
 

Тема: Повторення, узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

 

Мета: закріпити знання студентів з програмового матеріалу вивченого за рік; 

розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять; сприяти вихованню інтересу до 

вивчення літератури. 

 

Шановні студенти, вітаю із закінченням вивчення предмету «Зарубіжна 

література». Щоб перевірити ваші знання пропоную взяти участь в  

пізнавальній грі «Інтелектуальний марафон». 

 

 Вам потрібно виконати завдання конкурсів і  

отримати звання кращого знавця літератури 

(див. Додаток). 

 

Примітка. Виконану роботу (в друкованому або письмовому вигляді) надіслати на 

електронну пошту викладача nataliznachur88@gmail.com або у Телеграм. Не 

забувайте вказати прізвище, ім’я.  

 

Бажаю успіхів! Дякую за співпрацю! 
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Інтелектуальний марафон знавців зарубіжної літератури 

 

Конкурс 1. Розминка (дайте відповідь на питання) 

1. Який твір є зразком соціально-психологічної прози у французькій літературі?  

_____________________________________ 

2. Яку назву отримав принцип зв’язку творів у «Людській комедії» Бальзака? 

______________________________ 

3. Хто з письменників назвав свій твір «психологічним звітом»? _______________ 

4. Який поет найбільш широко використовував верлібр?____________________ 

5. Як називається літературна течія, яка вирізняється витонченим відтворенням 

особистих вражень та спостережень, відчуттів та переживань? _______________ 

6.  Хто почав перебудову театру? _____________________ 

7. У якому творі присутній давній літературний мотив продажу людської душі 

темним силам? _________________________________________ 

8. Хто є автором рядків: «А ви ноктюрн змогли б зіграти на флейті заржавілих 

ринв?» ______________________________ 

9. Скільки років М.Булгаков працював над романом «Майстер і Маргарита»? 

________________ 

10.  Герої якого письменника дотримувалися кодексу «залишатися людиною за 

будь-яких обставин»? ________________________________ 

11.  Назвіть основний роман у творчості Г.Маркеса __________________________ 

12.  Назвіть жанр твору «Чума» А.Камю ____________________________ 

 

Конкурс 2. «Незвичайна географія»  

1. Країна, де народилася чайна церемонія. ___________________________ 

2. Яка країна подарувала світові Гарсія Маркеса? ________________________ 

3. В якій країні мріяв побувати старий Сантьяго?  ________________________ 

4. У якому місто відбуваються події у творі «Портрет Доріана Грея»? ___________ 

5. В якій країні жив і творив Франц Кафка? ____________________________ 

 

Конкурс 3. «Детектив» (впізнай автора) 

1. Він вивчив життя різних прошарків зсередини, його твори стали «найбільшим 

зібранням документів про людську природу».  Одного разу він отримав листа 

із підписом «Іноземка», і їхній роман у листах тривав протягом багатьох років. 

Він прожив лише 50 років, залишивши величезну творчу спадщину про 

людське життя. __________________________ 

 

2. Під час короткого перебування в Тобольську, по дорозі на каторгу в Омськ, 

йому подарували Євангеліє. Весь час у засланні він читав цю книгу і не 

розлучався з нею до кінця свого життя. Він дуже любив Петербург, який 

показував у багатьох своїх творах. Часом навіть зустрічаються точні описи 

місць цього міста. _____________________ 

 

3. Ще за життя його драматургія визнавалася новаторською. Із повним правом 

він був оголошений творцем аналітичних п'єс, які відроджували традиції 

античної драматургії.  У його "новій драмі" саме інтелектуальний діалог є 

способом розв'язання сюжетних колізій. _____________________ 

 



4.  Франція не помітила його смерть, як не помічала за життя й більшості його 

творів. На жаль, «слава – це завжди вдова». Майбутній письменник народився 

у містечку Греноблі, в освіченій заможній родині. Він щиро любив свого діда. 

Під час наполеонівських походів захопився Італією, тож після відставки 

переїхав до Мілана. На його надгробку написано: «Міланець. Жив. Писав. 

Кохав…» ______________________ 

 

Конкурс 4. «Парад літературних творів» (впізнай твір за малюнком) 

 

1.                 2.                   3.  

_______________                _________________                      ___________________ 

 

4.        5.         6.  

________________________        _____________________        _____________________ 

 

Конкурс 5. Теорія літератури (розкрити значення поданих термінів) 

1. Реалізм _____________________________________________________________ 

2. Символізм __________________________________________________________ 

3. Каліграми ___________________________________________________________ 

4. Поліфонічний роман __________________________________________________ 

5. Епопея ______________________________________________________________ 

6. Елітна література _____________________________________________________ 

7. Постмодернізм ________________________________________________________ 

 

Конкурс 6. ***Скласти кросворд, щоб ключовим словом була «ЛІТЕРАТУРА» 

 

         


