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Програма екзамену 

Теорія та історія сучасного літературного процесу 

 

Поля форми Опис поля форми 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 
 

Кафедри 

____________________________ 
 

Кафедра української літератури 

і компаративістики  

 

Кафедра світової літератури 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«_________________________» 
 

«Теорія та історія сучасного 

літературного процесу» 

Курс 1 курс, другий (магістерський) рівень 

Спеціальність (спеціалізація) 035.01 Філологія. Українська мова і 

література 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова: 

передбачає письмову відповідь на 3 

теоретичні питання: 

1 питання – з історії української 

літератури ХХ – початку ХХІ століття; 

1 питання – з літературної критики ХХ – 

ХХІ століть: основні тенденції і постаті; 

1 питання – з історії світової літератури 

кінця ХХ – ХХІ ст. в компаративному 

аспекті 

Тривалість проведення: 3 год.  

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

40 балів: 

• історія української літератури ХХ – 

початку ХХІ століття – 15 балів; 

• літературна критики ХХ – ХХІ століть: 

основні тенденції і постаті – 15 балів; 

• історія світової літератури кінця ХХ – 

ХХІ ст. в компаративному аспекті – 10 

балів 

Критерії оцінювання: Оцінюються знання, логіка і повнота 

викладу навчального матеріалу; 

послідовність викладу; самостійність 

міркування; володіння термінологією; 

наявність прикладів з художніх текстів 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. й інших 

видів мистецтв. 
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Перелік допоміжних матеріалів: – 

Орієнтовний перелік питань: Перелік питань з “Історії української 

літератури ХХ – початку ХХІ 

століття”: 
1. Естетичні засади постмодернізму. 

Розвиток постмодернізму в українській 

літературі. 

2. Авангардизм. Основні етапи розвитку 

українського поетичного авангарду, його 

особливості. 

3. Літературні угруповання кінця ХХ – 

початку ХХІ ст.: “Бу-Ба-Бу”, “Нова 

дегенерація”, “ЛуГоСад” та ін. 

4. Постмодерна українська поезія. 

5. “Рекреації” Ю.Андруховича – перший 

постмодерний твір сучасної української 

літератури: система образів, проблематика. 

6. Постмодерна поетика роману 

“Перверзія”: колажування, полістилізм, 

інтертекстуальність, єдність масового та 

елітарного. 

7. Гендерні проблеми в романі О.Забужко 

“Польові дослідження з українського сексу”. 

8. Проблема жінки у творах О.Забужко 

“Сестро, сестро”, “Дівчатка”, “Я, Мілена”. 

9. Особливості прози Юрка Іздрика – 

представника “станіславського феномену”. 

Роман “Воццек”. 

10. Особливості прози Юрка Іздрика – 

представника “станіславського феномену”. 

Новела “Флешка. Дефрагментація”. 

11. Художні домінанти прози Тараса 

Прохаска. Роман “НепрОсті”. 

12. Антиутопічний роман Олександра 

Ірванця “Рівне / Ровно”. 

13. Творчість Олеся Ульяненка у контексті 

житомирської прозової школи. Роман 

“Сталінка”. 

14. Творчість Євгена Пашковського у 

контексті житомирської прозової школи. 

Роман-есе “Щоденний жезл”. 

15. Марія Матіос: між традицією і 

стилізацією. Роман “Солодка Даруся”. 

16. Історичний роман Василя Шкляра 

“Залишенець. Чорний ворон”: особливості 

поетики. 
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17. Особливості поетики роману 

Володимира Лиса “Століття Якова”. 

18. Жанрово-стильові особливості роману 

Юрія Винничука “Танго смерті”.  

19. Роман “Імітація” Євгенії Кононенко як 

“дзеркало доби імітацій”. 

20. Жанрово-стильові особливості роману 

Сергія Жадана “Депеш Мод”. 

21. Особливості сюжетно-композиційної 

побудови роману Сергія Жадана 

“Ворошиловград”. 

22. Постмодерне малювання світу в романі 

Любка Дереша “Культ”. 

23. Жанрово-стильові особливості роману 

Любка Дереша “Поклоніння ящірці”. 

24. Стильові особливості роману Макса 

Кідрука «Бот: Атакамська криза» . 

25. Жанрово-стильові особливості роману 

Тані Малярчук “Забуття”. 

26. Художні домінанти повісті Світлани 

Пиркало “Зелена Маргарита”. 

27. Художні домінанти роману “Ґудзик” 

Ірен Роздобудько.  

28. Особливості драматургії Олега 

Миколайчука-Низовця. П’єси “Ассо та Піаф”, 

“Територія Б”. 

29. Особливості драматургії Олександра 

Ірванця. П’єси “Прямий ефір”, “Recording”. 

30. Особливості драматургії Неди 

Нежданої. П’єси “Самогубство самоти”, 

“Угода з ангелом”. 

 

 

Перелік питань з “Літературної 

критики ХХ – ХХІ століть: основні 

тенденції і постаті”: 

1. Поняття структури художнього 

тексту в методології. 

2. Проблеми інтерпретації художнього 

тексту. 

3. Міждисциплінарні аспекти аналізу 

художнього тексту. 

4. Образ автора: постановка проблеми. 

5. Види літературознавчого аналізу. 

6. Постколоніалізм: основні 

положення. 

7. Проблеми канону в 
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літературознавчій методології. 

8. Проблема класифікації сучасного 

літературного процесу: головні критерії 

опису. 

9. Семіотика: основні положення. 

10. Структуралізм: основні положення 

11. Наратологічний аналіз в 

літературознавстві. 

12. Рецептивна естетика: основні 

положення 

13. Проблема традиції й новаторства в 

літературі. 

14. Функції архетипів і постійних 

образів в літературі. 

15. Дискусії про український модернізм 

(С.Павличко, Т.Гундорова, Я.Поліщук). 

16. Дискусійні проблеми масової 

літератури. 

17. Філософско-естетичні концепції 

Міхаїла Бахтіна. 

18. Імагологія як галузь порівняльного 

літературознавства. 

19. Семіотична концепція Ролана Барта. 

20. Постструктуралізм і його основні 

положення. 

21. Психоаналітична критика ХХ ст.: 

основні ідеї. 

22. Психоаналіз в українському 

літературознавстві. 

23. Феміністична і гендерна критика в 

літературознавстві. 

24. Поняття про дискурс і 

дискурсивний аналіз (М.Фуко, Р.Барт, 

Ю.Крістева). 

25. Деконструктивізм і літературна 

критика (П.де Ман, Дж.Каллер, Ж.Деріда). 

26. Феноменологічна концепція 

літератури Р.Інгардена. 

27. Літературна герменевтика Г.Г-

Гадамера: читання як діалог. 

28. Теорія архетипної критики 

Нортропа Фрая. 

29. Основні теоретико-літературні 

школи ХХ ст. 
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30. Літературна компаративістика: 

основні поняття. 

 

 

Перелік питань з «Історії світової 

літератури кінця ХХ – ХХІ ст. в 

компаративному аспекті»: 

1. Світова література кінця XX – початку 

XXІ століть: знакові твори та тенденції 

(на матеріалі компаративного аналізу 

конкретних творів). 

2. Інтертекстуальність та інтелектуалізм 

новелістики Х.-Л. Борхеса як предтечі 

постмодернізму (на матеріалі новели 

«Дім Астеріона» або ін.). 

3. Філософські та літературознавчі явища 

кінця XX ст. (постструктуралізм, 

деконструкція, герменевтика) та їхній 

уплив на літературний світовий процес 

(на матеріалі компаративного аналізу 

конкретних творів). 

4. «Магічний реалізм» і творчість Г. 

Гарсіа Маркеса (на матеріалі роману 

«Сто років самотності» або інших 

творів). 

5. Дифузія елітарної та масової літератури 

наприкінці XX – на початку XXІ 

століть (на матеріалі компаративного 

аналізу конкретних творів). 

6. Естетика та функції 

інтертекстуальності в художній 

літературі кн. XX – поч. XXІ століть 

(на матеріалі компаративного аналізу 

конкретних творів). 

7. 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. 

8. Образ лабіринту як символ естетики та 

модель світобудови у літературі 

постмодернізму (на матеріалі 



6 

 

компаративного аналізу конкретних 

творів). 

9. Неоміфологізм і світова література  

кінця XX – початку XXІ століть (на 

матеріалі компаративного аналізу 

конкретних творів). 

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

текстотворчі моделі літератури 

постмодернізму (на матеріалі 

компаративного аналізу конкретних 

творів). 

11. Руйнація традиційного сюжету, 

пародійна «гра» з героєм, читачем, 

чужими текстами в творах 

постмодерністів. 

12. Утілення рис постмодернізму в повісті 

П. Зюскінда «Запахи. Історія одного 

вбивці». 

13. Збереження гуманізму змісту в межах 

незвичних формоутворень художніх 

текстів кінця ХХ – початку XXІ 

століття (на матеріалі творів М. Павича 

або ін.). 

14. Поетика та авторська концепція в 

романі Еріка-Еммануеля Шмітта 

«Оскар і рожева пані». 

15. Поліваріативність тлумачень концепції 

твору Деніела Кіза «Квіти для 

Елджернона». 

16. Специфіка застосування прийому «гри» 

та багаторівнева організація тексту в 

романі Дж.  Фаулза «Маг» (або іншого 

твору, за вибором студента). 

17. Поліваріативність філософсько-

естетичних інтерпретацій твору П. 

Коельо «Алхімік». 

18. Особливості інтерпретації авторської 

концепції в повісті-притчі Р. Баха 

«Чайка Джонатан Лівінгстон». 

19. Ідейно-естетичні функції 

інтертекстуального поля роману У. Еко 

«Ім’я троянди».  

20. Твір літератури постмодернізму як 

гіпертекст (на матеріалі творів 
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М.Павича «Дамаскин», «Скляний 

равлик» або ін.) 

21. Причини, хід і результати «міксування» 

жанрів і стилів світової літератури у 

творах Д.Брауна, У.Еко, П.Зюскінда, 

К.Р.Сафона або ін. письменників. 

22. Іронічність («чорний гумор») як 

атрибут літератури постмодернізму (на 

матеріалі роману К.Кізі «Політ над 

гніздом зозулі» або ін.). 

23. Інакомовлення та параболічність як 

атрибут світової літератури кінця ХХ – 

початку ХХІ століття (на матеріалі 

творів М.Павича, Р.Баха, Дж. Барнса 

або ін.). 

24. Провідні риси постмодерністської 

естетики та їхнє втілення у епічних 

творах . 

25. Зарубіжна і українська література кінця 

ХХ – початку ХХІ століття: 

інтертекстуальний діалог (на матеріалі 

конкретних творів). 

26. Стосунки класичної літератури і 

масової культури (екранізації, 

комп’ютерні технології, «сандвіч-

культура», «фанфікшн» та ін.): 

сучасний стан і прогнози. 

27. Читач як співавтор твору: провідні 

стратегії та специфіка їхньої реалізації 

(на матеріалі компаративного аналізу 

конкретних творів). 

28. Фентезі як явище сучасної літератури 

та культури:  характерні риси та 

секрети популярності (Дж. Р. Толкін, 

Дж. К. Роулінг та ін.). 

29. Проблема літературного канону та 

«каноноборства» та її вплив на 

сучасний літературний процес 

(постколоніальна критика, гендерні 

студії та ін.). 

30. «Мейнстрими» художньо-естетичної 

ситуації та літератури кінця XX – 

початку XXІ століть: у пошуках нового 

та втраченого. 
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Екзаменатори: 

 

______________  
               підпис 

______________  
               підпис 

______________  
               підпис 

 
 

 

 

д.ф.н., доц. Віннікова Наталія Миколаївна 

 

к.ф.н., доц. Сінченко Олексій Дмитрович 

 

к.ф.н., проф. Ковбасенко Юрій Іванович 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри української 

літератури і компаративістики 

 

____________ 
підпис 

д.ф.н., проф. О.О.Бровко  

 

Завідувач кафедри  

світової літератури 

 

____________ 
підпис 

к.ф.н., проф. Ковбасенко Ю.І. 

 

 


