
                                      Питання до екзамену 

              з дисципліни «Історія літератури англомовних країн».  

 

1.Загальна характеристика англійської літератури ІІ половини ХХ ст. 

2.Література «розгніваних молодих». Загальна характеристика. 

3.  Драматургія «розгніваних молодих» англійців: герой,конфлікт, сценічний 

простір(на матеріалі п’єс Джона Осборна «Озирнись у гніві» та Шейли Деліні 

«Смак меду»). 

4.Характеристика британського «роману з філософською тенденцією». 

5.Загальна характеристика творчості Уільяма Голдінга. 

6.Роман Уільяма Голдінга «Володар мух» як притча. 

7.Символіка роману  Уільяма Голдінга «Володар мух». 

8.Проблематика та система образів  у романі  Уільяма Голдінга 

«Володар мух». 

9.Християнські смисли роману Уільяма Голдінга «Володар мух». 

10.Роман Уільяма Голдінга «Володар мух» як трансформація роману - 

робінзонади. 

11.Загальна характеристика романної творчості  Айрис Мердок. 

12.Період Сартра та  доба  Платона: хронологія філософських захоплень 

Айрис Мердок. 

13. Місце і значення «детективної історії» в композиційній структурі роману 

«Чорний принц». 

14.Шекспірівська тема в романі Айрис Мердок «Чорний принц». 

15.Реалізація платонівського концепту Чорного Ероса в романі Айрис Мердок 

«Чорний принц». 

16.   Символіка кольорів та їх семантичне навантаження в романах Айрис 

Мердок (романи «Червоне та зелене» , «Чорний принц»). 

17. Традиції англійської сатири в творах  Мюріел Спарк. 

18.  Фантастичні припущення в творчому методі Мюріел Спарк ( на 

матеріалі новели «Чорна мадонна»). 

19.Особливості розкриття теми старості та смерті  в романі Мюріел Спарк 

Memento mori. 

20.Південна школа в американській  літературі. 

21.Творчість У .К. Фолкнера в межах традиції  Південної культури. 

22.Проблема сноупсизму  в романній трилогії  Фолкнера  «Містечко» - 

«Село» - «Особняк». 

23.«Потік свідомості» як оповідний метод трилогії Фолкнера «Містечко» - 

«Село» - «Особняк». 

24.Округ Йокнапатофа  як особливий художній простір романів Фолкнера. 

25.Теорія  «пластичного театру»  Теннессі Уільямса. Загальна 

характеристика. 

26.Символіка  п’єси Теннессі Уільямса «Скляний звіринець». 

27.Впливи американської «південної літературної школи» в драмі Тенессі 

Уільямса «Трамвай «Бажання». 

28.Жіночі образи в драмах Теннессі Уільямса. 

29.Проблематика  роману  Джона  Стейнбека «Зима незгоди нашої ». 

30.Своєрідність зображення Великої історії США в романі Джона Стейнбека 



«Зима незгоди нашої». 

31.Реалізація теми провини і покарання в романі Джона Стейнбека «Зима 

незгоди нашої». 

32.Особливості американської постмодерної літератури. 

33.Відображення постмодерного канону американської літератури у новелі 

Томаса Пінчона «Ентропія». 

34.Сучасні дослідницькі стратегії щодо явища масової літератури. 

35.Новий тип сегментації літературного простору сучасної американської 

літератури. 

36.Ознаки жанру трилеру в романі Стівена Кінга «Мертва зона». 

37.Функції культурного коду Давнього Заповіту ( прийняття Божої місії) у 

сюжеті роману Стівена Кінга «Мертва зона». 

38.Чи може бути сприйнята «історія злету і падіння» Грега  Стілсона як 

історія нового Гітлера або Антихриста в романі Стівена Кінга «Мертва 

зона»? 

39.Якою є функція метафори «тигра, який сміється» у сюжеті роману Стівена 

Кінга «Мертва зона»? 

40.Дидактика роману Стівена Кінга «Мертва зона». 

 

 

 

Питання до екзамену  

з дисципліни «Історія зарубіжної літератури І половини ХХ століття» 

 

1. Загальна характеристика літератури першої половини ХХ сторіччя. 

2. Модернізм : концепція людини та світу. 

3. Поняття єпіфанії та єпіфанічна організація тексту в ранній прозі Джеймса 

Джойса. 

4. Триада людина-свідомість-світ в романі  Джеймса Джойса  «Портрет митця 

замолоду». 

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

персонажів). 

6. Теоретичні наробки Томаса Стернза .Еліота. Поняття об’єктивного 

корреляту, деперсоналізації, нових єдностей.. 

7. Система міфів, що створюють  сюжет поеми Еліота «Безплідна земля» 

Семантика  назви твору.. 

8. Часова та просторова багатоплановість поеми «Безплідна земля».    

Полісубьєктність   головного героя  поеми. 

9. Еспресіонізм «лівого спрямування». Стильові домінанти. Впливи 

експресіонізму на  поезію та драматургію  Б.Брехта. 

10.Сюрреалізм: створення художнього образу як зближення максимально 

віддалених реальностей (площин снів та марень). Поняття «автоматичного 

письма. 

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

 12 Література «втраченого покоління». Роман Ернеста Хемінгуея «Фієста» як 

«маніфест» літератури «втраченого покоління». 

13. Психологічна,філософська та міфологічна роль кориди в романі Хемінгуея 



«Фієста». 

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

15. Універсалізм  брехтівської  теорії епічного театру. 

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

17. Жанр антиутопії в літературі першої половини ХХ сторіччя. 

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

19. Пародійна модель «ідеального » суспільства в романі  Олдоса Хакслі « О  

новий  блискучий світ». 

20. Особливість  ранньої  прози Джойса .Поняття єпіфанії та приклади  

застосування  єпіфанії у тексті роману «Портрет митця замолоду». 

21. Міфоцентризм романа Джеймса Джойса «Портрет митця 

замолоду».Проаналізувати систему міфів,що складають підгрунття роману. 

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

приклади міфічних паралелей образа Леопольда Блума. 

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

«Улісс». Історія терміну. Проілюструвати поєднання  деталей зовнішнього 

світу з потоком асоціацій,розвитком «потоку свідомості». 

24 Конструкція часу в романі Джеймса Джойса «Улісс». Руйнування часових 

кордонів та відносність часу ( на матеріалі  9-го епізода роману). 

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

всіма параметрами жанру драматургічної параболи. 

26Загальна характеристика авангардистських течій у поезії 10-20-х 

рр..(сюрреалізм,експресіонізм,дадаїзм). 

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

28..Особливість сюжетних побудов творів  Франца Кафки, заснованих на 

реалізації сталих мовних метафор ( на матеріалі романа « Процес» та новели 

«Перетворення»). 

29. Поезія французького сюрреалізма: традиції та новації. 

30. Стильові домінанти « правого» та «лівого» напрямів  експресіонізму. 


