
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра світової літератури 

 

Програма екзамену дисципліни 

Зарубіжна література ХХІ століття 

 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізації: 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська 

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

німецька 

Освітньо-професійної програми: 

Мова і література (англійська) 

Мова і література (німецька) 

Освітнього рівня: другого (магістерського) 

V курс 

 

Форма проведення: письмова. Екзаменаційний білет містить три 

питання. 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів (перше питання – 10 балів; друге 

питання – 15 балів; третє питання – 15 балів) 

 

Орієнтовний перелік питань 

 

1. Провідні тенденції розвитку світової літератури другої половини ХХ 

століття. 

2. Взаємовпливи елітарної та масової літератури та культури наприкінці ХХ – 

на початку ХХІ століть (на матеріалі конкретних творів). 

3. «Мейнстрими» художньо-естетичної ситуації та літератури кінця XX – 

початку XXІ століть: у пошуках нового та втраченого. 

4. Філософські та літературознавчі явища кінця ХХ століття 

(постструктуралізм, деконструкція, герменевтика) та їхній уплив на 

літературний процес. 

5. Філософські засади постмодернізму та праці Жака Дерріди, Жана-Франсуа 

Ліотара, Мішеля Фуко тощо. 

6. Дайте визначення поняття «деконструкція / деконструктивізм». 

7. Дайте визначення поняття «постмодернізм». 

8. Основоположні засади постмодерністської естетики. 

9. Специфіка застосування прийому «гри» та багаторівнева організація тексту 

в літературі постмодернізму (на матеріалі конкретних творів). 

10. Дайте визначення поняття «колаж» як атрибуту постмодерністської 

літератури. 



11. Дайте визначення поняття «інтертекстуальність», наведіть приклади 

вживання інтертексту. 

12. Естетика та функції інтертекстуальності в художній літературі кінця XX – 

початку XXІ століть (на матеріалі конкретних творів). 

13. Синтез жанрів, концепція світу та особистості в прозових творах ХХІ 

століття. 

14. Характерні ознаки літератури постмодернізму («гра» з текстом і читачем, 

інтертекстуальність, іронічність, колажування, «віртуальний історизм»,  

реалізація можливостей гіпертексту та інші) та їхнє  втілення в конкретних 

творах. 

15. Руйнація традиційного сюжету, пародійна «гра» з героєм, читачем, 

чужими текстами в творах постмодерністів. 

16. Гра в контексті постмодерністської естетики. 

17. Феномен «смерті Автора» як знакове явище в літературному процесі 

Західної Європи кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

18. «Лабіринт» – «різома» – «Інтернет» як текстотвірні моделі літератури 

постмодернізму (на матеріалі конкретних творів). 

19. Провідні риси постмодерністської естетики та їхнє втілення в епічних 

творах. 

20. Свідоме зниження «високої» проблематики та зведення її до формули 

«бестселера» (на матеріалі конкретних творів – за вибором студента). 

21. Неоміфологізм і художня література  кінця XX – початку XXІ століть (на 

матеріалі конкретних творів). 

22. Образ лабіринту як символ естетики та модель світобудови у літературі 

постмодернізму (на матеріалі конкретних творів). 

23. Іронічність («чорний гумор») як атрибут літератури постмодернізму (на 

матеріалі конкретних творів). 

24. Реалізація можливостей гіпертексту як атрибут літератури 

постмодернізму (на матеріалі конкретних творів – за вибором студента). 

25. Проблема «розмивання» жанрів, їхня дифузія в літературі 

постмодернізму. 

26. Інакомовлення та параболічність як атрибут світової літератури кінця ХХ 

- початку ХХІ століть (на матеріалі творів Милорада Павича, Річарда Баха 

або інших). 

27. Оповідання Ґабріеля Ґарсія Маркеса «Стариган з крилами» як взірець 

«магічного реалізму». 

28. Фольклорно-міфологічна традиція в творчості Ґабріеля Ґарсія Маркеса 

(на матеріалі оповідання «Стариган з крилами» або інших творів). 

29. Специфіка «театру абсурду» (Єжен Йонеско, Семюель Беккет). 

30. Осмислення досвіду Другої світової війни в літературі другої половини 

ХХ – початку ХХІ століть (на матеріалі конкретних творів). 

31. Художня інтерпретація досвіду Другої світової війни в романі Альбера 

Камю «Чума». 

32. Екзистенціальний сенс роману Альбера Камю «Чума». Символіка образу 

чуми. 



33. Антифашистська спрямованість роману-притчі Альбера Камю «Чума». 

Алегоричне зображення французького Руху Опору. 

34. Розкрийте проблему співвідношення краси і зла, влади митця та 

мистецтва над натовпом, мистецтва і моралі в повісті Патріка Зюскінда 

«Запахи, або Історія одного вбивці». 

35. Інтертекстуальний каркас повісті Патрика Зюскінда «Запахи, або Історія 

одного вбивці». 

36. Функції інтертекстуальності в повісті Патріка Зюскінда «Запахи. Історія 

одного вбивці». 

37. Доведіть, що повість Патріка Зюскінда «Запахи, або Історія одного 

вбивці»  – це зразок літератури постмодернізму. 

38. Поетика постмодернізму в творах Милорада Павича (на матеріалі 

конкретних творів – за вибором студента). 

39. Збереження гуманізму змісту в межах незвичних формоутворень 

художніх текстів кінця ХХ – початку XXІ століть (на матеріалі творів 

Милорада Павича або інших письменників). 

40. Роль і значення образу-символу Інтернету у творах митців кінця ХХ  – 

початку XXІ століття (на матеріалі конкретних творів – за вибором студента). 

41. Твір літератури постмодернізму як гіпертекст (на матеріалі творів 

Милорада Павича «Дамаскин», «Скляний равлик» або інших). 

42. Образи-символи в оповіданні Генріха Белля «Подорожній, коли ти 

прийдеш у Спа…». 

43. Функції інтертексту в оповіданні Генріха Белля «Подорожній, коли ти 

прийдеш у Спа…». 

44. Провідні риси постмодерністської естетики та їхнє втілення в романі 

Еріка-Емануеля Шмітта «Оскар і рожева пані». 

45. Проблематика твору Деніела Кіза «Квіти для Елджернона». 

46. Особливості інтерпретації авторської концепції в романі Деніела Кіза 

«Квіти для Елджернона». 

47. Причини, хід і результати «міксування» жанрів та стилів світової 

літератури у творах Дена Брауна, Умберто Еко, Патріка Зюскінда, Карлоса 

Руїса Сафона або інших письменників. 

48. Риси постмодерністської естетики в творчості Карлоса Руїса Сафона (на 

матеріалі конкретних творів – за вибором студента). 

49. Поясніть тезу Умберто Еко: «Знести стіну, що відділяє мистецтво від 

розваги, дійти до широкої публіки – в цьому і полягає авангард по-

сьогоднішньому». 

50. Ідейно-естетичні функції інтертекстуального поля роману Умберто Еко 

«Ім’я троянди». 

51. Оберіть кілька найголовніших, на Вашу думку, положень з лекції Ніла 

Ґеймана «Чому наше майбутнє залежить від читання» і прокоментуйте їх. 

52. Класика та кіч в контексті проблеми канону та каноноборства в світовій 

літературі. 

53. Специфіка художньої літератури як складової національної культури. 



54. Фентезі як явище сучасної літератури та культури: характерні риси та 

секрети популярності (Джон Роналд Руел Толкін, Джоан Кетлін Роулінг або 

інші). 

55. Стосунки класичної літератури та масової культури (екранізації, 

комп’ютерні технології, «сандвіч-культура», «фанфікшн» та інші): сучасний 

стан і прогнози. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри світової літератури 

протокол № 10 від «06» травня 2022 р. 

 

Завідувач кафедри:                                  д-р ф. н., доцент Бітківська Г. В. 

 

Екзаменатор:                                              к. ф. н., професор Ковбасенко Ю. 

І. 


