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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

Літературознавчі студії: Історія 

літератури країн Сходу/ 

Історія зарубіжної літератури/ 

Теорія літератури 

Курс: 4 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.06 Східні мови і літератури (переклад включно) 

освітня програма: мова та література (китайська) 

 

Форма проведення: усна 

 

Тривалість проведення: 4 академічні години 

 

Максимальна кількість балів:  40 балів: студент отримує екзаменаційний білет 

з чотирьома завданнями: два завдання з «Історія літератури країн Сходу» (15 і 

10 балів), тестові завдання з «Історія зарубіжної літератури» (10 балів) та одне 

завдання з «Теорія літератури» (5 балів) 

 

 

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені  

за відповіді на питання з «Історія літератури країн Сходу» 

Оцінка Критерії 

 –15 балів 
Студент правильно та поширено надав інформацію з питання. 

Вміє аргументувати свої думки.  

10 –12 балів 
Студент показує достатні знання, та вміє правильно пояснити 

певні явища. Проте допущені окремі незначні помилки. 

 – 9 балів 
Студент показує свої знання, але допущені певні помилки, які 

показують значні прогалини. 

 – 6 балів 
Студент частково дав відповіді на питання, але не спромігся 

пояснити певні явища, помилився у використанні певних понять. 

 балів 
Студент неправильно відповідь на питання,  показав незадовільне 

знання матеріалу, або взагалі нічого не відповів. 

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені  

за відповіді на питання з «Історія літератури країн Сходу»  

Оцінка Критерії 

 –10 балів 
Студент правильно та поширено надав інформацію з питання. 

Вміє аргументувати свої думки.  



 –8 балів 
Студент показує достатні знання, та вміє правильно пояснити 

певні явища. Проте допущені окремі незначні помилки. 

 – 6 балів 
Студент показує свої знання, але допущені певні помилки, які 

показують значні прогалини. 

 – 4 балів 
Студент частково дав відповіді на питання, але не спромігся 

пояснити певні явища, помилився у використанні певних понять. 

 балів 
Студент неправильно відповідь на питання,  показав незадовільне 

знання матеріалу, або взагалі нічого не відповів. 

 

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені  

за відповіді на питання з «Історія зарубіжної літератури» 

Студентам буде запропоноване тестове завдання з 10 питань. Кожна правильна 

відповідь оцінюватиметься в 1 бал. 

 

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені  

за відповіді на питання з «Теорія літератури» 

5 балів 
Студент правильно та поширено надав інформацію з питання. 

Вміє аргументувати свої думки.  

4 бали 
Студент показує достатні знання, та вміє правильно пояснити 

певні явища. Проте допущені окремі незначні помилки. 

3 бали 
Студент показує свої знання, але допущені певні помилки, які 

показують значні прогалини. 

 бали 
Студент частково дав відповіді на питання, але не спромігся 

пояснити певні явища, помилився у використанні певних понять. 

 балів 
Студент неправильно відповідь на питання,  показав незадовільне 

знання матеріалу, або взагалі нічого не відповів. 

 

Орієнтовний перелік тем: 

Істрія літератури країн Сходу 
Витоки давньокитайської літератури. Найдавніші зразки літератури давнього Китаю – 

надписи періоду Ся та Шан. Надписи Цзягувень. Література ІІІ-ІІ тис. д.н.е. Зародження 

китайської літературної традиції 2. «Книга пісень» як основа розвитку давньокитайської 

поетичної парадигми. Історія та структура. 3. Відображення історичних подій у 

Давньокитайській «Книзі пісень». Оди книги пісень як давньокитайський епос. Образи 

легендарних царів давнього Китаю (У Ван, Вень Ван, У Дін). Загальна характеристика. 4. 

Ліричні, соціальні, комічні та пейзажні мотиви у розділі «Гофен» (Пісні царств) 

давньокитайської «Книги пісень». Загальна характеристика. Навести приклади. 5. 

«Луньюй» Конфуція: історична основа, проблематика, система образів, художні 

особливості. Загальна характеристика. 6. Життєвий та творчий шлях Конфуція та його 

учнів. Вплив на літературу та цивілізацію Давнього Китаю. 7. Структура конфуціанського 

літературного канону. Загальна характеристика. 8. Морально-етична проблематика 

конфуціанської літератури давнього Китаю. Засадничі етичні категорії конфуціанства у 

китайській культурі та літературі. Мен цзи. Загальна характеристика. 9. Книга змін «Іцзін» 

у перекладі Ю.Щуцького. Життєвий та творчий шлях Ю. Щуцького. Структура 



давньокитайської Книги змін  10.Дао де цзін. Історія, проблематика, засади даоського 

вчення 11.Чжуан цзи. Структура, проблематика, система образів та сюжетів, жанрові 

особливості. 12.Давньокитайська філософська проза. Загальна характеристика. 13.Жіночий 

образ у літературі давнього Китаю. 14.Література моїзму та легізму. Загальна 

характеристика напрямків 15. «Чуські строфи» (Чуци). Оди Сун юя Загальна 

характеристика. 16.Цюй Юань як перший поет-автор у історії китайської літературної 

традиції та як представник літератури давньокитайського царства Чу. Життєвий та творчий 

шлях. 17.Образ природи та флористична тематика у поемі Цюй Юаня «Лі Сао». 18. 

Формування ядра буддійського вчення. Розповсюдження та адаптація буддизму в Китаї. 

Школи буддійської думки та їх вплив на літературу давнього Китаю. Загальна 

характеристика. 19. «Канон з сорока двух розділів» Кашьяпа Матанги та Дхармаратни як 

перший буддійський твір у китайській літературі. Історія, структура та система образів. 20. 

«Канон безмежного світла» (Амітабха-сутра) як основа буддійської літератури Китаю. 21. 

Жанрова парадигма китайської літератури доби Хань. 22. Оди доби Хань та пісні Юефу. 

Загальна характеристика. 23. «Історичні записки» Сіма Цяня як основа розвитку 

давньокитайської прози: історія написання та структура. Загальна характеристика. 24. 

Система образів у поезії Давнього Китаю. Загальна характеристика. 25.Образ царя-

першопредка у літературі давнього Китаю (Ді, Шанді). Монотеїстичні мотиви у 

давньокитайській епічній поезії. 26.Оповідання Сяошо: тематика, структура, жанрова 

парадигма. Загальна характеристика. 27. Реалізм, образи та символи і містичні мотиви у 

давньокитайській літературній традиції. Загальна характеристика. 28. Символізм образів 

природи у давньокитайській поетичній та прозовій традиції. 29. Конфуціанство та даосизм 

як основа світоглядної парадигми літератури давнього Китаю. 30. Жанр оди у 

давньокитайській літературі. Загальна характеристика.  

Історія зарубіжної літератури 
«Іліада» Гомера: історична основа, проблематика, система образів, художні особливості. 

Гомерівське питання. 2.«Батько трагедії» Есхіл. Проблематика, система образів, літературне 

відлуння трагедії «Прометей прикутий». 3.Поема Вергілія «Енеїда»: творча історія, 

проблематика, система образів, літературне відлуння (Котляревський). Вергілій і Гомер. 

4.Загальна характеристика французького героїчного епосу «Пісня про Роланда». 5. Поема 

Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» - філософсько-художній синтез середньовічної 

культури. 6. Роман Сервантеса «Дон Кіхот» як пародія на лицарські романи та трагікомічна 

епопея іспанського життя. Значення твору для розвитку нової європейської прози. 7. 

Жанрові різновиди драматургії В. Шекспіра. Ідейно-художня своєрідність трагедії «Гамлет» 

(або іншої – за вибором студента). 8.Загальна характеристика бароко як літературного 

напряму ХVІІ ст. (на матеріалі філософської драми П. Кальдерона «Життя – це сон» або 

іншого твору – за вибором студента). 9.Загальна характеристика класицизму як 

літературного напряму ХVІІ ст. (на матеріалі комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»). 10. 

Просвітництво як ідейний рух, комплекс його ідей і загальна характеристика світової 

літератури цієї доби, представники літератури Просвітництва. 11. «Робінзон Крузо» Д. Дефо 

як реалістичний просвітницький роман. 12. Творча історія, проблематика та система образів 

філософської трагедії Й.Гете «Фауст». 13. Особливості творчості Е.Т.А. Гофмана (на 

матеріалі конкретних творів). 14. Загальна характеристика творчості Дж. Байрона (на 

матеріалі творів «Паломництво Чайльд-Гарольда» або «Мазепа»). 15.Історичний роман як 

жанр літератури романтизму (на матеріалі роману В.Скотта «Айвенго» або В. Гюго «Собор 

Паризької Богоматері»). 16. Ідейно-художня своєрідність французького реалістичного 

роману (на матеріалі творів Стендаля або О. де Бальзака – за вибором студента). 17. 

Специфіка англійського реалізму та її втілення у творчості Ч.Діккенса (на матеріалі 

конкретних творів). 18. Ідейно-художня своєрідність російського реалістичного роману (на 

матеріалі творів Л. Толстого або Ф. Достоєвського). 19.Специфіка американського реалізму 

та її втілення в творчості Марка Твена (на матеріалі творів «Пригоди Тома Сойєра» та 

«Пригоди Гекльберрі Фінна». 20.Поняття про символізм у європейській літературі кінця 



ХІХ століття та його філософсько-естетичні засади. 21. Творчі пошуки та новаторські 

відкриття в драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалі одного з творів Г. Ібсена, 

Б. Шоу або А.П. Чехова – за вибором студента). 22. Модерністські напрями і течії в поезії 

кінця ХІХ – початку ХХ століття. Модернізм і авангардизм в літературі та мистецтві ХХ ст. 

22.Загальна характеристика «срібної доби» російської поезії, її провідних напрямів, течій та 

художніх здобутків. 23. Нові засоби зображення внутрішнього світу людини у 

модерністській прозі ХХ століття. «Потік свідомості» творчості М. Пруста і Дж. Джойса. 

24.Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні Ф. Кафки 

«Перевтілення». 25.Проблематика роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита», традиції 

світової літератури у творі. 26.Символіка змісту та образів філософської повісті-притчі Е. 

Хемінгуея «Старий і море». 27.Філософія екзистенціалізму та її вплив на розвиток світової 

літератури. Проблеми вибору в романі А. Камю «Чума». 28.Генеза та особливості поетики 

латиноамериканського роману. Творчість Г. Гарсіа Маркеса. 30.Постмодернізм як явище 

світової літератури другої половини ХХ ст.: характерні ознаки, представники, провідні 

твори (аналіз твору на вибір: У. Еко, П. Зюскінд, М. Павич та ін.). 

Завдання, предмет, структура та ключові поняття стилістики  

Поняття норми у стилістиці  

3. Експресивні стилі  

4. Стилістична семасіологія. Фігури якості 

5. Стилістична семасіологія. Фігури відношень  

6. Стилістика і культура мовлення  

7. Лексична стилістика. Стилістичні функції засобів словотвору  

8. Синтаксична стилістика  

9. Текст як категорія лінгвостилістики. Теоретичні аспекти концепції функціонального 

стилю  

10.Семантичне поле у контексті вивчення мовної картини світу 

Теорія літератури 
Принципи розгляду літературного тексту: аналіз і інтерпретація. 

2. Літературознавча інтерпретація: розуміння смислової багатозначності. 

3. Поняття верифікації, адекватності в розумінні тексту. 

4. Функціонування літературних творів й інстанції ціннісного відбору. 

5. Значення терміну «читач»: реальний читач, адресат (уявний читач), образ 

читач/слухач. 

6. Автор і його присутність у творі. Основні значення терміну «автор». 

7. Форми вираження авторської свідомості в ліриці. Ліричний герой, 

ліричний суб’єкт, герой рольової лірики; позасуб’єктивні форми вираження 

авторського «я». 

8. Композиція літературного твору. Основні композиційні прийоми. 

9. Сюжет і фабула в епічних і драматичних творах. 

10. Кути зору в епічному творі. 

11. Рамочні компоненти тексту та їхня роль в організації художнього 

сприйняття. 

12. Типи оповіді в художній прозі. 

13. Персонаж як характер (тип, стереотип). 

14. Філологічний аналіз тексту. 

15. Принципи семіотичного аналізу тексту. 

16. Принципи герменевтичного аналізу тексту. 

17. Принципи структурального аналізу тексту. 

18. Принципи наративного аналізу тексту. 

19. Принципи феноменологічного аналізу тексту. 

20. Принципи формалістичного аналізу тексту. 

21. Визначення інтертекстуальності як методу й прийому. 



22. Поетичні тропи: класифікація й специфіка. 

23. Стилістичні фігури: класифікація й специфіка. 

24. Авторська мова і мова персонажів у художньому творі. 

25. Типологія літературних стилів. 

26. Поняття «інтертекстуальність», «цитатність», «пастіш» у сучасній 

літературознавчій теорії. 

27. Особливості постколоніального підходу до літератури. 

28. Слово і символ. Структура символу. 

29. Феномен читацького сприймання. 

30. Система персонажів в епічних і драматичних творах. 

31. Поняття про сюжет – основну частину композиції, втілення художнього 

конфлікту. 

32. Архітектоніка й композиція художнього тексту. 

33. Поняття «літературності». 

34. Інтермедіальність та інтертекстуальність. 

35. Поняття про сюжетний вимисел. 

36. Індивідуалізація мови персонажів. 

37. Сюжет і фабула. 

38. Символічність художнього зображення. 

39. Організація художнього простору. 

40. Організація художнього часу.Екзаменатори                                    

Москальов Д.П. _____________ 

Сінченко О.Д.______________ 

 

Завідувач кафедри                                             Семеніст І.В. ______________ 

 
 

 

 

 


