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Структура іспиту з фаху
Іспит з фаху складається із тестових завдань закритого типу (70), що
включають питання з:
- основ літературознавчого аналізу;
- історії західноєвропейської літератури доби Середньовіччя;
- історії західноєвропейської літератури доби Відродження;
- історії західноєвропейської літератури ХVІІ століття;
- історії літератури Західної Європи та Америки ХVІІІ століття;
- історії літератури Західної Європи та Америки ХІХ століття;
- новітньої історії літератури Західної Європи та Америки (ХХ
століття).
Розрахунок балів відбувається відповідно до типу тестових завдань, а
саме:
1)

за виконання тестового завдання з вибором однієї правильної

відповіді (№1-58) абітурієнт може отримати 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано
правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або
зазначено більше однієї відповіді, або відповіді не надано;
2)

за виконання тестового завдання на встановлення відповідності

(логічні пари) (№59-64) нараховується 0, 2, 4, 6 або 8 балів: по 2 бали за кожну
правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано
жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано;
3)

за виконання тестового завдання на встановлення правильної

послідовності (№65-70) учасник може отримати 0, 2, 4 або 6 балів: 6 балів,
якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 4 бали, якщо правильно
вказано першу та останню подію; 2 бали, якщо правильно вказано або першу,
або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді
на завдання не надано.
Загальна кількість балів – 200.
Час виконання завдання – 90 хвилин.

Іспит проводиться з метою перевірки теоретичних знань та визначення
рівня

сформованості

літературознавчої

компетентності

абітурієнтів

за

програмами з курсів «Вступ до літературознавства» та «Історія зарубіжної
літератури» ОР «Бакалавр».
Абітурієнт повинен знати:
-

основні

типологічні

характеристики

історичного

розвитку

західноєвропейської літератури та літератури Америк від Середніх віків до
кінця ХХ століття;
-

особливості картини світу, образного мислення, естетики та етики,
притаманних етапам зарубіжної літератури в синхронії та діахронії та їхні
прояви в художніх текстах;

-

систему художніх напрямів, течій та літературних жанрів літератури
Західної Європи та Америки;

-

яскраві зразки народно-поетичної творчості Середніх віків та творчості
провідних представників літератури Західної Європи та Америк від
Середніх віків до кінця ХХ століття1;

-

особливості рецепції доробку окремих авторів у світовому та українському
контексті (переклади, дослідження).
Абітурієнт повинен вміти:

-

визначати

місце

(Середньовіччя,

кожного

напряму

Відродження,

західноєвропейської

бароко,

класицизм,

літератури

Просвітництво,

романтизм, реалізм, натуралізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм,
авангард, модернізм, експресіонізм, екзистенціалізм, постмодернізм) у
загальному літературному континуумі;
-

визначати

роль

національних

літератур

у

формуванні

світового

літературного процесу на певному етапі його розвитку;
-

характеризувати основні етапи розвитку національних літератур означеного
періоду;

-

розкривати особливості проблематики та художню специфіку творів
означеного періоду;

1

Список літературних творів зазначено нижче.

-

розкривати

взаємозв’язки

між

розвитком

філософської

думки

та

літературної практики відповідних періодів;
-

аналізувати, порівнювати та розкривати особливості проблематики та
мотивів художніх творів означеного періоду.
Художня література як мистецтво слова. Літературний процес.

Література як вид мистецтва, її місце у системі мистецтв. Етапи світового
літературного

процесу,

літературного

процесу

їх
і

характеристика.
їхні

представники.

Основні

віхи

Родо-жанрова

історикосистема

літератури окремих періодів її розвитку. Концепція художнього напряму,
художньої течії і школи, їх рух в літературі нового часу. Композиційні і
сюжетотворчі прийоми. Різновиди комічного. Тропи, їхні різновиди і
функціонування у художній мові. Основи теорії віршування. Різновиди
художніх образів. Стиль епохи та індивідуальний стиль письменника.
Середньовічна література. Середні віки як культурно-історична
доба. Її хронологічні межі та специфічні ознаки в історії європейських
літератур.

Символіко-алегоричний

лад

середньовічного

художнього

мислення, роль християнства у європейському середньовіччі. Основні
жанри середньовічної літератури на Заході. Героїчний епос європейського
середньовіччя. Лицарський роман та етапи його розвитку. Лицарський
роман – витоки, визначення терміну, цикли.
Література доби Відродження. Епоха Відродження, її географічні та
хронологічні межі. Поняття Відродження і ренесансу. Роль античного
спадку. Зв’язок з культурою високого середньовіччя. Ренесансний гуманізм,
його вплив на літературу. Антропоцентризм. Концепція людини і світу у
ренесансі. Поява нових стилів і жанрів. Жанр сонету у Петрарки. Образ
ліричного героя сонетів, його ренесансний зміст. Ренесансна новела. Роман.
Драматургія доби Відродження. Представники літератури Ренесансу.
Бароко як основний художній напрям у західноєвропейській
літературі і мистецтві ХVІІ ст. Світоглядні витоки і риси стилю бароко.
Концепція людини і світу. Представники літератури бароко. Європейське та

українське бароко. Барокова драматургія. Символи і метафори у барокових
художніх творах.
Класицизм. Класицизм як художній напрям ХVІІ ст. Його естетика і
поетика. Трактат Н. Буало «Поетичне мистецтво» як класицистична
поетика. Високі на низькі жанри класицизму. Французький театр та
драматургія класицизму. Представники літератури класицизму. Античні
джерела літератури класицизму. Особливості конфлікту класицистичних
трагедій. Комедіографія класицизму.
Література доби Просвітництва. Просвітництво як ідейний рух
ХVІІІ ст. Раціоцентризм просвітників. Концепція людини. Просвітництво і
література. Основні художні напрями і жанри у літературі ХVІІІ ст.
Представники епохи Просвітництва, їхній внесок у літературу. «Література
факту» та художня література. Просвітницький роман. Жанрова специфіка,
особливості

поетики.

Просвітницька

концепція

людини.

Жанр

«робінзонади» у подальшому розвитку літературного процесу. Філософська
повість.

Просвітницька

драматургія.

Жанр

драми.

Штюрмерство.

Сентименталізм. Епістолярний роман. Ваймарський класицизм.
Особливості романтизму як художнього напряму, його витоки та
естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Художні
відкриття літератури романтизму. Універсальна, народно-фольклорна,
байронічна, гротескно-фантастична, вальтерскоттівська течії романтизму та
їхні представники. Романтичний герой. Романтичне двосвіття. Романтичний
гротеск і фантастика. Ліризація художньої літератури романтизму. Ліроепічна та драматична поема. Історичний роман. Принцип історизму.
Романтична новела. Психологічна новела. Інтелектуальна новела.
Реалізм ХІХ ст., його світоглядне й естетичне підґрунтя, художня
система і динаміка її розвитку. Зв'язок реалізму із розвитком природничих
наук. Національні варіанти реалістичної літератури. Взаємодія романтизму і
реалізму у 1–й пол. ХІХ ст. Домінування жанру роману. Соціальні та
соціально-психологічні романи. Основні представники реалізму ХІХ ст.
Жанр соціально-психологічного роману.

Літературно-художній процес кінця ХІХ ст. Строкатість естетичних
виявів літературного буття Європи та США з середини ХІХ століття до
межі ХІХ–ХХ століть. Натуралізм і його провідні принципи, зв’язок з
реалізмом. Декаданс. Новації у ліриці. Порушення традиційних канонів
віршування, звернення до верлібру. Символізм як художній напрям
останньої третини XIX – початку XX ст. Світоглядні та естетичні засади
символізму. Символізм у французькій поезії. Специфіка і функція образусимволу

(спонтанність

з’яви,

непроясненість

і

багатозначність,

«підказування» смислів і простір для відгадування). Сугестія (навіювання).
Зменшення питомої ваги інформаційно-розповідної функції поетичної мови
у віршах символістів і активізація функції сугестивної. Імпресіонізм.
Неоромантизм. Ранньо-модерністські тенденції у літературі кінця ХІХ
століття. Аналітична драма. Нова драма.
Література ХХ ст. Авангардизм початку ХХ ст., його естетикохудожня спорідненість з модернізмом і специфічні риси. Широкий спектр
художніх програм, прагнень, нових літературних течій: футуризм, кубізм,
дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм, тощо.
Розвиток модернізму в літературі ХХ століття. Зміна світоглядних та
естетичних засад творчості. Модернізм як найпослідовніше втілення
естетико-художнього перевороту ХХ ст. Кардинальні зрушення у світогляді,
філософсько-науковому мисленні, формі та змісті творів. Прагнення до
витворення нової «художньої мови», адекватної ментальності ХХ ст.
Існування модерністських течій, жанрів, оповідних технік. Потік асоціацій
та потік свідомості. Взаємодія різних художніх напрямів, течій, родів,
жанрів, тенденцій, стилів у літературі XX століття. Інтелектуальна проза ХХ
століття. Новий психологічний роман. Розвиток жанру новели. «Епічний
театр». Екзистенціалізм. Метафізика абсурду й етика трагічного стоїцизм.
Театр абсурдру.
Постмодернізм: світовідчуття та естетика. Представники літератури
постмодернізму.

Літературні твори
«Пісня про Роланда».
«Пісня про Нібелунгів».
«Роман про Трістана та Ізольду».
Данте Аліг’єрі. «Божественна комедія» (частина «Пекло»).
Франческо

Петрарка.

Із

«Книги

пісень»

(«Канцоньєре»):

«Благословенні місяць, день і рік...», «Як не любов, то що ж це бути
може...», «Щасливі квіти й благовісні трави...», «Де погляд ніжний, де
чарівний вид...», «Ні зоряних небес мандрівні хори».
Джованні Боккаччо. «Декамерон».
Франсуа Рабле. «Гаргантюа і Пантагрюель» (1 і 2 книга).
Мігель де Сервантес Сааведра. «Дон Кіхот» (книга 1: розд. 1—27,
книга 2: розд. 42—53).
Вільям Шекспір. Із сонетів: №20, №55, №66, №81, №90, №116,
№121, №130. «Сон літньої ночі». «Приборкання норовливої». «Ромео і
Джульєтта». «Гамлет». «Король Лір». «Буря».
Педро Кальдерон де ла Барка. «Життя – це сон».
П’єр Корнель. «Сід».
Жан Расін. «Андромаха». «Федра».
Мольєр. «Тартюф». «Дон Жуан».
Даніель Дефо. «Робінзон Крузо».
Джонатан Свіфт. «Мандри Гуллівера».
Вольтер. «Кандід, або Оптимізм».
Дені Дідро. «Черниця».
Шиллер. «До радості». «Рукавичка». «Розбійники».
Йоганн Вольфганґ Ґете. «Вільшаний король». «Учень чаклуна».
«Страждання молодого Вертера». «Фауст» (I частина), останній монолог
Фауста (II частина).
Ернст Теодор Амадей Гофман. «Дон Жуан». «Золотий горнець».
«Піщана людина».

Генріх Гейне. З «Книги пісень»: «Чому троянди немов неживі»,
«Коли розлучаються двоє», «Не знаю, що стало зо мною...», «Хотів би я в
слово єдине...». З «Романцеро»: «Валькірії».
Семюел Тейлор Колрідж. «Поема про старого мореплавця».
Джордж Ноел Гордон Байрон. «Паломництво Чайльд Гарольда» (1
та 2 пісні). «Мазепа». «Гяур». «Манфред».
Вальтер Скотт. «Айвенго».
Віктор Гюго. «Собор Паризької Богоматері».
Натаніель Готорн. «Червона літера».
Едгар Алан По. «Крук». «Падіння дому Ашерів». «Провалля і
маятник». «Вбивство на вулиці Морг». «Золотий жук».
Волт Вітмен. Зі збірки «Листя трави»: «Пісня про себе».
Стендаль. «Червоне і чорне».
Оноре де Бальзак. «Батечко Горіо».
Чарлз Діккенс. «Великі сподівання».
Шарлотта Бронте. «Джен Ейр».
Емілі Бронте. «Грозовий перевал».
Гюстав Флобер. «Пані Боварі».
Еміль Золя. «Кар’єра Ругонів».
Шарль Бодлер. Зі збірки «Квіти зла»: «Альбатрос», «Відповідності»,
«Вечорова гармонія».
Поль Верлен. «Так тихо серце плаче», «Поетичне мистецтво».
Артюр Рембо. «Відчуття», «П’яний корабель». «Голосівки».
Оскар Уайльд. «Портрет Доріана Грея».
Редьярд Кіплінг. «Балада про Схід та Захід». «Якщо…».
Джозеф Конрад. «Тайфун».
Генрі Джеймс. «Поворот гвинта».
Генрік Ібсен. «Ляльковий дім».
Бернард Шоу. «Пігмаліон».
Марсель Пруст. «На сторону Свана».

Райнер Марія Рільке. «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево
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