Програма іспиту зі спеціалізації література слов’янських народів (болгарська, сербська, словацька, хорватська, чеська) охоплює матеріал нормативного курсу «Історія слов’янської літератури» (болгарської, сербської, словацької, хорватської, чеської) та передбачає вільне володіння мовою обраної спеціальності. Від кандидатів очікується ґрунтовне знання історико-літературного матеріалу, відповідного літературного контексту, а також засадничих літературознавчих теорій, які дозволяють фахово проаналізувати текстовий матеріал. Кандидати на вступ до аспірантури мають уміти проводити літературознавчий аналіз різноманітних літературних явищ, використовуючи сучасний інструментарій, здійснювати аналітично-синтезуючу актуалізацію накопичених знань і практично застосувати їх у процесі літературознавчого аналізу.

Питання для вступних випробувань
(сербська література)

1.	Српска средњовековна књижевност. Књижевност епохе Немањића.
2.	Наставак агиографске традиције у стваралаштву Доментијана и Теодосија.
3.	Народна песма код Срба. Епска поезија.
4.	Рускословенско доба. Ј.Рајић. З.Орфелин.
5.	Епоха барока код Срба. Рачани. Гаврило Стефановић Венцловић.
6.	Просвећеност код Срба.
7.	Доситеј Обрадовић и његова улога у развоју српске књижевности.
8.	Улога Вука Стефановића Караџића у развоју српске културе. 
9.	Jован Стерија Поповић и развој српске драматургије.
10.	Епоха предромантизма у српској књижевности.
11.	Стваралаштво Петра Петровића Његоша. „Горски вијенац“.
12.	Романтизам у српској књижевности.
13.	Бранко Радичевић: живот и стваралаштво.
14.	Улога Јована Јовановића Змаја у развоју српске поезије.
15.	Стваралаштво Лазе Костића.
16.	Епоха реализма у српској књижевности.
17.	Преплитање  романтичарског и реалистичког код Ј. Игњатовића.
18.	Фолклорни реализам: особине, главни представници.
19.	Особености стваралаштва Стевана Сремца.
20.	„Сеоска приповетка“ и њени главни представници.
21.	Петар Кочић: приповетке и драма „Јазавац пред судом“.
22.	Лирски реализам у српској књижевности.
23.	Б.Станковић и његов роман „Нечиста крв“.
24.	Психолошки реализам С. Ранковића.
25.	Српска поезија почетка ХХ века: главни правци, представници, теме, мотиви.
26.	Симболистичка поезија код Срба.
27.	Бранислав Нушић и развој српске драматургије.
28.	Песништво Десанке Максимовић.
29.	Српска књижевност између два рата.
30.	Експресионизам у српској књижевности.
31.	Рано стваралаштво Милоша Црњанског.
32.	Стваралаштво Ива Андрића.
33.	Рано стваралаштво Иве Андрића. Андрић – приповедач.
34.	Стваралаштво Милоша Црњанског после Другог светског рата
35.	Послератна српска проза.
36.	Послератна српска поезија и драма
37.	„Стварносна проза“ и њени главни представници.
38.	Стваралаштво Д.Киша и Б.Пекића
39.	Стваралаштво Милорада Павића 70-80- х година ХХ века
40.	Српско-украјинске књижевне везе

Питання для вступних випробувань
(хорватська література)

1.Počeci hrvatske književnosti. Hrvatska srednjovjekovna književnost
2. Humanizam i renesansa kod Hrvata. Dubrovačka renesansna književnost
3. Dubrovački petrarkisti. Renesansna književnost na Hvaru
4. Dramaturgija u dubrovačkoj književnosti. Komedije Marina Držića
5. Marko Marulić i njegova uloga u razvitku hrvatske književnosti
6. Barok u hrvatskoj književnosti
7. Stvaralaštvo I.Gundulića. „Osman“ I.Gundulića 
8. Stilski pluralizam u hrvatskoj književnosti XYIII stoljeća 
9. M.A.Relković i tendencije Prosvjetiteljstva 
10. Ilirizam u hrvatskoj književnosti. Pjesnici ilirizma
11. Hrvatski književni romantizam. Tendencije, predstavnici
12. Pjesništvo hrvatskog romantizma
13 Ivan Mažuranić. „Smrt Smail-age Čengića“ I.Mažuranića
14. Šenoino doba. Stvaralaštvo A.Šenoe i njegova uloga u formiranju hrvatskog realizma 
15.Povijesni romani A.Šenoe
16.Realizam u hrvatskoj književnosti
17. Stvaralaštvo A.Kovačića, V.Novaka, K.Š.Đalskog kao put razvitka hrvatskog književnog realizma
18. Moderna u hrvatskoj književnosti 
19. Pjesništvo simbolizma i dekadansa. V.Vidrić, D.Domjanić 
20. Modernistička proza u hrvatskoj književnosti: M.Begović, J.Kozarac, V.Nazor 
21. A.G.Matoš i njegovo mjesto u hrvatskoj književnosti 
22. Pjesništvo Tina Ujevića
23. Pjesništvo S.S.Kranjčevića
24. Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti
25. Socijalna angažiranost u književnosti Hrvata. August Cesarec
26. Književnost između dva rata. Hrvatsko pjesništvo međuratnog perioda
27. Stvaralaštvo M. Krleže
28. „Povratak Filipa Latinowicza“ M. Krleže
29. Rano stvaralaštvo I. Andrića
30. Književnost perioda Drugog svjetskog rata. Ivan Goran Kovačić 
31. Poslijeratna hrvatska književnost. Pjesništvo D.Cesarca, J.Kaštelana, V.Parun  
32. Druga moderna u hrvatskoj književnosti. „Krugovaši“ i „razlogovci“
33. Stvaralaštvo R. Marinkovića
34. Poslijeratno stvaralaštvo M. Krleže
35. „Proza u trapericama“. Postmodernističke tendencije u hrvatskoj književnosti 
36. Aktualne tendencije u hrvatskoj prozi (kraj 20 – početak 21.vijeka)
37. Aktualne tendencije u hrvatskoj poeziji (kraj 20 – početak 21.vijeka)
38. Ukrajinsko-hrvatske kulturne veze u 19. vijeku
39. Ukrajinsko-hrvatske kulturne veze u 20 vijeku
40. Ukrajinsko-hrvatske kulturne veze kr. 20-poč. 21. vijeka

Питання для вступних випробувань
(болгарська література)

1.	Мисионерската и литературната дейност на Светите братя Кирил и Методий. 
2.	П. Яворов и Д. Дебелянов като най-ярките представители на българския символизъм. 
3.	Началата в развоя на българската литература по време на Първото българско царство. Охридската и Преславската книжовни школи и техните представители.
4.	А. Константинов като майстор на фейлетонния жанр в българската литература.
5.	Литература на Второто българско царство. Търновската книжовна школа. Творчеството на Г. Цамблак.
6.	Най-ярките образи от т. нар. „естетско“  наследство на Д. Димов.
7.	Българската литература през ХV век. В. Граматик и Д. Кантакузин.
8.	Художествени особености на Елин-Пелиновата и Й. Йовковата проза.
9.	Софийската литературна школа и нейните представители.
10.	Най-главните творчески шедьоври на „патриарха на българската литература“ И. Вазов.
11.	Дамаскинската литература. Творчеството на Й. Брадати.
12.	Реалистично-битовата проза на Л. Каравелов като едно ново явление в българската възрожденска литература.
13.	Общата характеристика на българската възрожденска литература в сравнение със старобългарската.
14.	Художествено-творческите похвати на урбаниста П. Вежинов.
15.	Вторият етап в развоя на българската възрожденска литература. Поезията на Д. Чинтулов и Хр. Ботев.
16.	Най-главните особености в развоя на българската поезия след втората половина на ХХ век.
17.	Развой на българската възрожденска драма. Творчеството на В. Друмев и Д. Войников.
18.	Основни тенденции в развоя на българската проза след втората половина на ХХ век.
19.	Българската литература през 80–90-те години на ХІХ век. Творчеството на З. Стоянов.
20.	Българският литературен процес между двете световни войни. Основни тенденции в развитието му.
21.	Селската проза в българската литература като традиция. Творческите шедьоври на Г. Караславов.
22.	Основополагащите идеи на “История славяноболгарская” от П. Хилендарски и ролята й в национално и културно възраждане на славяните.
23.	С. Врачански като ярък представител на дидактически и автобиографичен жанр в българската литература.
24.	Първите литературни критици и развой на българското литературознание през ХІХ и първата половина на ХХ век.
25.	Експресионизъм в българската литература. Творчеството на най-яркия му представител и теоретик Г. Милев.
26.	П.Р. Славейков като характерният представител на Българското възраждане.
27.	Символиката на Н. Вапцаровото творческо наследство.
28.	Анималистиката и Човек в творчеството на Е. Станев.
29.	Творчеството на П. П. Славейков като нов етап в развоя на българската поезия.
30.	Украинско-българските културни и литературни връзки: история и съвременност.

Питання для вступних випробувань
(словацька література)

1.	Періодизація літературного процесу у Словаччині (ІХ-ХХI ст.).
2.	Л. Штур та його літературна школа. Значення діяльності штурівців для розвитку словацької літератури.
3.	Діяльність Кирила та Мефодія і зародження писемності на словацьких землях.
4.	Творчий шлях С. Гурбана Ваянського.
5.	Найстарші пам’ятки словацького письменства (аналіз Легенди про Сворада та Бенедикта; св. Стефана).
6.	Творчість Й. М. Гурбана.
7.	Література доби Ренесансу: особливості, тенденції розвитку словацького літературного процесу в XVI – поч. XVII ст.
8.	Я. Голлий і словацька поезія класицизму.
9.	Творчість Е. Лані, Ю. Тесака, П. Кермезера. Значення їхньої творчості для словацької писемності доби Ренесансу.
10.	Поезія і драматургія П. Орсаґа Гвєздослава. Переклади його творів в Україні.
11.	Література словацького бароко: особливості і тенденції розвитку словацької літератури XVIІ – 70-х років XVIIІ ст.
12.	Проблематика новел, оповідань та романів М. Кукучіна.
13.	Творчість чільних представників словацького бароко П. Беніцкого, Д. Крмана, Д. Горчички-Сінапіуса.
14.	Словацький романтизм: основні риси та чільні представники. І. Франко – перекладач творів словацьких поетів-романтиків і дослідник словацької літератури.
15.	Українська тема у словацькій романтичній поезії (Я. Ботто, Б. Носак-Незабудов).
16.	Словацька література в дзеркалі української критики.
17.	Література словацького національного відродження: часові рамки, фази розвитку, представники, твори.
18.	Творчий шлях Й. Грегора-Тайовського.
19.	Боротьба за літературну мову (реформа А. Бернолака) та розвиток словацької літератури.
20.	Я. Єсенський – життя і творчість.
21.	Й. І. Байза і література словацького Просвітництва.
22.	Словацька поезія першої половини ХХ ст. Творчість М. Разуса, І. Краско.
23.	Творчість Ю. Фандлі. Значення творчості письменника для розвитку словацької літературної мови.
24.	Проза Тімрави в контексті так званої «жіночої літератури» (Е. М. Шолтесова, Т. Вансова та інші).
25.	Я. Коллар і розвиток словацької літератури. 
26.	„Ліризована проза” як феномен словацької літератури ХХ ст. (М. Фігулі, Ф. Швантнер та інші).
27.	Життя і творча діяльність словацьких письменників-гуманістів (М. Раковський, Я. Якобеус, Ваврінець Бенедикт з Недожер).
28.	Українська література у Словаччині 50-90 рр. ХХ ст. Дослідження і переклади.
29.	П. Й. Шафарик – життя і творчість.
30.	Словацька поезія ХХ ст. Проблеми і тенденції розвитку.
31.	А. Сладкович і розвиток епічної поезії словацького романтизму.
32.	Творчість Б. Табліца, Ю. Палковича – вершина словацької просвітницької літератури.
33.	Тема України у словацькій літературі (поезія Ю. Рогана, спогади Д. Крмана).
34.	Словацька проза ХХ ст. Проблематика і тенденції розвитку.
35.	Драматургія Я. Халупки і словацька преромантична література.
36.	Сучасна словацька поезія: проблематика, тенденції, твори, постаті (П. Горов, Я. Костра, Ц. Штітницький, М. Валек, Л. Фелдек).
37.	Творчість К. Кузмані та розвиток словацької літератури середини ХІХ ст. (паралелі зі світовою літературою, альманах «Гронка»).
38.	Сучасна словацька проза: проблематика, тенденції, твори, постаті (Д. Татарка, Л. Мнячко, Р. Яшик, Л. Баллек, В. Мінач, В. Шікула)
39.	Драматургія Й. Заборського.
40.	Українсько-словацькі літературні зв’язки ІІ половини ХХ ст. – поч. ХХІ ст. (переклади, дослідження).

Питання для вступних випробувань
(чеська література)

1.	Хронологічні рамки періодизації чеського літературного процесу (ІХ-ХХ ст.). Пам’ятки, твори, автори.
2.	Історичний роман у чеській літературі ХХ ст.: традиції та новаторство.
3.	П. Хельчицький і його релігійно-філософські трактати.
4.	Чеська література епохи передромантизму, творчість Ф. Л. Челаковського, В. Ганки, Й. Лінди.
5.	Чеська психологічна та мемуарна проза другої половини ХХ ст. Творчість О. Павела та Л. Фукса.
6.	Чеський «пізній» романтизм (К. Я. Ербен, К. Сабіна).
7.	Значення діяльності Кирила та Мефодія для становлення літератури в Чехії.
8.	Поетичні збірки Я. Неруди: проблематика, ідейний зміст.
9.	Проблематика чеської поезії 70-90-х рр. ХХ ст.: імена і твори.
10.	Проза Б. Нємцової: тематика, жанрові особливості.
11.	Чеська література Середньовіччя: пам’ятки, автори, проблематика, мови.
12.	І. Франко та чеська література: аналіз праць Каменяра про чеську літературу.
13.	Українсько-чеські літературні взаємини ХХ ст.: факти, проблеми.
14.	Чеська література епохи Просвітництва: автори, твори, проблеми.
15.	Чеська література в «екзилі»: імена, твори, проблеми.
16.	Значення діяльності чеських «будителів» для розвитку чеського літературного життя (Добровський, Палацький, Шафарик).
17.	К. Г. Маха та його творчий шлях.
18.	Й. К. Тил і розвиток чеської драматургії.
19.	Українська література у Чехії в повоєнний період: переклади, дослідження.
20.	Діяльність Я. А. Коменського.
21.	Антифашистський і антивоєнний роман в чеській літературі ХХ ст. (Я. Гашек, К. Чапек, Я. Отченашек, Н. Фрід).
22.	К. Гавлічек-Боровський і розвиток чеської сатири.
23.	Творчість К. Чапека – вершина чеської прози та драматургії міжвоєнного двадцятиліття.
24.	Я. Неруда і розвиток чеського реалізму ХІХ ст.
25.	«Дочка Слави» Я. Коллара: ідейний зміст, жанр, значення для розвитку слов’янських літератур.
26.	Я. Гашек і вплив його «Швейка» на світову культуру.
27.	Внесок К. Запа, Я. Коубека, В. Дундера, Ф. Ржегоржа в розвиток українсько-чеських культурних і літературних взаємин.
28.	Й. В. Фріч і його драма «Мазепа».
29.	Чеська проза 60-80-х рр. ХХ ст.: тематика, представники, ідейно-естетичні дискусії.
30.	Чеські хроніки та розвиток літературного життя в Чехії ХІІ-ХVІІІ ст.
31.	Україна в чеській літературі ХІХ-ХХст.: І. Ольбрахт, В. Ванчура, К. Чапек, Ї. Марек.
32.	Чеські неоромантики кінця ХІХ ст. (Й. В. Сладек, Я. Врхліцький, Ю. Зеєр).
33.	Чеська поезія початку ХХ ст.: О. Бржезіна, А. Сова, Й. Гора, Ї. Волькер.
34.	Чеська проза середини ХХ ст. (Турек Сватоплук, Геза Вчелічка).
35.	Чеська література другої половини ХХ ст.: три напрямки розвитку, представники. Офіційна та підпільна література.
36.	Проза М. Кундери
37.	Образ міста в чеській літературі ХІХ-ХХ ст. Творчість А. Сташека.
38.	Чеська література епохи Ренесансу: проблематика, представники, твори.
39.	Тенденції розвитку чеської літератури епохи бароко.
40.	Чеська поезія середини – другої половини ХХ ст.: проблематика, дискусії та ідейно-естетичні протистояння, представники.
41.	Проза Б. Грабала.
42.	Творчість С. Чеха: сатиричні твори проти чеського міщанина.
43.	Місце Я. Гуса в чеській літературі та культурі. Образ Я. Гуса в українській літературі.
44.	Творчий шлях Б. Нємцової та К. Свєтлої: порівняльний аспект.


