Орієнтовний перелік питань 

 

1. Загальна характеристика літератури межі століть: особливості 

розвитку, основні літературні течії та напрямки, представники. 

2. Філософські засади та естетичні принципи натуралізму. Е.Золя як 

теоретик натуралізму.  

3. Структура циклу Е.Золя «Ругон-Маккари», проблематика, поетика, 

проблема художнього методу. Роман «Каp’єра Ругонів» як інтродукція 

до циклу. 

4. Роман Е.та Ж.Гонкурів «Жерміні Ласерте»: особливості композиції, 

«артистична» манера письма, вплив стилістики на літературу 

декадансу.  

5. Художня своєрідність та тематичне розмаїття новелістики Г.де 

Мопассана («Пампушка», «Стара Соваж», «Мати потвор», «Кольє»). 

6. Соціально-психологічний роман Г.де Мопассана «Життя»: тематика, 

проблематика, образна система. Проблема творчого методу. 

7. Творчість Ш.Бодлера – пізнього романтика і зачинателя символізму. 

Амбівалентність внутрішнього світу поета, символістські риси в збірці 

«Квіти зла» Шарля Бодлера. 

8. Філософські засади та естетичні принципи символізму. 

9. Творчість П.Верлена. «Поетичне мистецтво» як маніфест творчості 

поета. Особливості художнього методу. 



10. Творчість А.Рембо – представника французького символізму. 

Символіка та основний смисл поезії «П’яний корабель». 

11. С.Малларме як теоретик і практик символізму: виступи, статті, поезія. 

12. Волт Вітмен – видатний американський поет-новатор. Романтична 

«філософія тотожності», єдності свідомості й світу, особистого і 

вселенського життя як світоглядно-естетична парадигма збірки «Листя 

трави». 

13. Новаторський характер збірки Вола Вітмена «Листя трави». 

14. Втілення принципів символістської драми у п’єсі М. Метерлінка 

«Синій птах». 

15. Поєднання реалістичних та романтичних рис у творчості Генрі 

Джеймса. Психологізм новели «Дезі Мілллер». 

16. Розмаїття творчого доробку Джека Лондона. Риси неоромантизму 

утворах Джека Лондона. Проблематика «Північних оповідань». 

17. Творчий шлях О.Вайльда – письменника англійського раннього 

модернізму. Естетизм як концепція творчості і філософія життя 

О.Вайльда. 

18. Риси інтелектуального роману в «Портреті Доріана Грея» О.Вайльда. 

Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. 

19. Символічний спектр образу портрета у романі Вайльда «Портрет 

Доріана Грея». 

20. Г.Ібсен як зачинатель європейської «нової драми». «Ляльковий дім»: 

тематика, проблематика, аналітична композиція, система образів. Ібсен 

та ібсенізм. 

21. Співвідношення реалізму, натуралізму та символізму в творчості 

Августа Стріндберга. 

22. Риси модернізму в драмах Стріндберга. 

23. Неоміфологізм Бернарда Шоу (на матеріалі п’єси «Пігмаліон»). 

24. Символістська драма-казка Г.Гауптмана «Затоплений дзвін»: 

використання мотивів скандинавського фольклору та міфології, 

система опозиційних образів, причини життєвої поразки героя. 

25. Неоромантичні образи та мотиви у романі Кнута Гамсуна «Пан».  

26. Тема митця, алегоризм та паралелізм у новелістиці Томаса Манна. 

27. Тенденції неоромантизму в англійській літературі межі століть: 

пригодницькі романи Р.Л.Стівенсона. Майстерність психологічної 

характеристики, гуманістичний пафос. 

28. А.Конан-Дойл як майстер детективного жанру. Новели про Шерлока 

Холмса: специфіка композиції, образ головного героя і його помічника, 

дедуктивний метод. Традиції світової літератури цього жанру. 

29. Відтворення «тубільської» культури в творчості Р.Кіплінга. 

Анімалістські оповідання для дітей («Книга джунглів», «Друга книга 

джунглів»). 

30. «Срібна доба» російської поезії: основні літературні напрями, течії.  

31. Російський символізм. Творчість О.Блока, Андрія Бєлого. 

32. Акмеїзм: М.Гумільов, Анна Ахматова. 



33. Его-та кубофутуризм: поезія Володимира Маяковського, Ігоря 

Сєвєряніна. 

34. Ідіостилі Бориса Пастернака, Марини Цвєтаєвої, Сергія Єсєніна. 

35. Загальна характеристика літератури першої половини ХХ сторіччя. 

36. Модернізм : концепція людини та світу. 

37. Міфоцентризм роману Джеймса Джойса  «Уліс» (час,простір,система 

персонажів). 

38. «Естетика мовчання» як складова творчого методу Франца Кафки. 

39. Література «втраченого покоління». Роман Ернеста Хемінгуея «Фієста» 

як «маніфест» літератури «втраченого покоління». 

40. Психологічна,філософська та міфологічна роль кориди в романі 

Хемінгуея «Фієста». 

41. Теорія епічного театру: основні положення  теоретичних праць Брехта. 

42. Універсалізм  брехтівської  теорії епічного театру. 

43. Концепція «маленької людини» в творах Бертольда Брехта. 

44. Жанр антиутопії в літературі першої половини ХХ сторіччя. 

45. Роман Дж.Оруелла  «1984» як  зразок  дистопії. 

46. Пародійна модель «ідеального » суспільства в романі  Олдоса Хакслі 

«О  новий  блискучий світ». 

47. Потрійна система  міфів  у романі Джеймса Джойса «Улісс».Навести 

приклади міфічних паралелей образа Леопольда Блума. 

48. «Потік свідомості» як засіб організації тексту романа Джеймса Джойса 

«Улісс». Історія терміну. Проілюструвати поєднання  деталей 

зовнішнього світу з потоком асоціацій,розвитком «потоку свідомості». 

49. Конструкція часу в романі Джеймса Джойса «Улісс». Руйнування 

часових кордонів та відносність часу ( на матеріалі  9-го епізода 

роману). 

50. Характеристика п’єси  Бертольда Брехта  «Матінка Кураж та її діти» за 

всіма параметрами жанру драматургічної параболи. 

51. Загальна характеристика авангардистських течій у поезії 10-20-х 

рр..(сюрреалізм,експресіонізм,дадаїзм). 

52. Аналіз драми-параболи  Бертольда Брехта «Життя Галілея».. 

53. Особливість сюжетних побудов творів  Франца Кафки, заснованих на 

реалізації сталих мовних метафор (на матеріалі роману « Процес» та 

новели «Перетворення»). 

54. Феномен „театру абсурду” як заперечення принципів традиційного 

театру: художній час і простір трагікомедії Семюеля Беккета „Чекання 

на Годо”. 

55. Явище midcentury в літературі : конформізм і становлення суспільства 

споживання. Споживацьке розуміння „щастя ” -  тема повісті Жоржа 

Перека „Речі”. 

56. Формування  літератури нон – конформізму. Образ вчителя Колдуелла 

в повісті Джона Апдайка „Кентавр” як заперечення  людини- 

споживача. 



57. Подвійний світ повісті Апдайка „Кентавр”: смислове і естетичне 

навантаження  міфологічного світу твору. 

58. Роман Джерома Дейвіда Селінджера „Ловець у житі „ та його значення  

для становлення молодіжної літератури нон – конформізму. 

59. Роман Д.Д.Селінджера  „Ловець у житі” як „ роман виховання” : 

новації і традиції. 

60. Особливості типу нарації та побудови сюжету в романі Д.Д.Селінджера 

„Ловець у житі” 

61. Поняття абсурдного світу та «людини абсурду» в теоретичних 

доробках та художній практиці Альбера Камю». 

62. Характеристика головного героя роману Альбера Камю „Чужий” як” 

нерозкаяного Розкольникова”. 

63. Метафора „ чужого „у творах письменників – екзистенціалістів. 

64. Постмодернізм  як культура постіндустріального суспільства. Ознаки 

постмодерної свідомості. Походження терміна „постмодернізм”. 

65. Втілення засадничих принципів постмодернізму –поліцентризму  та  

інтертекттуаль-ності  у п’єсі  Томаса Стоппарда  „Розенкранц і 

Гілденстерн мертві”. 

66. Система відкритих фіналів  у романі Джона Фаулза „Жінка 

французького лейтенанта.” 

67. Авторська гра з читачем у романі Умберто Еко „Ім’я  Рози”. Поняття 

„ідеального читача” у  постмодерній літературі. 

68. Поняття гіпертексту  та  застосування принципів читання гіпертексту  в 

романі Милорада Павича  „Хозарський словник”. 

69. Проблема моральної  амбівалентності  постмодерністських  творів. 

Складнощі інтерпретації  образа Жана Батиста Гренуя  з роману 

Патрика Зюскінда „Парфуми”.                 

70. „Нульовий градус письма” -  стильова домінанта роману Альбера Камю 

„Чужий”. 

71. Своєрідність дидактики в романі Альбера Камю „Чума”. 

72. Реалізація принципу відповідальності „я” за „інших” у романі Альбера 

Камю „Чума”.  

73. Особливості  розвитку нового латиноамериканського роману. Вплив на 

розвиток нового латиноамериканського роману творчості  Борхеса  і 

Кортасара. 

74. Тема самотності людини в світі у повісті Габріеля Гарсіа  Маркеса  

„Полковнику  ніхто не пише”. 

75. Селище Макондо та його історія як модель історії людства 
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