
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

Циклова комісія з видавничої справи, культури та української філології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Зарубіжна література» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Курс ІІІ 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво  

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Освітня програма: Бібліотечна справа 

Форма проведення: письмова 

Екзамен у формі письмового тестування з практичним завданням 

Тривалість проведення: 2 год 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 

Тестування – 30 балів: 

- завдання 1 – 14 – з однією правильною відповіддю – по 1 балу (всього 

14 балів); 

- завдання 15 – 19 – з кількома правильними відповідями – по 2 бали (всього 

10 балів); 

- завдання 20-22 –  на встановлення відповідності – по 2 бали (всього 6 балів). 

Практичне завдання – 10 балів: 

- розгорнута відповідь на питання (всього 10 балів). 

 

Перелік тем, які винесено на екзамен: 

1. Поява та первинні форми словесного мистецтва. Поняття міфу. 

2. Архаїчні літератури. Шумерська література: історичні передумови виникнення 

літератури в шумерській цивілізації, основні жанри літератури.   

3. Жанрове розмаїття літератури Давнього Єгипту.  

4. Загальна характеристика та періодизація античної літератури. 

5. Жанрові різновиди еллінської лірики. 

6. Давньогрецький театр. 

7. Давньоримський театр.  

8. Література раннього Середньовіччя. 

9. Французький героїчний епос. 



10. Жанри і стилі міської середньовічної літератури.  

11. Життя і творчість Данте Аліг’єрі. «Божественна комедія». 

12. Особливості розвитку та періодизація літератури Відродження.  

13. Література Відродження в Італії та Франції. 

14. Бароко в літературі та мистецтві ХVІІ ст. Творчість П. Кальдерона. 

15. Естетика і поетика літератури класицизму.  

16. Театр французького класицизму. Творчість Ж.Б.Мольєра. 

17. Соціально-історичні та філософські умови появи Просвітництва. 

18. Ознаки літератури сентименталізму. 

19. Естетичні, філософські та соціально-політичні чинники романтизму.  

20. Специфіка німецького романтизму в фантастичних казках-повістях Е.Т.А.Гофмана. 

21. Своєрідність англійського романтизму та основні етапи його розвитку. 

22. Французький романтизм. Роман В.Гюго «Собор Паризької Богоматері». 

23. Естетичне, філософсько-політичне підґрунтя реалізму. 

24. «Пані Боварі» Г.Флобера як новий тип реалістичного психологічного роману. 

25. Реалізм в англійській літературі вікторіанської доби, його відмінні ознаки, жанрова 

специфіка. 

26. Множинність літературних напрямів і течій кінця XIX – початку XX століть. 

27. Естетичні принципи та філософські засади натуралізму. 

28. Періодизація модернізму. Течії раннього модернізму. 

29. Символізм: естетичні принципи та філософські засади. 

30. Втілення принципів символістської драми у п’єсах М.Метерлінка «Сліпі» та «Синій 

птах».   

31. Естетизм як концепція творчості та філософія життя О.Уальда. 

32. Модерністська проза. Особливості творчого методу Джеймса Джойса. 

33. Теорія «епічного театру» Бертольда Брехта. 

34. Література екзистенціалізму: філософська система та естетичні домінанти.  

35. Творчість Альбера Камю. 

36. Епічний театр Бертольда Брехта. 

37. Антиутопія у західноєвропейській літературі першої половини ХХ століття. 

38. Американський антимілітаристський роман. Курт Воннегут «Бойня №5». 

39. Англійська та французька проза середини ХХ ст. 

40. Феномен театру абсурду та його вплив на подальший розвиток драматургії  ХХ ст. 

41. Концепція людини та людства у п’єсі С.Беккета «Чекання на Ґодо». 

42. Література нонконформізму. 

43. Характерні ознаки постмодернізму як літературного напряму. 

44. Джон Фаулз як представник гуманістичного напряму літератури Великобританії. 

45. Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів і 

течій. 

 

Голова циклової комісії           О. В. Груздьова 

Екзаменатор             О. П. Перевертун 


