
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра світової літератури 

 

Програмa екзамену дисципліни 

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури  

 

Спеціальність: 

035 Філологія  

освітнього рівня:  першого (бакалаврського) 

освітньої програми: 035.01.01 Українська мова і література 

 

1 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 та періодизація давньогрецької літератури. 

2. Основні цикли (кікли) еллінських міфів та їхній вплив на літературу. 

3. Гомер. «Іліада»: історична основа, проблематика, система образів, 

художні особливості. 

4. Гомер. «Одіссея»: проблематика, система образів, художні особливості. 

5. Гесіод. Поема «Роботи і дні»: проблематика, система образів, художні 

особливості. 

6. «Батрахоміомахія» – пародійна паралель до «Іліади». Питання про 

авторство «Батрахоміомахії». 

7. Езоп – легендарний античний байкар. Його роль у розвитку жанру 

байки у всесвітній літературі. 

8. Еллінська лірика, її провідні жанри та найголовніші представники. 

9. Походження та особливості еллінської драми. 

10. «Поетика» Арістотеля і теорія драми (зокрема – поняття «кáтарсис», 

«мíмезис»). 

11. «Батько трагедії» Есхіл. Проблематика, система образів, літературне 

відлуння трагедії «Прометей прикутий». 

12. Софокл. Проблематика, система образів, літературне відлуння трагедій 

«Едіп-цар/тиран» і «Антігона». 

13. Еврипід. Проблематика, композиція, система образів, літературне 

відлуння трагедії «Медея». 

14. Рання («політична») аттична комедія. Арістофан. Проблематика,  

система образів комедії «Лісістрата». 



15. Пізня («сімейно-побутова») аттична комедія. Менандр. Загальна 

характеристика комедії «Третейський суд». 

16. Плутарх. Нарис життя та особливості творчості. Загальна 

характеристика «Порівняльних життєписів». 

17. Лонг. Психологічний пасторальний (буколістичний) роман «Дафніс і 

Хлоя»: стилістичні особливості, проблематика, система образів. 

18. Особливості та періодизація давньоримської літератури. Вплив на неї 

еллінської культури. 

19. Плавт. Композиція, проблематика та система образів комедії «Скарб». 

20. Теренцій. Композиція, проблематика та система образів комедії 

«Свекруха». 

21. Загальна характеристика римської літератури кінця Республіки. 

Діяльність гуртка неотериків. Особливості творчості Катулла. 

22. Період становлення Імперії або «доба Августа» – «золота доба» 

давньоримської літератури. Діяльність гуртка Мецената. 

23. Вергілій. Нарис життя та особливості творчості. «Буколіки», 

«Георгіки»: загальна характеристика. 

24. Вергілій. «Енеїда»: творча історія, проблематика, система образів, 

літературне відлуння. Вергілій і Гомер. 

25. Овідій. Нарис життя та особливості творчості. Лірика. Поеми. Художні 

особливості «Метаморфоз». 

26. Горацій. Нарис життя та особливості творчості. «Послання до Пізонів» 

та ода «До Мельпомени» («Пам’ятник»), їхнє відлуння в світовій літературі. 

27. Апулей. Роман «Золотий віслюк»: загальна характеристика. 

28. Література Середньовіччя, її основні риси та періодизація. 

29. Загальна характеристика літератури раннього Середньовіччя. 

30. Особливості ранньосередньовічного героїчного епосу (на матеріалі 

кельтського епосу, «Поеми про Беовульфа»). 

31. Загальна характеристика літератури зрілого (високого) 

Середньовіччя. 

32. «Пісня про Роланда» як зразок класичного героїчного епосу 

(епічний гіперболізм, поетичні формули, повтори, роль фантастичних 

мотивів тощо).  

33. Проблематика та особливості композиції «Пісні про Роланда».  

34. Іспанський героїчний епос. «Пісня про мого Сіда»: проблематика, 

композиція, жанрові особливості. 

35. Німецький героїчний епос. «Пісня про Нібелунгів»: проблематика, 

композиція, жанрові особливості. 

36. Рицарський роман, його різновиди та художня своєрідність. 

37. «Роман про Трістана та Ізольду»: проблематика, система образів, 

значення для художньої прози епохи.  

38. Поезія вагантів та її значення для розвитку антиаскетичних і 

демократичних мотивів середньовічної літератури.  

39. Життя й творчий шлях Данте. 



40. Лірична збірка Данте «Нове життя», її будова. Зв’язок з поезією 

«солодкого нового стилю», нові ренесансні риси. 

41. Особливості жанру й композиції «Божественної комедії» Данте. 

42. Середньовічні і ренесансно-гуманістичні риси «Божественної 

комедії» Данте. 

43. Загальна характеристика літератури доби Відродження. 

44. Франческо Петрарка: нарис життя і творчості. 

45. Збірка ліричних поезій Петрарки «Канцоньєре»: гуманістичний 

зміст, особливості поетичної майстерності. 

46. Значення Петрарки для розвитку європейської лірики. 

47. Життя і творчий шлях Сервантеса. 

48.  Роман Сервантеса «Дон Кіхот»: сюжетно-композиційні 

особливості. 

49.  Широке охоплення соціальної дійсності в романі «Дон Кіхот». 

50.  Характеристика образу Дон Кіхота, його соціальний і 

філософський зміст.  

51.  Характеристика образу Санчо Панси. 

52. Вільям Шекспір: нарис життя та творчості.  

53. Своєрідність трагічного конфлікту в ранній трагедії Шекспіра 

«Ромео і Джульєтта», система образів трагедії. 

54.  Трагедія Шекспіра «Гамлет»: сюжет, композиція, проблематика. 

55.  Образ Гамлета. Проблема гамлетизму. 

56.  Драма «Буря»: структура, сюжет, система образів, символіка. 

  

Затверджено на засіданні кафедри світової літератури 

протокол № 10 від «6» травня 2022 р.  
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