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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мова  –  надзвичайно  складне  і  багатогранне  явище,  яке  визначає
інтелектуально-особистісний,  соціальний,  духовний  розвиток  людини.
Оволодіти  її  багатствами  –  значить  засвоїти  цілі  історико-культурні  шари
розвитку народу, зрозуміти його світовідчуття і світорозуміння. Отже, мовна
підготовка  філолога-славіста  не  зосереджується  лише  на  засвоєнні
лінгвістичних знань, а покликана сформувати спеціаліста, здатного осягнути
мовне явище у всій його повноті, взаємодії з усім комплексом, що визначає
ментальність  нації  взагалі  та  окремої  людини  зокрема.  Особливість  же
спеціальності, яка передбачає знання двох споріднених мов – української та
російської,  вимагає  й  уміння  визначати  процеси  взаємовпливів,  дифузії  і
водночас чітко встановлювати риси самобутності кожної мовної системи.

Таким чином, мета екзамену з сучасної російської мови – виявити рівень
засвоєння усіх розділів науки про кожну зі слов’янських мов, історії їхнього
розвитку і становлення, особливості лінгвістичних контактів, а на цій основі
–  готовність  розглядати  і  трансформувати мовні  явища у  контексті  соціо-
гуманітарних проблем.

Однак фахова підготовка вчителя-словесника вимагає не лише належної
філологічної  озброєності,  а  й уміння донести лінгвістичні  знання до учнів
середніх  класів,  допомогти  їм  збагнути  красу  і  багатство  рідної  мови,  з
повагою ставитися до мовних особливостей іншого народу. Метою екзамену
з  методики  викладання  російської  мови  є  з’ясування  умінь  майбутнього
спеціаліста  трансформувати  науково-лінгвістичні  поняття  і  явища  згідно
вікових  і  розумових  здібностей  школярів,  оволодіння  існуючим  сучасним
методичним  арсеналом,  способами  прищеплення  учням  відчуття  слова,
всього його лексико-граматичного різноманіття.

Враховуючи, що нині вчитель потребує певної методичної підготовки,
організації  в  оволодінні  сучасною лінгводидактикою,  традиційна методика
доповнюється   тією  науковою  інформацією,  яка  відображає  інноваційні
процеси та нові технології у навчанні російської мови.

Під час складання іспиту студент повинен продемонструвати:

• глибокий науковий рівень засвоєння і репродукції знань теоретичного
матеріалу;

• уміння оптимально співвідносити теорію з практикою;
• рівень сформованості вмінь і навичок усного та писемного мовлення;
•  ступінь  оволодіння  нормами  української  та  російської  літературної

мов;
•уміння робити лінгвістичний аналіз тексту, скласти схему речення або

сконструювати речення за поданою схемою.
До програми включено основні питання курсу сучасної російської мови.
Опрацьовуючи розділ “Вступ”, студент має звернути увагу на основні

процеси  і  шляхи  формування  і  розвитку  мови  кожного  зі  слов’янських
народів, основні мовні стилі.

Розділ “Фонетика і фонологія” вимагає уміння розрізняти поняття “звук”
і  “фонема”,  характеризувати голосні  й приголосні  звуки,  розуміти зміни в
системі голосних і приголосних (із історичною довідкою), вміти записувати
текст  фонетичною  транскрипцією,  що  пов’язано  зі  знанням  правил  з
орфоепії.

Складним  є  розділ  “Графіка  та  орфографія”,  оскільки  в  ньому
розглядаються не тільки питання співвіднесеності звуків і букв, але й правила
орфографії, засвоєння яких потребує певних умінь і навичок.

З  лексикології  та  фразеології  майбутньому  вчителеві  слід  повторити
питання структури слова, синонімічні багатства мови, фразеологічні одиниці,
їхні типи, джерела фразеології.

Міцні  знання  з  морфеміки  та  словотвору  допоможуть  безпомилково
виконувати морфемний і словотвірний аналіз слів.

Центральне  місце  в  системі  розділів  науки  про  лінгвістику  належить
синтаксису,  в  структурі  якого  всі  засоби  мови  і  мовлення  знаходять
функціональну оцінку. Майбутній учитель має показати розуміння сучасного
стану  синтаксичної  науки,  охарактеризувати  синтаксичні  одиниці  –
словосполучення, речення, визначити головні та другорядні члени речення,



способи  ускладнення  простого  речення,  особливості  його  пунктуаційного
оформлення.

При  опрацюванні  синтаксису  складного  речення  необхідно  звернути
увагу  на  принципи  класифікації  складнопідрядних  речень,  особливості
структурно-семантичної  класифікації,  згідно  якої  розрізняються  види
підрядних речень у сучасній школі.

Програма курсів методики викладання російської мови в середній школі
складається  з  таких  розділів:  “Загальні  питання  методики”,  “Вивчення
розділів  науки  про  мову”,  “Розвиток  мовлення  учнів”.  Розкриваючи  зміст
першого розділу, студенти повинні виявити такі теоретико-методичні знання:

•особливості методики викладання російської мови як науки;
•методи дослідження методики викладання;
•мету,  зміст,  методи,  організаційні  форми,  засоби навчання російської

мови в середній школі;
•планування навчального матеріалу з російської мови;
•типи уроків;
•роль  учителя-словесника  та  його  можливості  у  справі  підвищення

грамотності учнів у школі;
•вимоги до сучасного уроку;
•контроль  за  засвоєнням  знань  з  російської  мов,  формування  лінгво-

мовленнєвих навичок учнів, їхнє оцінювання;
•специфіку  роботи  щодо  поглиблення  вивчення   російської  мови  у

старших класах.
Студенти повинні мати глибокі знання з методики роботи з наступними

розділами  науки  про  мову:  фонетики,  лексики,  орфографії,  граматики.
Розкриваючи зміст даної роботи, слід виділити всі лінгвістичні поняття, які
характеризують  систему  російської  мови,  знати  всі  часткові  методичні
принципи,  що  витікають  зі  специфіки  кожного  розділу  науки  про  мову.
Особливу увагу слід приділити етапам роботи по засвоєнню нового мовного
матеріалу, методики формування навчально-мовних умінь (вправ).

Значне місце у шкільному курсі російської мови посідають орфографія
та  пунктуація.  Вони  мають  свою  систему  понять,  принципів  і  фактів.
Працюючи над орфографією,  студент повинен показати її  зв’язок зі  всіма
рівнями мови,  розкрити  зміст  роботи відносно орфографії  та  пунктуації  в
школі (орфографічні та пунктуаційні знання, орфографічні та пунктуаційні
правила,  орфографічні  та  пунктуаційні  уміння і  навички),  знати  методику
вивчення  орфографічного та пунктуаційного правила, види письмових робіт,
вернути увагу на психологічні та методичні засади роботи з орфографії та
пунктуації,  на розвиток в учнів орфографічної та пунктуаційної пильності.
Важливим  етапом  формування  ,  орфографічних  та  пунктуаційних умінь  є
робота  над  помилками.  Студент  повинен  знати  причини  появи  в  учнів
орфографічних та пунктуаційних помилок і шляхи їхнього усунення. 

На  всіх  уроках  вивчення  шкільного  курсу  російської  мови  і  на
спеціальних уроках реалізується задача розвитку мовлення учнів. Це одне з
головних  завдань  навчальних  предметів.  Тому  від  студента  вимагається
знання  змісту  роботи  з  розвитку  мовлення  в  школі,  основні  принципи
методики  розвитку  мовлення,  володіння  нормами  літературної  мови,
системою вправ, які забезпечують розвиток мовленнєвих навичок учнів, мету
і  джерела  поповнення  словникового  багажу  учнів,  типи  лексичних  і
граматичних  помилок  та  шляхи  їхнього  усунення,  прийоми  роботи  по
навчанню різноманітним видам мовленнєвої діяльності (слухання, читання,
розвиток усного і писемного мовлення). 

Художня література посідає провідне місце серед усіх видів мистецтв,
оскільки  образом,  художнім  словом  передає  найрізноманітніші  сфери
людського буття, зовнішній і внутрішній світ людини. На вироблення чуття
художнього слова, його специфіки і спрямована фахова підготовка філолога.
Йому,  як  спеціалісту,  необхідно  не  просто  засвоїти  певну  суму  історико-
літературних, теоретичних знань, а сформувати здатність осягати художній
твір  у  його  змістовно-естетичній  даності,  неповторності.  Вивчення
літератури – це засвоєння кількох культурних пластів, кожен з яких виробляв
своє  розуміння  прекрасного,  утверджував  ідеал  людини,  особистості.
Водночас  літературний  процес  становить  нерозривний  потік,  коли  одні
набуття, трансформуючись, видозмінюючись, неодмінно входять у наступні,
збагачують  їх,  допомагають  прояву  нового.  Тому  прочитання  художнього
твору,  його  аналіз  повинні  враховувати  як  синхронний,  так  і  діахронний
підходи.  І  в  цьому  буде  полягати  культура,  ознака  професіоналізму
словесника.



Важливим  при  сприйнятті  художнього  твору  буде  і  те,  щоб  не
ототожнювати  зображене  письменником  з  існуючою дійсністю.  Будь-який
твір  –  це  результат  осмислення,  переживання  і  перевідтворення,  яке
відбувається за естетичними законами, передбачаючи значну роль вимислу і
домислу. Художній світ – це перш за все суб’єктивний авторський світ, що
відбиває складну взаємодію етичних, естетичних, соціальних, філософських
тощо уподобань митця. У зв’язку з цим важливо збагнути авторську позицію,
заявлену в творі, не підміняти її власною, і в  той же час чітко висловлювати
особисте  ставлення  до  зображеного.  Це  й  повинне  забезпечити  науково-
об’єктивний,  ґрунтовний,  позбавлений  соціологічних  впливів
літературознавчій аналіз.

Фаховий рівень бакалавра вимірюється не лише суто літературознавчою
підготовкою.  Вчителю-словеснику  необхідно  володіти  умінням  донести
красу, естетичну привабливість художнього твору до учнів. Урок літератури
повинен бути не уроком переказування змісту, підходу до нього як своєрідної
ілюстрації історії, а уроком роздумів над людською сутністю, виявленням її
місця у світі.  Це є  наріжним каменем незалежно від віку школярів,  теми
твору, навчальної мети заняття. Забезпеченню цього слугуватиме ґрунтовна
методична  підготовка,  знання  різноманітних  прийомів  і  способів,  щоб
занурити  школярів  у  світ  твору,  викликати  бажання  розмірковувати  над
прочитаним, осягати його естетичну принадність.

Належна ефективність уроків з літератури у значній мірі залежить від
врахування родово-жанрової природи творів, що викличе застосування най
адекватніших  методичних  прийомів  донесення  до  учнів  художньої
своєрідності текстів, які розглядаються. Також важливо у процесі шкільного
аналізу  звертати  увагу  на  стильову  своєрідність  як  окремого твору,  так  й
індивідуального  стилю  письменника.  Це  дозволить  уникнути  “обезлички”
митців,  внесе в урок особистісний підхід,  сприятиме формуванню власних
естетичних смаків та уподобань. Цим забезпечуватиметься виховний вплив
такого навчального предмета, як література, його гуманістична наснаженість.

Під час складання іспиту студент повинен продемонструвати: 
• сприйняття літератури як особливого феномену людського духу,

який розвивається за притаманними йому законами; 
• уміння зіставляти окремі  естетичні  факти,  щоб на цій підставі

вибудовувати  цілісне  бачення  всього  процесу,  пізнання  його
закономірностей, перспектив розвитку;

• уміння  виявляти  авторське  бачення  висвітлюваної  проблеми,
готовність поважати чужу думку, находити в ній раціональне зерно;

• навички  застосування  сучасних  методологічних  і  методичних
принципів при розгляді будь-яких літературних фактів;

• знання  методики  проведення  уроку  в  його  традиційній  і
нетрадиційній формах; 

• глибокий науковий рівень засвоєння і репродукції знань 
теоретичного матеріалу;

• уміння оптимально співвідносити теорію з практикою.
Також  студент  повинен  бути  ознайомлений  з  найновішими  науково-

методичними публікаціями стосовно кожної дисципліни.

У програмі  з  історії  російської  літератури виділено  ряд  розділів:
“Література  періоду  утворення  Московської  централізованої  держави  –
література  XVII  ст.”,   “Література  XVIII  ст.”,  “Література  ХІХ  ст.”,
“Література ХХ ст.”.

При  вивченні  літератури  періоду  утворення  Московської
централізованої  держави  слід  звернути  увагу,  що  це  епоха  формування
російської народності, а також на її зв’язок з традиціями Києва. Необхідно
виділити такі  провідні проблемно-художні особливості,  як розвиток жанру
історичної  повісті,  риторично-панегіричного  стилю,  творів  агеографічного
характеру. В літературі  XVII ст. важливо підкреслити процес секуляризації
та  демократизації,  зміну  традиційних  жанрових  форм  житія,  посилення
побутових повіствувальних елементів.

У літературі першої третини XVIII ст. варто звернути увагу на позитивні
та  негативні  моменти  петровської  “європеїзації”  Росії,  розвиток
просвітництва  та  науки,  початок  боротьби  за  національну  російську
літературну мову.



При  висвітленні  літератури  середини  XVIII  ст.  та  останньої  його
третини необхідно пам’ятати, що це епоха формування просвітительського
реалізму  зі  своїми   національними  рисами  та  поступової  його  кризи,  що
призводить до появи сентименталізму.

Літературу  ХІХ  ст.  розглядаємо  як  літературу  поступової  появи,
взаємодії  та  взаємозаперечень   між  різними  стильовими  напрямками:
сентименталізмом, романтизмом та реалізмом. 

У  літературі  ХХ  ст.  варто  звернути  увагу  на  декаданс  межі  сторіч,
пошуки певних принципів і  форм зображення дійсності,  виникнення таких
стильових  напрямків  і  течій,  як  символізм,  ,  імпресіонізм,  експресіонізм,
футуризм. 

Структура екзаменаційного білету

Структурно екзаменаційний білет складається з трьох питань: 1 – тест з
зарубіжної літератури; 2 – тест з російської літератури; 3 –– лінгвістичний
аналіз тексту згідно поданої схеми.

Схема повного лінгвістичного аналізу тексту
1. Переписати  речення,  розставити  розділові  знаки,  пояснити

пунктуаційні знаки.
2. Визначити  кількість  предикативних  частин  у  складі  речення,

накреслити його схему, подати загальну характеристику.
3. У складнопідрядному реченні: а) визначити головну і підрядну

частини;  б)  встановити  вид  підрядної  частини,  спосіб  приєднання  до
головної частини, що в ній пояснює.

4. Охарактеризувати одну частину (за вибором) як просте речення:
а) за метою висловлювання; б) за інтонацією; в) дво- чи односкладне (вид
односкладного);  г)  повне  чи  неповне;  д)  поширене  чи  непоширене;  е)
наявність  ускладнення;  є)  визначити  члени  речення  та  способи  їхнього
морфологічного вираження.

5. Охарактеризувати визначені словосполучення: а) за структурою
(просте  чи  складне);  б)  за  видом  граматичного  зв’язку  (узгодження,
керування,  прилягання);  в)  за  головним  словом;  г)  за  смисловими
відношеннями (об’єктне, атрибутивне, обставинне); д) за засобами зв’язку
(форма слова, службові слова).

6. Зробити аналіз визначених слів: цифра “1” – фонетичний; цифра
“2” – за будовою; цифра “3” – морфологічний.

Програма складена за вимогами кредитно-модульної системи.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА СТОБАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Кожна  правильна  відповідь  на  тестове  запитання  –  1  бал
(максимум 70 балів)

Граматичний розбір речення – максимально 30 балів



ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО СОВРЕМЕННОМУ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Введение
Русский язык как лингвистическое и социальное явление. Русский язык

– национальный язык русского народа.
Литературный  язык  как  нормированная,  обработанная  форма

общенародного языка. Русский литературный язык и диалекты. 
Устная  и  письменная  формы  литературного  языка.  Понятие  о

функциональных стилях. 

Фонетика. Фонология.
Предмет и задача фонетики, ее место в ряду других лингвистических

дисциплин. Артикуляторная, акустическая и функциональная фонетика.
Фонетические  единицы  (фразы,  такты,  фонетические  слова,  слоги,

звуки).
Фонетические средства (интонация, ударение).
Классификация согласных звуков русского языка. 
Классификация гласных звуков русского языка.
Понятие слога, основные теории слогоделения. Слогораздел и правила

переноса.
Основные фонетические процессы в области гласных.
Основные фонетические процессы в области согласных.
Понятие  фонемы.  Дифференциальные  и  интегральные  признаки

фонемы.
Понятие сильной и слабой позиции фонем. 

Фонема  и  ее  аллофоны  в  трактовке  Ленинградской  и  Московской
фонологических школ.

Орфоэпия. Графика. Орфография.
Понятие  об  орфоэпии.  Современные орфоэпические  нормы.  Общие  и

частные правила орфоэпии.
Понятие о графике. Фонетико-позиционный принцип русской графики. 
Русская  орфография.  Морфологический  принцип  русского

правописания.
Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания.

Лексикология. Лексикография. Фразеология.
Предмет  и  задачи  лексикологии  русского  языка.  Понимание  слова  в

русской лексикологии.
Русская лексика как система. 
Однозначные и многозначные слова. Типы лексических значений слов в

русском языке. 
Лексические омонимы. Лексическая синонимия. Антонимия в русской

лексике. Паронимы. 
Лексика современного русского языка с точки зрения её происхождения.
Лексика современного русского языка с точки зрения её употребления .
Лексика современного русского языка с точки зрения функционально-

стилистической принадлежности и экспрессивной окраски.
Активный и пассивный запас. 
Лексический анализ слов.
Фразеологический  состав  современного  русского  языка.

Фразеологические единицы и их основные признаки. Типы фразеологизмов.
Источники русской фразеологии.

Понятия о русской лексикографии. Типы словарей и их характеристика.

Морфемика. Словообразование.



Морфемика как учение о минимальных частях слова. Понятие морфемы.
Слово и морфема. 

Типы морфем: корневые и аффиксальные.
Корень слова. Свободные и связанные корни.
Виды  аффиксальных  морфем,  их  характеристика  с  точки  зрения

материального выражения, регулярности – нерегулярности, продуктивности-
непродуктивности.

Способы соединение морфем в слове.
Основа и окончание.
Исторические изменения в составе слова: опрощение, переразложение,

усложнение.
Морфемный анализ слов.
Словообразование как особый раздел науки о языке.
Основные  способы  образования  слов  в  русском  языке:  лексико-

семантический, морфолого-синтаксический, морфологический.
Частные разновидности морфологического производства.
Словообразовательный анализ. 

Грамматика.
Предмет  и  задачи  грамматики.  Разделы  грамматики.  Грамматика

научная и школьная.
Грамматическое  значение,  грамматическая  форма,  грамматическая

категория в русском языке.
Морфология.

Предмет и задачи морфологии. Части речи как лексико-грамматические
классы слов в русском языке. Принципы классификации частей речи. 

Система частей речи современного русского литературного языка.

Имя существительное.
Имя существительное как часть речи.
Лексико-грамматические  разряды  имён  существительных.

Одушевлённые  и  неодушевлённые  существительные.   Существительные
собственные и нарицательные. 

Конкретные  и  абстрактные  существительные.  Существительные
вещественные,  собирательные,  единичные.  Морфологические  и
синтаксические свойства лексико-грамматических разрядов.

Категория рода имён существительных.
Категория числа имён существительных.
Категория падежа.
Типы склонений имён существительных.
Словообразование имён существительных.
Морфологический анализ имён существительных.
Правописание имён существительных.

Имя прилагательное.
Имя прилагательное как часть речи.
Лексико-грамматические  разряды  прилагательных.  Прилагательные

качественные и относительные. Притяжательные прилагательные.
Полные и краткие качественные прилагательные.
Степени сравнения имён прилагательных.

Грамматические  категории  имён  прилагательных:  род,  число,
падеж. Их отличие от одноимённых категорий существительных.

Склонение имён прилагательных.
Словообразование имён прилагательных.
Морфологический анализ имён прилагательных.
 

Имя числительное.
Имя числительное как часть речи.



Разряды  имён  числительных.  Количественные  числительные  (целые,
дробные, собирательные) и порядковые числительные.

Особенности склонения числительных.
Морфологический разбор числительных.
Правописание числительных.

Местоимение.
Местоимение как часть речи; его признаки.
Разряды местоимений по значению. 
Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи.
Склонение местоимений различных разрядов.
Морфологический анализ различных разрядов.
Правописание местоимений.

Глагол.
Глагол как часть речи; его категориальное значение, морфологические и

синтаксические свойства. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола .
Инфинитив. Синтаксические функции инфинитива.
Классы глаголов. Продуктивные и непродуктивные классы.
Категория  вида.  Группы  глаголов  по  виду.  Способы  образования

видовых форм. Одновидовые глаголы. Двувидовые глаголы.
Категория залога. Образование и значение залоговых форм. 
Переходные и непереходные глаголы. 
Категория  наклонения.  Система  наклонений.  Значение  и  образование

форм наклонений. 
Категория  времени.  Система  времён.  Значение  и  образование  форм

времени. 
Категория лица. Система личных форм глагола. Значение и образование

форм лица. 
Спряжение глагола. Типы спряжений. Способы определение спряжений.
Причастие как особая форма глагола. 
Деепричастие как особая форма глагола. 
Словообразование глаголов.  
Морфологический анализ глаголов.
Правописание глаголов. 

Наречие.

Наречие как часть речи; его категориальное значение, морфологические
и синтаксические свойства.

Разряды наречий по значению. 
Словообразование наречий.
Морфологический анализ наречий.
Правописание наречий.

Слова категории состояния.

Вопрос  о  словах  категории  состояния  как  особой  части  речи.
Категориальное значение слов категории состояния, их морфологические и
синтаксические свойства. 

Образование слов категории состояния.
Морфологический анализ слов категории состояния. 

Служебные части речи.

Предлог как часть речи. Разряды предлогов по типу выражаемых ими
отношений. Разряды предлогов по структуре.



Союз.  Разряды союзов по функции. Разряды союзов по структуре.
Частицы как часть речи. Разряды частиц по значению. Функции частиц в

речи.  
Морфологический анализ служебных частей речи. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Особые классы слов.

Модальные слова как часть речи. 
Разряды  модальных  слов  по  значению.  Синтаксическая  функция

модальных слов. 
Междометия  как  часть  речи.  Типы  междометий  по  значению  и

структуре. 
Употребление междометий в речи. 

Звукоподражательные слова, функция их в речи. 
Морфологический анализ особых классов слов.

Переходные явления в области частей речи.
Переход  слов  с  одной  части  речи  в  другую  как  один  из  способов

пополнения лексико-грамматических классов слов. 
Субстантивация. Адъективация. Прономинализация. Адверонализация. 
Переход  слов  из  знаменательных  частей  речи  в  служебные  и

междометия.

Синтаксис.

Синтаксис как учение о словосочетании и предложении.

Словосочетание.
Словосочетание как синтаксическая единица. Строение словосочетания.

Средства связи в словосочетании.
Классификация  словосочетаний  по  характеру  главного  слова;  по

структуре; по смысловым отношениям. Виды связи в словосочетании.
Грамматический анализ словосочетаний.

Предложение.
Предложение  как  основная  синтаксическая  единица.  Признаки

предложения. Классификация предложений.

Предложение простое.
Главные члены предложения. 
Сказуемое, его типы и способы выражения. 
Второстепенные члены предложения.
Принципы классификации второстепенных членов предложения. 
Дополнение, его виды и способы выражения.
Обстоятельство, его виды и способы выражения.
Способы разграничения второстепенных членов предложения.
Односоставные  предложения  как  особый  вид  простого  предложения.

Предложение  определённо-личное,  неопределённо-личное,  обобщённо-
личное, безличное, инфинитивные и номинативные. 

Простое осложнённое предложение.
Однородные члены предложения. 
Обособленные члены предложения.
Обращение.
Вводные слова и предложения. Вставные конструкции.
Грамматический разбор простых предложений. 



Предложение сложное.
Сложное  предложение  как  грамматическая  единица.  Классификация

сложных предложений. 
Сложносочинённые  предложения,  их  структурные  особенности.

Смысловые  отношения  между  частями  сложносочинённого  предложения.
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённые  предложения.  Принцип  классификации
сложноподчинённых  предложений.  Главные  и  придаточные  части
предложения, их единства Грамматические средства выражения подчинения
придаточных частей. 

Знаки  препинания  в  сложноподчиненных  предложениях.  Бессоюзные
сложные  предложения.  Средства  связи  частей  бессоюзного  сложного
предложения

Основные  типы  бессоюзных  предложений  по  их  структуре  и  по
характеру смысловых отношениях между частями. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
Сложные синтаксические конструкции. 
Сложные синтаксические конструкции с союзной и бессоюзной связью,

с сочинительной и подчинительной связью между частями. 
Сложное синтаксическое целое.
Прямая,  косвенная  и  несобственно-прямая  речь  как  способ  передачи

чужой речи. Замена прямой речи косвенной. 

Пунктуация.

Основы  русской  пунктуации.   Структура  предложения  и
пунктуация. Пунктуация и интонация. 

Знаки препинания, их основные функции и употребления. 
Экспресивно-стилистичесикие возможности русской пунктуации.  

ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА 
Загальна характеристика і періодизація культури і літератури античного

світу.
Героїчний епос.  Гомер.  „Іліада”  та  „Одіссея”.  Оповідь  про  троянську

війну,  її  історичні  та  міфологічні  елементи.  Ідеал  людини  –  героя-воїна.
Стильові  особливості  та  поетична  техніка  поем.  Гомерівське  питання.
Значення гомерівських поем для античності й нового часу.

Публій  Вергілій  Марон (70-19  р.  д  н.е.)  –  поет  Стародавнього  Риму,
автор героїчної епопеї „Енеїда”. Ідейно-політична та етико-естетична основа
поеми. Еней – ідеал римської доблесті. Художня своєрідність „Енеїди”.

Театральне  мистецтво  Стародавньої  Греції (загальна  характеристика).
Видатні  грецькі  драматурги  класичного  періоду  (Есхіл,  Софокл,  Еврипід,
Аристофан.

Есхіл –  „батько  трагедії”.  Трагедія  „Прометей  Закутий”.  Міф  про
Прометея  і  його  інтерпретація  Есхілом.  Конфлікт  між  борцем  за  щастя
люства,  вільним  розвитком  лбдського  розуму,  історичним  прогресом,
гуманізмом (Прометей)  з  одного  боку,  та  деспотією,  сліпою силою влади
(Зевс),  з  іншого.  Поєднання  епічних і  ліричних традицій  з  драматичними
ситуаціямми,  зіткнення  характерів,  поступового  наростання  інтенсивності
трагічної дії.



ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧА
Періодизація  літератури  середньовічча.  Література  середньовічча  –

закономірний етап в розвитку історико-літературного процесу.  Катастрофа
античного світу і перемога спочатку варварства, а потім нових народів і націй
у Західній  Європі.  Роль християнства  у підйомі  і  розвитку середньовічної
культури.

Героїчний  епос  епохи  феодалізму.  Французький  епос  „Пісня  про
Роланда”,  уславлення  в  ній  військової  доблесті,  вірності  лицаря  своєму
монарху,  засудження  феодального  свавілля.  Лицарська  (куртуазна)
література ХІІ – ХІІІ ст. Кретьєн де Труа и його лицарські романи.

Перехід  до  епохи  Відродження.  Загальна  характеристика  літератури
доби Відродження. Новий погляд на людину і життєві цінності.

Життєвий і творчій шлях Данте Аліг’єрі (1265-1321) – італійського поета
доби  Перед  ренесансу  (початку  Відродження).  „Божественна  комедія”  як
філософська  поема,  в  художній  тканині  якої  відбилися  середньовічні
уявлення  про  структуру  Всесвіту  і  гуманістичний  інтерес  до  людини.
Публіцистична загостреність поеми Данте, її ідейна наснага і композиція.

Франческо  Петрарка (1304  –  1374)  –  найвидатніший  майстер  сонета,
представник  старшого  покоління  італійських  митців-гуманістів.  „Книга
пісень” – лірична збірка віршів поета, присвячених темі кохання до Лаури.

Література епохи Відродження. Гуманізм і його боротьба з феодалізмом
і аскетичною культурою середньовічча.  Відродження в Італії.  „Декамерон”
Боккаччо як засіб новел антифеодального і антиклерикального характеру.

Епоха  відродження  у  Франції.  Найвищій  підйом  французьського
гуманізму у творчості Рабе. Висміювання пихатих завойовників і тупоумних
схоластів у романі Рабе „Гаргантюа и антагрюель”. Гуманістичні ідеали Рабе
і реалістичний гротеск в його романі.

Творчість відомих французьських поетів цієї доби – Франсуа Війона і
П’єра Ронсара.

Англійський гуманізм. Особливості англійської ренесансної літератури в
ХVI ст.  Розквіт  драми  і  театру.  Творчіть  Шекспіра  –  найвидатнішого
представника англійського Відродження. Єиттєвий і творчий шлях Шекспіра.
„Шекспірівське  питання”.  Періодизація  творчості  Шекспіра.  Історичні
хроніки  Шекспіра,  викриття  в  них  деспотизму.  Комедії  Шекспіра,  їх
життєстверджувальний,  оптимістичний  характер.  Визначні  трагедії
Шекспіра.  „Ромео  і  Джульєтта”  -  п’єса  про  велике  людське  кохання,  яке
перемогло  середньовічний  фанатизм.  Філософська  трагедія  „Гамлет”.
Зіткнення Гамлета із світом придворного егоїзму і королівського деспотизму.
Рефлективність героя,  його боротьба зі світовим злом. Трагічний конфлікт
гуманістичної мрії і спотвореної дійсності. Трагедії „Король Лір”, „Макбет”,
„Отелло”.

Епоха  Відродження  в  Іспанії.  Колоніальна  експансія,  стійкість
феодальних традицій і економічна криза в Іспанії в XVI – XVII ст.

Широкий  розвиток  іспанського  рицарського  роману  в  XV ст.
Плутовський  роман.  Роман  „Дон  Кіхот”  як  реалістичне  узагальнення



іспанського життя на рубежі XVІ – XVІІ ст. Пародійність роману. Дон Кіхот
як  „істиий  мудрець”  і  жалюгідний  безумець.  Образ  Санчо  Панси.
Губернаторство  Санчо  Панси  і  його  народна  мудрість.  Гуманістичний
світогляд Сервантеса в „Дон Кіхоті”.

Зарубіжна література   XV  ІІ ст.   Основні напрями в літературному процесі
XVІІ ст. – ренесансний реалізм, класицизм і барокко. Ренесансний реалізм у
творчості  видатного  іспанського  драматурга  Лопе  де  Веги.  Демократичні
тенденції.  Героїчна  драма  „Фуенте  овехуна”.  Барочний  іспанський  поет
Гонгора, його вплив на розвиток поезії XVІ ст. Гонгоризм.

Французька  література    XV  ІІ  ст.     Театр  французького  класицизму.
Західноєвропейське значення теорії і практики французьськоого класицизму.

Трагедії Корнеля „Сид” і Расіна „Андромаха”, „Федра”. Основні теми і
характери цих класицистичних трагедій.

Творчість  Мольєра,  його  естетичні  погляди.  Комедії  „Тартюф”,
„Міщанин-шляхтич”, „Дон Жуан, або Кам’яний гість”, „Мізантроп”, „Лікар
мимоволі”,  „Скупий”  та  ін.  Глибокий  демократизм  п’єс,  їх  прозора
структура,  соковита  мова.  Політичні  й  філософські  проблеми  в  комедіях
Мольєра. Художній метод Мольєра і класицизм. Елементи фарса в комедіях
Мольєра.

Теоретичний  трактат  Вуало  „Поетичне  мистецтво”.  Жанр  басні  у
французьській прозі  XVІІ ст. (Лафонтен). Презиозна література, її зв’язок з
маринізмом і гонгоризмом.

Розвиток  літератури  під  впливом  кризи  феодальної  системи,  що
підсилюється,  затвердження  буржуазних  суспільних  відносин.  Епоха
Просвіти,  її  ідеологія,  яка  виразила  програму  загальноєвропейського
політичного й ідеологічного руху за перетворення соціальної структури в ім'я
волі і рівноправності.

Просвітительський  класицизм,  просвітительський  реалізм,
сентименталізм – основні художні напрямки в літературі XVIII століття.

Політико-філософська спрямованість просвітителів.

АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХVIII СТ.
Творчість Д. Дефо.
Просвітительські  ідеї  Дефо  і  його  публіцистика.  Роман  «Робінзон

Крузо»  у  контексті  суспільного життя  Англії  початку  XVIII  століття.
Філософський  зміст  роману  –  утвердження  необмежених  можливостей
людини,  героізація  підприємництва  в  романі.  Дефо  –  творець
просвітительського роману.

Творчість Дж.Свіфта.
Суспільно-просвітительська  діяльність  письменника.  Актуальність

памфлетів  Свіфта  («Казка  діжки»,  «Листи  сукнороба»,  «Скромна
пропозиція»).  Роман  “Мандри  Гуллівера”  -  аналітична  сатира  на  вади
державного устрою. Зміст протистояння йеху і гуігнгмів. Іронічне ставлення



автора до деяких ідей просвітителів. Умовність образа Гуллівера. «Мандри
Гуллівера» - пародія на «Робінзона Крузо».

 Англійські письменники 30-40-х рр.
С.Річардсон  –  творець  жанру  сімейно-побутового,  любовно-

психологічного роману, своєрідність романів «Памела» і «Кларіса».
Г.Філдінг.  Своєрідність  гуманізму  письменника.  Роман  «Історія  Тома

Джонса,  Знайди».  Широке  охоплення  дійсності  і  виховні  цілі  розповіді.
Становлення героя з третього прошарку суспільства в складних взаємодіях із
середовищем, знаходження їм морального та соціального досвіду. Естетична
програма романіста в авторських відступах й її зв'язок із сюжетом. Полеміка
з Річардсоном.

Англійський сентименталізм.
Виникнення  і  розвиток  сентименталізму  в  Англії,  а  потім  і  в  інших

країнах  Європи.  Його  соціально-філософська  підстава  –  неприйняття
ощадливості, егоїстичної діловитості,  яка  морально спустошує особистість і
суспільство.  Апеляція  до  невичерпного  своєкорисливістю  почуття,  що
виступає  як  критерій  людської  цінності.  Опора  на патріархальні  форми
відносин.  Протиставлення  села  і  міста.  Вищі  досягнення  англійського
сентименталізму.

Л. Стерн – автор «Сентиментальної подорожі». Психологічний аналіз як
основний елемент сюжету.

 ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА ХVIIIСТ.
Загальна характеристика просвітницької   літератури Франції.  
Два  етапи  французького  Просвітництва.  Перший етап,  пов'язаний  з

іменами Вольтера і Монтеск'є. Початок виступу проти абсолютизму. Другий
етап, що передує революції, пов'язаний з іменами Дідро, Руссо, Бомарше.

Творчість Вольтера.
Суперечливість  ідейної  програми.  Різнобічний  характер  літературно-

філософської  діяльності  Вольтера.  “Кандід,  або  Оптимізм”:  особливості
змісту,  ідейна  спрямованість  повісті.  «Простодушний»:  контраст  між
цивілізованою і «природною» людиною.

Творчість Д.Дідро.
Філософські  і  політичні  погляди письменника.  Дідро  –  організатор

видання й один з  авторів «Енциклопедії».  Естетична програма Дідро.  Ідея
просвітництва та своєрідність ії художнього втілення в діалозі «Племінник
Рамо».

Творчість Ж.-Ж. Руссо.
Соціально-філософська концепція Руссо. Ідея відродження «природної»

людини і суспільства.  Проголошення великої цінності людських почуттів і
волі особистих відносин у романі «Нова Елоїза». Образ просвітителя-борця в
автобіографічній повісті «Сповідь».

Творчість П.О.Бомарше.



«Севильский  цирюльник»  і  «Одруження  Фігаро»  -  найбільш  значні
добутки  французької  драматургії  XVIII століття.  Образ  Фігаро.  Гумор  у
розкритті характерів головних героїв. Різноманіття прийомів комічного.

ПРОСВІТНИЦТВО У НІМЕЧЧИНІ
Просвітительство у Німеччині (загальна характеристика).
Особливості німецького Просвітительства. Ідейно-тематична та художня

своєрідність літератури “штюрмерів”.Обґрунтування реалістичних принципів
мистецтва  у  працях  Лессінга.  Просвітительська  програма  Лессінга.
Обґрунтування  реалістичних  принципів  мистецтва,  теорія  жанрів  і  видів
мистецтва («Гамбургська драматургія», «Лаокоон»). 

Творчість Й. В. Ґете
Періодизація  діяльності  Ґете.  Втілення принципів  сентименталізму  в

романі  «Страждання  молодого  Вертера».  Глибоке  дослідження  протиріч
духовного життя. Образ Вертера, Шарлотти, Альберта. Лірика Ґете в період
«Бури і натиску». 

Трагедія Ґете     «Фауст».  
Трагедія  «Фауст»  -  найвидатніший  твір  літературногого

Просвітительства.  Літературні  джерела.  Естетична  програма  автора  у
“Пролозі  у  театрі”.  Ключова  роль  «Прологу  на  небесах»  для  розуміння
ідейного  змісту  трагедії.  Сумніви  і  шукання  Фауста.  Діалектика  боротьби
двох  тенденцій,  закладених  в  образах Фауста  і  Мефістофеля.  Подолання
трагедії творчою діяльністю. Образ Маргарити.

Творчість   Ф. Шиллер  а  .  
Бунтарство  Шиллера  і  відображення  ідей  «Бури  і  натиску»  у

«Розбійниках».  «Підступництво і  кохання».  Конфлікт  героя  з  підвалинами
феодальної Німеччини. Народна драма «Вільгельм Тель» - тема боротьби за
національну незалежність і свободу особи.

ЛІТЕРАТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.
Романтизм

Виникнення і розвиток нового (романтичного) літературного напрямку у
світовій культурі. Романтизм як принципово нове світобачення, своєрідність
романтичного  спрямування:  реальність  і  фантазія,  розрив  між  мрією  та
дійсністю, новий герой, контрастні барви тощо.

Англійський романтизм
Джордж Ноел Гордон Байрон ( І768-І824) - уособлення романтизму не

лише  в  творчості,  а  й  у  житті,  поведінці.  Взірець  для  наслідування  для
багатьох  європейських  романтиків.  Особливості  любовної  та  політичної
лірики Дж. Байрона. Романтична поема «Паломництво Чайльд Гарольда» —
один  з  найкращих  здобутків  лірико-романтичного  напряму  в  літературі.
Чудові  поетичні  образи  природи,  життя  людей,  не  займаних цивілізацією,
картини визвольної боротьби народів Іспанії, Греції у творі. Поеми «східного
циклу» — «Гяур»,  «Корсар»,  «Лара»,  філософська містерія  «Манфред»  —
найхарактерніше втілення так званого «байронічного» героя, індивідуаліста й
самітника. Роман у віршах - «Дон Жуан»: відтворення Дж. Байроном життя,
сучасної  йому  Європи,  в  тому  числі  Росії  й  Англії,  завдяки  подорожам
головного героя Дон Жуана. 

Вальтер Скотт ( І77І-І832) - основоположник жанру історичного роману,
поет.  романіст,  новеліст.  Поєднання  в  прозі  письменника  романтичних  та
реалістичних рис. Роман "Айвенго".

Німецький романтизм



Генріх Гейне — уславлений німецький поет і прозаїк. Збірник «Книга-
пісень»  Г.  Гейне  — один з  найбільших здобутків  німецькомовної  лірики,
фольклорне начало чи сленних поезій збірника, багатюще розмаїття почуттів
і  думок «Книги пісень».  Зовнішня простота,  ясність віршів Г.  Гейне та їх
образна складність. Музичність, іронічність, легкість, вишуканість поетичних
творів. «Дорожні кар тини» — новаторська лірично-філософська проза, що
мала великий вплив на світову есеїстику і художньо-документальні жанри.
Сатирична поема «Німеччина. Зимова каз ка». Г. Гейне в Україні. 

Ернест Теодор Амадей Гофман (1776—1822) — видатний письменник-
романтик, художник, музикант. Художня фантазія, стилістичне новаторство і
розмаїття в оповіданнях і повістях Е. Гофмана. Живописність і музикальність
його прози, романтична іронія, химерна вигадка і реальність. Протистояння
творчої людини (поета, композитора, художника) та бездуховного філістера
—  основний  конфлікт  його  найвідоміших  творів  «Золотий  горнець»,
«Життєва  філософія кота Мура»,  «Малюк Цахес на прізвисько Ціннобер».
Сатирико-метафоричний  зміст  казки  «Малюк  Цахес...»,  в  якій  розвінчано
владу золота.

Французький романтизм

Віктор  Марі  Гюго (1802—1885)  — один  з  найбільших представників
романтизму, поет, драматург, романіст. Визначні твори письменника: «Собор
Паризької  Богоматері»,  «Знедолені»,  «Трудівники  моря»,  «Людина,  яка
сміється»,  «Дев'яносто  третій  рік»  тощо.  Реальні  факти  і  їх  романтичне
осмислення,  боротьба  добра  і  зла,  співчуття  автора  жертвам  людської  та
соціальної  несправедливості  у  творах.  Антитеза  як  засіб  побудови  його
романів. 

Польська література
Адам  Міцкевич —  видатний  польський  поет.  «Ода  до  молодості»,

«Балади  і  романси»  — ранні  поезії  А.  Міцкевича.  «Кримські  сонети»  —-
сповнені  пристрастей  і  філософських  думок  шедеври  у  цій  складній
віршованій  формі.  Волелюбні  патріотичні  поеми  «Гражина»,  «Конрад
Валленрод».  Енциклопедія:  старопольського  життя  у  найвидатнішому
національному епосі - романі у віршах «Пан Тадеуш». А. Міцкевич в Україні.

ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ

ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА
Загальна  характеристика  французької  літератури  XIX  століття.

Найвідоміші майстри європейської психологічної прози (Стендаль, Оноре де
Бальзак, Г. Флобер, П. Меріме, Гї де Мопассан, Е. Золя та ін.).

Стендаль (Анрі Марі Бейль) — великий французький романіст. Роман
«Червоне  і  чорне»  —  панорамна  картина  часу  з  усіма  його  суспільними
конфліктами,  політичними  пристрастями  і  духовними  шуканнями.  Живі,
суперечливі,  складні  характери  героїв  письменника,  відкриття  ним  нових
можливостей  у  відтворенні  психологічного  життя  людини,  найтонших
нюансів людської душі і почуттів. 

Оноре  де  Бальзак (1799—1850)  —  один  з  найвизначніших  світових
письменників,  автор  багатотомної  «Людської  комедії».  Структура  цього
величного  епосу  життя  французів  з  кінця  XVIII  до  середини  XIX  ст.
Універсальність бальзаківського задуму, розмаїття тематики й проблематики,
прозових  форм  в  «Людській  комедії».  Ключові  романи  і  повісті  циклу:
«Гобсек», «Батько Горіо», «Втрачені ілюзії». Оригінальна форма зв'язку між
окремими творами «Людської комедії». Гостра критика в «Людській комедії»
«влади  золота»  як  руйнівної  сили,  що  спотворює  людські  душі,  розбиває
сім'ї, протиставляючи дітей і батьків, дружин і чоловіків. Оноре де Бальзак
—  знавець  людських  пристрастей  і  рушійних  сил  суспільного  розвитку.
Постаті молодих людей у творах французького майстра. Особливості прози
Бальзака, наявність у ній романтичних рис. Бальзак в Україні. 

Гюстав  Флобер (1821—1880)  —  видатний  французький  письменник.
Роман  «Пані  Боварі»  —  новий  етап  у  розвитку  літератури.  Глибина
психологічного аналізу у творах Г. Флобера. Викриття духовної та моральної
ницості  провінційного  та  столичного  світів  (образи  Родольфа,  Леона,
аптекаря  Оме).  Суперечливість  характеру  головної  героїні  твору.
Трагікомічне в постаті Шарля Боварі.  Г. Флобер — майстер літературного
стилю. Переклади М. Лукаша, Д. Паламарчука та ін.



Проспер  Меріме —  відомий  письменник,  блискучий  майстер
психологічної  новели  з  стрімким  захоплюючим  сюжетом,  яскравими
характерами,  драматичними  пристрастями,  барвистою  екзотикою  («Матео
Фальконе», «Таманго», «Венера Ільська» «Кармен», «Локіс» тощо). Історичні
твори:  роман  «Хроніка  царювання  Карла  IX»  та  драматична  хроніка
«Жакерія».  Тісні  творчі  зв'язки  зі  слов'янськими народами (збірник пісень
«Гусла.

Анрі  Рене  Альбер  Гі  де  Мопассан (1850—1893)  —  видатний
письменник-романіст,  поет  і  новеліст.  Майстерність  Гі  де  Мопассана-
новеліста.  Стислість,  образна  насиченість,  мовне  багатство,  драматизм,
динамізм  оповіді,  сюжетна  оригінальність  і  довершеність,  тематичне
розмаїття, виразність психологічних характеристик персонажів. Новели про
франко-прусську війну («Пампушка», «Мадемуазель Фіфі», «Тітка Соваж»,
«Дядечко  Мілен»,  «Два  приятелі»),  патріотизм  письменника.  Соціально-
критичні оповідання «Барильце», «Мати потвор». Романи. «Життя», «Любий
друг», «Монт-Оріоль» — вершина французької літератури. 

АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Загальна характеристика розвитку англійської літератури 
Письменники-класики: Ч. Діккенс, У. Теккерей, Ш. Бронте, особливості 

їхньої спадщини.
Чарлз  Діккенс (1812—1870)  —  уславлений  англійський  письменник.

Зображення  у  творах  соціальних  контрастів  і  духовних  конфліктів
суспільства  Англії.  Пригоди  «Олівера  Твіста»  —  соціальний  роман
письменника.  Головні  типи героїв  Діккенса:  молоді  ідеалісти,  підступні  й
жорстокі власники великої фортуни, добрі та людяні диваки, нещасні самотні
діти бідарів — жертви людського егоїзму. Гуманізм, гумор, сатира, іронія у
творах письменника. Елементи мелодрами в сюжетах, сентиментальність у
зображенні  позитивних  героїв.  Значення  щасливих  кінцівок  у  творах  Ч.
Діккенса. 

АМЕРИКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Джеймс Фенімор Купер (  І789-І85І)  -  автор  історичних  "індіянських"

романів циклу "Шкіряна Панчоха".
Генрі  Уодсуорт  Лонгфелло (1807—1882)  —  поет-романтик,  знавець

фольклору  американських  індіанців,  талановитий  перекладач  європейської
літератури, літературний критик. Поема «Пісня про Гайавату», вірші «День
відійшов», «Майстер», «Пересторога» та ін. 

Уолт  Уїтмен (1819—1892)  —  поет,  філософ.  Новаторський  характер
його лірики. Поетична збірка «Пагінці трави». Вплив У. Уїтмеиа ва поетів-
сучасників  різних  країн.  Популяризація  поезії  американського  поета  в  Ук
раїні (праці В. Мисика, І. Драча, переклади Л. Герасимчука, В. Коптілова).

Едгар  Аллан  По —  американський  поет,  новеліст,  критик.  Ліризм,
формальна досконалість. Комічне і жахливе — провідні теми новелістики Е.
По («Окуляри», «Обдурення як точна наука» — з одного боку та «Чорний
кіт», «Маятник і провалля», «Машкара червоної смерті», «Уїльям Уїльсон»,
«Передчасний  похорон»  тощо  —  з  другого).  Новели  письменника  —
попередники  творів  детективного  жанру  («Вбивство  на  вулиці  Морг»,
«Таємниці  Марії  Роже»,  «Золотий  жук»,  «Вкрадений  лист»)  та  науково-
фантастичних творів («Незвичайні пригоди певного Ганса Пфаля», «Повість
про пригоди Артура Гордона Піма» тощо).

 О.Генрі (Уїльям Сідні Портер). Гумор і людяність новелістики О'Генрі
(оповідання із  збірок «Чотири мільйони»,  «Запалений світильник»,  «Серце
Заходу», «Любий пройдисвіт»), роман у новелах «Королі та капуста”

НОРВЕЗЬКА ЛІТЕРАТУРА
Генрік Ібсен (1828—1906) — норвезький драматург і поет. Найвідоміші

твори  Ібсена  —  філософсько-символічна  драматична  поема  «Пер  Гюнт»;
соціальне-психологічна драма «Ляльковий дім» («Нора»). Ібсен — новатор у
галузі  драматургії:  наближення  до  проблем  звичайного  щоденного  життя,
глибокий психологізм, оновлення структури драматичної дії тощо. 

ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ



ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА
Світовий  авангард.  Пошуки  нових  принципів  і  форм  зображення

дійсності, відтворення людських почуттів. Виникнення в поезії літературних
течій, напрямів.

Поль Верлен (1844—1896) — поет-символіст, майстер поетичної форми
й  оригінальної  за  образністю  лірики.  Основні  мотиви  поезії  П.  Верлена.
Артюр  Рембо (1854—1891).  Громадянський  пафос  його  лірики,  художня
вишуканість поетичних творів («Відчуття», «Голосівки», «Офелія» та ін.). 

Гійом Аполлінер (Аполлінарій Костровицький) (1880— 1918) — автор
збірника  «Каліграми.  Вірші  Миру  і  Війни».  Своєрідність  творчої  манери
поета,  пошук  нових  засобів  художнього  самовираження,  звернення  до
культур  різних  народів  та  епох  («Відповідь  запорожців  турецькому
султанові», «Маленьке авто» та ін.). 

Натуралізм. Філософська основа та естетичні засади натуралізму. Е.Золя
– теоретик та практик натуралізму. Епопея Е.Золя “Ругон-Маккари”: задум та
будова циклу. Роман “Кар’єра Ругонів” як перший і ключовий роман епопеї.

БЕЛЬГІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Моріс Метерлінк (1862—1949) — драматург і поет-символіст, автор п'єс

«Сліпці»,  «Монна  Ванна»,  «Чудо  св.  Антонія»,  «Синій  птах»,  «Марія
Магдалена», «Жанна д'Арк». Символістська драма «Синій птах» — лірична
оповідь  про  пошуки  щастя.  Уславлення  людської  доброти,  порядності,
пам'яті у п'єсі. Художні особливості драматичного твору М. Метерлінка.

АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Оскар  Фінгал  О'Флаерті  Уйгс  Уайльд —  англійський  прозаїк,  поет,

драматург.  «Портрет  Доріана  Грея»  —  взірець  інтелектуального  роману
кінця XIX ст. Філософсько-естетичні й моральні проб леми твору. 

Джордж  Бернард  Шоу (1856—1950)  —  видатний  драматург.
Найпопулярніші  його  п'єси  «Пігмаліон»,  «Дім,  де  розбиваються  серця».
Прояв  у  цих  п'єсах  новаторства  творчості  Б.  Шоу:  драматургія  думки,
зіткнення ідей, дискусій з актуальних проблем, втілених у яскраву театральну
форму,  в  живі  оригінальні  постаті  й  характери.  Принциповий діалогізм  у
творах, апеляція до розуму глядача. Парадокс —- сюжетна основа творів Б.
Шоу.  Словесний  парадокс  та  іронія  в  творах.  Постановка  п'єс  Б.  Шоу  в
Україні. 

Герберт Джорж Уеллс — англійський письменник, представник жанру
наукової  фантастики.  Антиутопічний  характер,  елементи  роману-
перестороги у творах Уеллса: «Війна світів», «Машина часу», «Невидимець»,
«Острів  доктора  Моро»  тощо.  Реалізм  і  фантастика,  іронія  і  сарказм  у
романах письменника.

АМЕРИКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Джек Лондон (Джон Гріффіт) — видатний американський письменник.

Відомі  твори  —  «Мексиканець»,  «Мартін  Іден»,  «Біле  ікло»,  «Поклик
предків». Глибока людяність творів, їх місце серед видатних творів подібної
тематики  у  світовій  літературі.  Твори  Джека  Лондона  в  українських
перекладах. 

ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

ЛІТЕРАТУРА 20—40-х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

Загальна  характеристика  розвитку  літературного  процесу  першої
половини  XX  ст.  Основні  теми,  жанри,  засоби  художньої  виразності.
Антивоєнний, гуманістичний пафос творів видатних представників світового
письменства.

Франц  Кафка (1883—1924)  —  визначний  австрійський  письменник.
Концепція  світу  і  людини  у  творчості  Кафки:  ідея  космічності  й
непереборності  зла.  Проблема  взаємовідносин  людини  і  влади.  Людська
самотність  —  домінанта  творчості  Кафки.  Побутова,  філософська
проблематика  його  творів.  Відображення  особливостей  художнього  світу
письменника в новелі «Перевтілення» та її проблематика.



Дж.Джойс. Естетична  доктрина  Джойса.  Пошуки  нових  форм
зображення  у  романі  “Улісс”.  Техніка  “потоку  свідомості”.  Особливості
хронотопу роману. Роль міфу у творі.

Карел  Чапек —  прозаїк  і  драматург.  Гумор  і  сатира  у  спадщині
письменника.  Соціально-фантастичні  твори «Р.У.Р.»,  «Фабрика  абсолюту»,
«Кракатит»  —  п'єси  і  романи-перестороги.  Антифашистські  п'єси  Чапека
«Біла  хвороба»,  «Мати»  та  роман-памфлет  «Війна  з  саламандрами»  —
вершина світової сатири XX ст. О. Лісняк, С. Сакидон, В. Струтинський —
перекладачі творів К. Чапека українською мовою.

Антуан де Сент-Екзюпері — письменник і військовий льотчик. Роман
«Південний  поштовий»,  «Нічний  політ»,  «Земля  людей».  Реалістичне  і
водночас  романтичне  зображення  мужності  й  гуманізму  його  героїв.
Популярність творів А. Сент-Екзюпері. Їх переклади А. Жаловським.

Бертольд  Брехт (1898—1956)  —німецький  драматург,  прозаїк,  поет,
теоретик літератури і  театру. Теорія епічного театру, її  основні принципи.
Традиції  і  новаторство драматурги Брехта («Тригрошова опера»,  «Матінка
Кураж та її діти», «Добра людина із Сичуані» та ін.). Основні мотиви його
драматургії. Антифашистські драми Брехта. «Життя Галілея» — філософська
драма: образна система, проблематика, особливості поетики.

Роман-антиутопія у світовій літературі (Євген Замятін. «Ми», Джордж
Оруелл «1984»).

Еріх  Марія  Ремарк (1898—1970)—  видатний  німецький  письменник.
Роман «На західному фронті без змін» — один з найпопулярніших творів про
так  звану  «втрачену  генерацію».  Твори  «Повернення»,  «Три  товариша»,
«Чорний  обеліск»,  «Час  жити  і  час  умирати».  Художнє  втілення
найважливіших проблем життя народу від першої до другої світових війн у
творах.  Типовий  герой  романів  —  самотня  мужня  людина,  віддана
фронтовому братерству, здатна на велике кохання, але спустошена війною
ще в ранній молодості й тому зневірена. 

Ернест  Міллер  Хемінгуей (1899—1961)  —  відомий  американський
письменник,  журналіст.  Новаторство  прози  Е.  Хемінгуея:  лаконізм
(«телеграфний стиль»), особливе значення підтексту («принцип айсберга»),
драматургізація  діалогів,  відвертість  сповіді  від  першої  особи,  вагомість  і
насиченість слова в тексті. Романи Хемінгуея про «втрачену генерацію» —
«Фієста»,  «Прощавай,  зброє!»  Герой  письменника  («герой  кодексу»)  —
сильна самотня людина, що .може постояти за себе, вірить у товариство, вміє
любити,  прагне  незалежності  й  свободи.  Роман-пересто  рога  «По  кому
подзвін».  Філософська  повість-притча  «Ста  рий  і  море»  — гімн людській
праці, волі й мужності. Е. Хемінгуей — майстер новелістики (оповідання із
збірок «В наш час», «Переможець не одержує нічого», опо відання «Сніги
Кіліманджаро»).

ПОЕЗІЯ XX СТОЛІТТЯ
Райнер  Марія  Рільке (1875—1926)  —  австрійський  поет  і  прозаїк.

Особливості  лірики  Р.  Рільке:  велика  духовна  й  образна  сила,  чудова
музикальність.

Томас Стернз Еліот (1888—1965) — англо-американський поет. Трагічні
роздуми  про  втрату  суспільством  найважливіших  моральних  цінностей.
Філософська наснага, стильове багатство.

Вітезслав Незвал (1900—1958) — чеський поет. Новаторство поетичної
форми, вишуканість естетичного пере живання у його ліриці.

ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ
Поява  нових  модерністських  літературних  течій:  “новий  роман”

(Н.Саррот,  Роб-Гріє),  “театр  абсурду”  (С.Беккет,  Е.Іонеску),  “конкретна
поезія”  (Д.Пігнатарі,  Р.Азередо,  О.Гомрінгер),  література  бітників
(А.Гінзбург, Дж.Керуак).

ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА
Альбер Камю (1913- 1962). Французький письменник; своєрідність його

життєвої  та  філософської  позиції.  Екзистенціальна  концепція  абсурдності
буття  й  існування людини в  «Міфі  про Сізіфа» та  романі  «Посторонній».
Неприйняття  соціальної  революції  в  «Бунтуючій  людині».  Філософський
роман-притча «Чума». Антифашистський і екзистенціальний смисл роману.
Міфічно багатоплановий образ чуми в романі. Мотиви перестороги в романі
«Чума».



АМЕРИКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Джером  Дейвід  Селінджер (нар.  1919  р.).  Психологічні  новели

письменника  у  збірці  «Дев'ять  оповідань».  Тематика,  проблематика  та
стильові особливості новел. Герой повісті «Над прірвою у житі» («Ловець у
житі»).  Холден  Колфілд  —  предтеча  «бунтівного  покоління»  60-х  років.
Зображення  молоді  у  творах  Д.  Селінджера.  Філософська  складність  його
оповідань («День бананової рибки», «Тут пташка-невдашка» тощо). 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Габріель  Гарсіа  Маркес (нар.  1928  р.)  —  відомий  колумбійський
письменник  і  публіцист.  Роман  Маркеса  «Сто  років  самотності»  —
напівфантастична  притча,  що  втілює  історію  аристократичної  родини
Буендіа на тлі історії Колумбії й Латинської Америки взагалі. Іронія, сатира,
гротеск, поетичність та фольклорне начало в романі. Особливості тематики і
стилю  Г.  Маркеса  як  представника  так  званого  «магічного  реалізму»  в
латиноамериканській  літературі.  Український  переклад  С.  Жолоб,  Л.
Олевського.

 ЛІТЕРАТУРА

Современный русский язык

Основная 
1. Бабайцева  В.  В.,  Максимов  Л.  Ю.  Современный русский

язык в 3-х частях. - М., 1981.
2. Гвоздев А. Н. Современный русский язык: В 2-х частях. 4-е

изд. – М., 1973.
3. Галкина-Федорук  Е.М.,  Горшкова  Н.В.,  Шанский  Н.М.

Современный русский язык.  – М., 1962.
4. Грамматика современного русского литературного языка. –

М.: Наука, 1970.
5. Дудников  А.  В.,  Арбузова  А.М.,  Ворожбицкая  М.  М.

Русский язык. – М.: Высшая школа, 1975.
6. Розенталь Д.Е.,  Голуб М.Б, Теленкова М.А. Современный

русский язык. – М.: Высшая школа, 1991.
7. Сборник  упражнений  по  современному  русскому  языку//

Под ред. Шанского Н.М. – Л., 1982.
8. Современный русский язык. – М.: Высшая  школа, 1966.
9. Современный русский язык. Часть ІІ.  Под ред. Галкиной-

Федорук Е.М., 1964.
10. Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язык. В

3-х частях. – М.: Просвещение, 1981.
11. Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык.

В 3-х частях. – М.: Просвещение, 1981.

Дополнительная
1. Аванесов Р.М. Русское литературное произношение. – М.,

1972.
2. Брицин М.А., Кононенко В.И. Современный русский язык.

– К.: Вища школа, 1983.
3. Булажек Л.Л. Фонетика современного русского языка. – М.,

1970.
4. Валгина  Н.С.  Синтаксис  современного  русского  языка.  –

М., 1973.
5. Виноградов В.В. Вопросы изучения словосочетания. – М.,

1959.
6. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о

слове). – М., 1972.
7. Гужва Ф.К. Современный русский литературный язык. – К.,

1971.



8. Златоустова Л.В. и др. Общая и прикладная фонетика / Под
общ. ред. И. К. Потаповой. – М.: Изд-во МГУ, 1997.

9. Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык:
Синтаксис сложного предложения. – М., 1978.

10. Лекант  П.А.  Синтаксис  простого  предложения  в
современном русском языке. – М.: Высшая школа, 1974.

11. Пожарицкая С.К. Русская диалектология: Учеб. для ст-тов
вузов. – М.: Изд-во МГУ, 1997.

12. Рахманова Л. М., Суздальцева В.Н. Современный русский
язык. Лексика. Фразеология. Морфология: Учебное пособие. – М.,
1997.

13. Розенталь Д. Е. Справочник по орфографии и пунктуации. –
Челябинск, 1996.

14. Словарь русского языка: В 4-х т.– М.: Рус.яз., 1981-1984.
15. Ушаков Д.И. Русский язык. – М., Просвещение, 1995.
16. Федоров Л.К. Трудные вопросы синтаксиса. – М., 1972.
17. Финкель А.М., Баженов И.М. Курс современного русского

языка. – К., 1965.
18. Шанский Н.М. Русский язык: Лексика и словообразование.

– М., 1975.
19. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка.

2-е изд. – М., 1969.
20. Шапиро А. Б.  Современный русский язык. Пунктуация. –

М., 1966.

История русской литературы

Художественные произведения

Астафьев В.П. Царь-рыба, Печальный детектив.
Ахматова А. А. Я научилась просто, мудро жить; Мне голос был; Рыбак;

Смуглый  отрок  бродил  по  аллеям;  Я  пришла  к  поэту  в  гости;  Музе;
Творчество; Я не знаю, ты жив иди умер; Реквием.

Блок  А.А.  Незнакомка;  В  ресторане;  Черный  ворон;  О  доблестях,  о
подвигах,  о  славе;  О,  весна  без  конца  и  без  краю;  Россия;  На  поле
Куликовом; Скифы; Соловьиный сад; Двенадцать.

Бондарев Ю. Батальоны просят огня.
Булгаков М.А. Собачье сердце; Мастер и Маргарита; Киев-город.
Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско; Антоновские яблоки; Легкое

дыхание.
Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки; Тарас Бульба; Шинель;

Ревизор; Мертвые души.
Гончаров И.А. Обыкновенная история, Обрыв (одно произв. по выбору

студента); Обломов.
Горький М.  Макар  Чудра;  Старуха  Изергиль;  На  дне;  Фома Гордеев;

Дело Артамоновых.
Грибоедов А.С. Горе от ума.
Гумилев Н.С.  Я конквистадор;  Капитаны;  Шестое чувство;  Из логова

змиева; Заблудившийся трамвай; Молитва; Современность.
Державин Г.Р. Вельможа; Властителям и судиям; Фелица. 
Достоевский Ф.М.  Идиот,  Бесы,  Братья  Карамазовы (одно произв.  по

выбору студента); Преступление и наказание.
Епифаний Премудрый. Житие Стефана Пермского.
Есенин С. А. Спит ковыль; Гой ты, Русь моя родная; Песнь о собаке;

Отговорила роща золотая; Персидские мотивы; Я последний поэт деревни;
Письмо  матери;  Исповедь  хулигана;  Неуютная  жидкая  лунность;
Несказанное, синее, нежное; Анна Снегина.

Житие протопопа Авакума.
Жуковский В.А. Сельское кладбище; Светлана; Лесной царь; Певец во

стане русских воинов.
Задонщина.



Замятин Е.И. Мы.
Зощенко М.М. Аристократка; Баня; Бедность; Мещане.
Каледин С. Смиренное кладбище.
Кантемир А.Сатиры.
Карамзин Н.М. «Бедная Лиза».
Карамзин Н.М. Бедная Лиза. 
Ким А. Белка. 
Короленко В.Г. Слепой музыкант.
Крылов  И.А.  Ворона  и  Лисица;  Мартышка  и  очки;  Волк  на  псарне;

Стрекоза и Муравей; Волк и Ягненок; Квартет; Демьянова уха. 
Куприн А.И. Гранатовый браслет; Олеся.
Лермонтов М.В. Лирика, Мцыри; Демон; Герой нашего времени.
Лесков Н.С. Сказ о Левше; Очарованный странник; Человек на часах.
Ломоносов М.В. Ода на взятие Хотина; Разговор с Анакреоном. 
Мандельштам О.Э. Дано мне тело – что мне делать с ним; Пусть имена

цветущих городов; Я вернулся в мой город; Мы живем, под собою не чуя
страны; Ленинград; Век; Я должен жить.

Маяковский В.В. Облако в штанах; Утро; Ночь; Кофта фата; А вы могли
бы? Нате! Вам! Послушайте! Скрипка и немножко нервно.

Некрасов Н.А. Элегия; На смерть Шевченко; Муза; Перед дождем; Зине;
Мороз, Красный нос; Русские женщины.

Нестор-Искандер. Повесть о взятии Царьграда. 
Островский А.Н. Гроза; Бесприданница.
Пастернак Б.Л. Февраль, Достать чернил и плакать; Гамлет; На ранних

поездах;  Август;  Зимняя ночь; Во всем мне хочется дойти до самой сути;
Быть знаменитым некрасиво; Доктор Живаго.

Петрушевская Л.С. Новые Робинзоны; Свой круг. 
Пьецух В.В. Новая московская философия.
Платонов А.П. Котлован; Чевенгур (одно произв.); Впрок.
Повесть о Горе Злочастии. 
Повесть о Петре и Февронии.
Повесть о Фроле Скобееве.
Повесть о Шемякином суде.
Пушкин  А.С.  Лирика,  Цыганы;  Полтава;  Борис  Годунов;  Повести

Белкина; Капитанская дочка; Евгений Онегин; Сказки 
Распутин В.Г. Последний срок; Прощание с Матерой; Живи и помни,

Пожар (одно произв. по выбору студента).
Рылеев К.Ф. Гражданин; Иван Сусанин; Наливайко. 
Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города; Сказки.
Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича; Матренин двор.
Твардовский  А.Т.  Я  убит  подо  Ржевом;  Василий  Теркин;  По  праву

памяти.
Тендряков В.Ф. Расплата.
Толстой  Л.Н.  Анна  Каренина,  Воскресенье  (одно  произв.  по  выбору

студента); Севастопольские рассказы; Война и мир.
Трифонов Ю.В. Обмен. 
Тургенев  И.С.  Рудин,  Дворянское  гнездо,  Накануне  (одно  произв.  по

выбору студента); Записки охотника; Муму; Отцы и дети.
Тютчев Ф.И. Фонтан; Не то, что мните вы, природа; День и ночь; Сон на

море; О, как убийственно мы любим; Близнецы.
Фет А.А. Муза; Шепот, робкое дыханье; Я пришел к тебе с приветом;

Осень; Поэтам; Еще весны душистой нега; Деревня.
Фонвизин Д.И. «Недоросль».
Фонвизин Д.И. Недоросль.    
Хлебников  В.  Зверинец;  Журавль;  Мне  мало  надо!  Народ  поднял

верховный жезл; Отказ; Не шалить! Заклятие смехом.
Цветаева М.И. Мой невоспитанный стих; Все слишком есть -во мне!;

Безумье – и благоразумье; Знаю, умру на заре; Не суждено, чтобы сильный с
сильным; Стихи к Блоку; Стихи к Пушкину; Поэт.



Чехов А.П. Хамелеон; Ионыч; Человек в футляре; Крыжовник; О любви;
Чайка; Вишневый сад.

Шолохов М.А. Тихий Дон.
Шукшин В.М. Чудик; Микроскоп; Срезал; Мастер; Калина красная. 

Основная
1. Андреев Л.Д. Импрессионизм. – М., 1986. 
2. Архипов Вл.  И.А.  Крылов:  Поэзия народной мудрости.  –

М., 1974.
3. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979.
4. Бельская Л. Песенное слово: Поэтический мир С. Есенина –

М., 1990 
5. Бессараб М.Я. Жуковский. – М., 1983.
6. Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина. – М., 1968. 
7. Благой  Д.Д.  История  русской  литературы ХVIII  в.  –  М.,

1960. 
8. Бочаров С.Г. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир».–М.,1987.
9. Бухштаб Б.Я. Н.А. Некрасов. – Л., 1979. 
10. Висковатов  П.А.  Михаил  Юрьевич  Лермонтов:  Жизнь  и

творчество. – М., 1987.
11. Волков А., Смирнова Л. История русской литературы XX

в.: Дооктябрьский период. – М., 1977.
12. Волков А.А. А.М. Горький. – М., 1975.
13. Герштейн Э.Г. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова.

– М.,1976. 
14. Гиндин С. Поэзия В. Брюсова. – М., 1973.
15. Горн В.Ф. Вас. Шукшин. – М., 1993.
16. Гудзий Н.К.  История  древней  русской  литературы.  –  М.,
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