
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Інститут філології 

Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вступного випробування для вступників на навчання за   

освітньою програмою «Східна філологія (арабська), західноєвропейська 

мова і переклад» (ОС «Магістр») 

 

 

 

 

 

 

 
Затверджено Вченою радою Інституту філології  

(Протокол № 7 від «26» лютого 2019 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2019 



2 

 

Вступ 

Екзамен з фаху як форма вступного випробування для навчання за 

освітньою програмою «Східна філологія (арабська), західноєвропейська мова 

і переклад» (ОС «Магістр») відбувається відповідно до «Правил прийому до 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2019/2020 

навчальний рік» і має форму індивідуального екзаменування членами 

атестаційної комісії з фаху вступника на відповідний рівень навчання.  

 

Структура та зміст екзамену 

Екзамен передбачає виконання теоретичних завдань, а також виконання 

завдань на уміння практично застосовувати набуті знання з фаху відповідно 

до затвердженої програми вступних випробувань з відповідних фахових 

дисциплін, що за змістом і обсягом включають навчальний матеріал 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». 

Вступникові пропонується в екзаменаційному білеті по 3 теоретичних 

питання з мови і літератури, а саме: з сучасної літературної арабської мови та 

з історії літератури арабських країн. Також вступникові пропонується 

зробити письмовий переклад текстового фрагменту українською мовою (800 

знаків) та написати твір на визначену тему. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ВСТУПНОМУ ЕКЗАМЕНІ 

Максимальна кількість балів, що їх може набрати вступник, становить 

200. Відповіді на запропоновані завдання оцінюються такими балами (нижче 

наводить максимально можлива кількість балів з кожного виду завдань).  

 

Завдання Максимальна 

кількість балів   

• Сучасна арабська мова (теоретичні аспекти) 60  

• Історія арабської літератури  60 

• Переклад текстового фрагменту українською мовою 

(800 знаків)  

40 

• Твір на тему 40 

 

1. Оцінювання письмової відповіді на теоретичні питання з сучасної 

арабської мови 

 При виставленні оцінки за виконання першого завдання (3 теоретичних 

питання з сучасної арабської мови) вступного екзамену враховуються 

змістовність, ґрунтовність відповіді студента та форма її репрезентації, 

комунікативна компетенція студентів-випускників, володіння  основами 

теорії мови. Максимальна кількість балів за перше теоретичне завдання з 

сучасної арабської мови становить 60 балів (кожне питання макс. – 20 балів). 
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 Три теоретичних питання належать до блоку фахових філологічних 

дисциплін, які передбачені програмою підготовки фахівців арабської мови: 

лексикологія, теоретична граматика, історія арабської мови.  

 

Оцінювання відповіді: 

Максимальна кількість балів кожної з трьох відповідей  на запитання 

першого завдання становить 20 балів.  

Вимоги до першого завдання: 

зміст відповіді:  

• повне викладення теоретичного питання; 

• пояснення смислових, структурних, функціональних ознак  та 

особливостей обговорюваних понять;  

• надання необхідних дефініцій понять;  

• підкріплення відповідними прикладами. 

Зайва інформація, що не є відповіддю на запитання, не включається до 

оцінки. 

Оцінювання відповіді першого завдання вступного екзамену 

Таблиця 1 

№ 

з/п 
Зміст питання Максимальна 

кількість балів 
Зміст критеріїв 

оцінювання 
Оцінка в 

балах 
1. Питання з сучасної 

арабської мови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– невиконання однієї 

незначної вимоги до змісту; 

– допускається до 4 

незначних помилок 

лексичного, граматичного 

або стилістичного 

характеру; 

– невиконання однієї 

істотної вимоги до змісту; 

– допускається до 5-7 

помилок лексичного, 

граматичного або 

стилістичного характеру; 

 

– невиконання до двох 

вимог; 

– допускається до 8-10 

помилок лексичного, 

граматичного або 

стилістичного характеру; 

 

– невиконання трьох вимог 

до змісту; 

– наявність у відповіді 

студента більше 10 

помилок лексичного, 

граматичного або 

стилістичного характеру. 

18-20 

 

 

 

 

 

12-17 

 

 

 

 

 

 

6-11 

 

 

 

 

 

 

0-5 



4 

 

2. Оцінювання письмової відповіді на теоретичні питання з літератури 

арабських країн 

 При виставленні оцінки за виконання першого завдання (3 теоретичних 

питання з літератури арабських країн)  вступного екзамену враховуються 

змістовність, ґрунтовність відповіді студента та форма її репрезентації, 

комунікативна компетенція студентів-випускників, володіння  основними 

знаннями з літератури арабських країн.  

 Оцінювання відповіді: 

 Максимальна кількість балів кожної з трьох відповідей  на запитання 

другого завдання становить 20 балів. Максимальна кількість балів за друге 

теоретичне завдання з літератури арабських країн становить 60 балів.  

 

Вимоги до другого завдання: 

зміст відповіді:  

• точна характеристика зазначеного періоду/ течії/ століття/ твору 

арабської літератури; 

• визначення основних представників літературного періоду (коротка 

біографія, твори, основні напрямки); 

• глибокий аналіз  літературного твору. 

Оцінювання відповіді другого завдання вступного екзамену 

Таблиця 2 

№ 

з/п 
Зміст питання Максимальна 

кількість балів 
Зміст критеріїв 

оцінювання 
Оцінка в 

балах 
1. Питання з літератури  

арабських країн 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– невиконання однієї 

незначної вимоги до змісту;  

– допускається не більше 2 

незначних помилок різного 

характеру, які загалом не 

впливають на адекватне 

сприйняття тексту 

реципієнтом; 

– невиконання однієї 

істотної вимоги до змісту; 

– допускається не більше 4 

незначних помилок різного 

характеру, які загалом не 

впливають на адекватне 

сприйняття тексту 

реципієнтом; 

– невиконання до двох 

вимог; 

– допускається не більше 6 

незначних або двох значних 

помилок, які загалом не 

роблять текст незрозумілим 

для реципієнта; 

18-20 

 

 

 

 

 

 

12-17 

 

 

 

 

 

6-11 
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– невиконання трьох вимог 

до змісту; 

– наявні істотні помилки, 

які спотворюють відповідь 

на запитання  і роблять її 

незрозумілою для 

реципієнта. 

0-5 

 

3. Оцінювання перекладу текстового фрагменту українською мовою 

Переклад оригінального тексту художнього / науково-популярного / 

офіційно-ділового / публіцистичного жанру українською мовою з  

урахуванням його лінгвостилістичних особливостей (800 знаків).  

Оцінювання письмового перекладу  

Максимальна кількість балів за виконаний переклад становить 40 балів. 

Вимоги до третього завдання вступного екзамену: 

зміст відповіді:  

• повний переклад фрагменту тексту із збереженням змісту тексту; 

• правильне відтворення його ключових смислових компонентів; 

• дотримання вимог до стилю інформативного тексту, що 

перекладається; 

• правильне використання мовних – лексичних, граматичних – засобів 

під час здійснення перекладу. 

Оцінювання письмового перекладу вступного екзамену 

Таблиця 3 

№ 

з/п 
Зміст питання Максимальна 

кількість балів 
Зміст критеріїв 

оцінювання 
Оцінка в 

балах 

1. Письмовий переклад 

фрагменту тексту 

українською мовою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – невиконання однієї 

незначної вимоги до змісту;  

– допускається не більше 2 

незначних помилок різного 

характеру, які загалом не 

впливають на адекватне 

сприйняття тексту 

реципієнтом; 

– невиконання однієї 

істотної вимоги до змісту; 

– допускається не більше 4 

незначних помилок різного 

характеру, які загалом не 

впливають на адекватне 

сприйняття тексту 

реципієнтом; 

– невиконання до двох 

вимог; 

– допускається не більше 6 

незначних або двох значних 

помилок, які загалом не 

36-40 

 

 

 

 

 

 

 

30-35 

 

 

 

 

 

 

20-29 
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роблять текст незрозумілим 

для реципієнта; 

– невиконання трьох вимог 

до змісту; 

– наявні істотні помилки, 

які спотворюють зміст 

тексту, що перекладається, 

і роблять його 

незрозумілим для 

реципієнта. 

 

 

0-19 

4. Оцінювання письмової відповіді (твору) 

Твір за визначеною тематикою передбачає контроль мовної 

компетенції, набутої студентом-випускником бакалавріату, а також 

визначення рівня сформованості вмінь і навичок писемної комунікації в 

межах навчальної програми. Вступник повинен продемонструвати сутнісне 

бачення і розуміння інформації, активний характер її осмислення. 

Екзаменаційний бал за письмову роботу (написання твору) на 

вступному екзамені складається із суми балів за зміст твору та за його 

форму. Під формою твору розуміється власне грамотність його написання. У 

ході перевірки форми твору увага зосереджується на трьох основних 

аспектах: граматичному, лексичному та орфографічному. Мінімальний об’єм 

твору складає 200 знаків. Максимально за цю частину державного екзамену 

студент може отримати 40 балів. 

Підсумковий бал за письмову частину державного екзамену 

виставляється за такими критеріями:  

Оцінювання письмової відповіді (твору) вступного екзамену 

Таблиця 4 

№ 
з/п 

Критерії 
оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 
Зміст критеріїв 

оцінювання 
Оцінка в 

балах 
1. Зміст твору 20 – повне розкриття теми;  

– змістовний, логічний та 

аргументований виклад 

матеріалу з дотриманням 

необхідних міжфразових 

зв’язків; 
– адекватне використання 

лексики та синтаксичних 

конструкцій 

– неповне розкриття теми; 

– незначні порушення у 

змістовному, логічному та 

аргументованому викладі з 

дотриманням необхідних 

міжфразових зв’язків; 

– незначні помилки у 

лексичному та 

синтаксичному оформленні 

твору 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 
11-19 
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– тема розкрита частково; 

є істотні порушення у 

змістовному та логічному 

викладі матеріалу; 

недостатня 

аргументованість викладу; 

суттєві порушення у 

дотриманні необхідних 

міжфразових зв’язків та у  
використанні лексики і 

синтаксичних конструкцій 

– тема не розкрита; 

– відсутній логічний та 

аргументований виклад 

матеріалу; наявні 

– грубі порушення у 

вживанні засобів 

міжфразових зв’язків;  

– неправильне вживання 

лексики та синтаксичних 

конструкцій. 

4-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

 

2. Форма твору 

 
20 – не більше 4 граматичних, 

лексичних або 

орфографічних помилок; 

– не більше 8 граматичних, 

лексичних або 

орфографічних помилок; 

– не більше 12 граматичних, 

лексичних або 

орфографічних помилок; 

– 13 та більше граматичних, 

лексичних або 

орфографічних помилок. 

19-20 
 

 
10-18 

 

1-9 
 

0 

 

5. Підсумкова оцінка за вступний екзамен 

Система оцінювання результатів вступного екзамену є 

накопичувальною. Складниками підсумкового балу за вступний екзамен є: 

• бали за відповіді з сучасної арабської мови; 

• бали за відповіді з літератури  арабських країн; 

• бали за письмовий переклад фрагменту тексту; 

• бали за твір.  

Загалом: 200 балів.  
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Теоретична частина (120 балів) 

Арабська мова (60 балів) 

Загальна характеристика арабської мови 

 Місце арабської мови в генеалогічній та типологічній класифікаціях 

мов світу. 

Фонетика і графіка 

1. Арабський алфавіт. 

2. Класифікація фонем арабської літературної мови. 

3. Сонячні, місячні літери. 

4. Гамза: різновиди та орфографічні особливості. 

5. Слабкі приголосні та звукосполучення з ними. 

6. Норми орфоепії арабської літературної мови. 

Лексикологія 

1. Визначення слова в традиційній арабській лексикологічній та 

вітчизняній філологічній традиціях. 

2. Проблема розмежування слова та морфеми.  

3. Словосполучення та складні слова в арабській мові.  

4. Варіативність слова. Типи варіативності. 

5. Територіально-діалектні варіанти слова. 

6. Кількісні та якісні зміни у складі арабського лексикону. Чинники, що 

вплинули на зміни у лексичному складі арабської мови.  

7. Періодизація розвитку арабського лексикона. 

8. Стратифікація словникового складу арабської літературної мови. 

9.  Загальносемітська та питома арабська лексика. 

10. Словозміна та словотвір в арабській мові. Моделі словотвору. 

11.  Запозичена лексика. Адаптація запозиченої лексики арабською мовою. 

12. Калькування та його типи. 

13. Моносемія та полісемія. 

14. Явище полісемії. 

15.  Явище синонімії. Типи синонімів. 

16.  Явище омонімії. 

17. Територіальна диференціація арабського лексикону та її причини. 

18. Регіонально маркована лексика арабської літературної мови та її 

лексико-семантичні групи. 

19. Арабська термінологія та її уніфікація.  

20. Шляхи поповнення термінологічного фонду арабської мови. 

21. Арабські фразеологізми та їхня класифікація.  

22. Лексикографія арабської мови: типи арабських словників та принципи 

аранжування лексики в них. 
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Теоретична граматика 

Морфологія  

1. Структура арабського слова: корінь та основа та їхні типи. 

2. Морфологічно змінні та незмінні слова. 

3. Словозміна та словотвір. Словозмінна парадигма. 

4. Словотворча модель. Афікси. 

5. Класифікація частин мови за традиційною арабською та 

вітчизняною граматичною традицією. 

6. Іменник. Класифікація іменників. Граматичні категорії іменника. 

7. Прикметник. Види прикметників. Граматичні категорії 

прикметника. 

8. Займенник. Класифікація займенників. 

9. Дієслово. Класифікація дієслів. 

10. Дієслівні основи та їхні значення. 

11. Граматичні категорії дієслова. 

12. Дієслівні часи та їхнє утворення. 

13. Способи дієслова та їхнє утворення. 

14. Масдари дієслів та їхнє утворення. 

15. Віддієслівна деривація та її моделі. 

16. Числівник та його типи. Способи утворення числівників. Типи 

узгодження числівника та імені обчисленого. 

17. Службові частини мови та їхня класифікація. 

 

Синтаксис 

1. Речення за типами висловлювання. 

2. Речення та його типи. Головні та другорядні члени речення. 

3. Іменне речення та його структура. 

4. Дієслівне речення та його структура. 

5. Складносурядне речення. 

6.  Складнопідрядне речення. Способи поєднання головного та 

підрядного речень. Типи підрядних речень. 

7. З'єднання головного та підрядного речення без відносного 

займенника. 

8. Означення та його типи. Узгоджене означення. 

9. Неузгоджене означення (إضافة). 

10. Додаток та його типи. 

11. Обставини та її типи. 

12. Виокремлюючий додаток (تمييز) та його синтаксична функція. 

13. Частка. Класифікація та синтаксична функція часток. 

14. Частка قد та її синтаксична функція. 

15. Дієслова كان та   ليس та їхня синтаксична функція.  

16. Способи вираження майбутнього часу дієслова. 

15. Складні часові конструкції. 

17. Іменні та дієслівні заперечні частки. 
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18. Модальні дієслова. 

19. Умовні речення в арабській мові: структура та класифікація. 

20. Синтаксична функція віддієслівних дериватів. 

 

Історія арабської мови 

1. Етапи розвитку арабської мови. 

2. Генеалогічні зв’язки арабської мови. 

3. Давньоарабські епіграфічні пам’ятки. Арабська доісламська усна 

поезія. 

4. Коран – перша писемна пам’ятка арабської класичної мови. 

Становлення класичної арабської мови. 

5. Історія розвитку арабського письма. 

6. Формування арабських розмовно-діалектних мов. 

7. Сфери використання письмово-літературної та усно-діалектної форм 

арабської мови. 

8. Класифікація та особливості арабських діалектних мов. 

9. Формування нової арабської мови. Сфери використання нової арабської 

мови. 

 

 

Історія арабської літератури (60 балів) 

Доісламська арабська література 

Поняття арабської літератури. Характеристика основних пам’яток та 

джерел давньоарабської словесності: «Муаллякат», «Муфаддалійят», 

«Асмаійят», «Хамаса» Абу Таммама і «Хамаса» аль-Бухтурі, «Книга пісень» 

Абу Фараджа аль-Ісфагані, «Дні арабів». 

Система жанрів доісламської поезії: васф, мадх, pica, гіджа, газель, 

хамрійят, зугдійят. 

Касида як синкретична жанрова форма. Особливості композиції 

доісламської касиди, відображення у ній художніх смаків стародавніх арабів. 

Система образів доісламської поезії. 

Життя та творчість аль-Мугальгіля. Місце елегій в поетичній спадщині 

аль-Мугальгіля.  

Життя і творчість поета-самітника аш-Шанфари. Відображення 

бедуїнської етики у творчості поета. «Лямійя арабів» – оспівування  

самотнього життя в пустелі та власної хоробрості і витривалості. 

Життя і творчість Та’аббата Шаррана. 

Характерні риси доісламської прози.  

Афористичний жанр. Найвідоміші афоризми Лукмана Ада, та Акмана 

ібн Сейфі. Збірник прислів’їв аль-Муфаддаля ад-Дабі (786),  «جمهرة األمثال» 

Абу-Хіляля аль-Аскарі (1004), «مجمع األمثال» аль-Майдані (1124). 
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Розповідний жанр («Дні арабів» – історичні перекази про славні 

подвиги предків). Представники доісламської прози: Кусс ібн Саїда, Аксам 

ібн Сайфі.  

Ораторське мистецтво стародавніх арабів: промови, промови заповіту, 

роздуми про добро і зло, римована проза оракулів. 

Розквіт доісламської поезії. Умруулькайс і його вплив на розвиток 

арабської поезії.  Автори муаллак: Умруулькайс, Тарафа ібн аль-Абд, Зугейр 

ібн Абу Сульма, Антара аль-Абсі, аль-Харіс ібн Хілліза, Лябід ібн ар-Рабіа, їх 

життя та характеристика муаллак. 

Коран як літературна пам’ятка. Періодизація сур Корану. 

Специфіка мови і стилю. 

Образна система сур мекканського та мединського періодів. 

Переклади Корану. 

Література доби Омейядів 

Любовна лірика Хіджазу: ідейна спрямованість омаритської любовної 

лірики: поезії вільного змісту й опису еротичних насолод. Лірика Омара Ібн 

Абі Рабіа – «поета спогадів». Жіночі образи. Музикальність віршів. 

Реалістичність зображення. 

Лірика бедуїнів: оспівування чистого, платонічного почуття. Творчість 

Джаміля ібн Ма’мара («Джаміля Бусейни»): поезія цнотливого кохання. 

Поетичний доробок Лейли аль-Ах'ялії. Елегії, присвячений Таубі: глибина 

почуття, вишуканість стилю. Творчість Кайса ібн аль-Мулявваха 

(«Маджнуна Лейли») та Кайса ібн Заріха (закоханого в Любну). 

Філософсько-етичні принципи узритської любовної поезії та її вплив на 

суфійську поезію. 

Політична поезія. Полемічна поезія (накаід). 

Творчість придворного панегіриста аль-Ахталя. 

Особистість аль-Фараздака. Панегірики. Сплав фахру і гіджа у 

творчості аль-Фараздака. 

Джарір. Поетична боротьба Джаріра з аль-Фараздаком. Сатира, 

спрямована проти аль-Ахталя. Джарір-лірик: поєднання традиційного і 

нового стилів. 

Рання класика (середина VIII–IX ст.) 

Період «оновлення». 

Етнічна строкатість населення халіфату. Культурно-політичні процеси 

в халіфаті. Рух шу'убійя. Перські впливи в політичному і культурному житті 

халіфату. 

Сатира Башшара ібн Бурда. Відмова від класичних канонів касиди у 

газелях Башшара. 

Абу Нувас – майстер жанру хамрійят. Новаторство Абу Нуваса. 

Аскетична лірика Абу-ль-Атагії. Новаторські риси  зугдійят Абу ль-

Атагії. 
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Біографія Ібн аль-Мукаффа‘. «Каліла і Дімна» Ібн аль-Мукаффа‘: 

характеристика твору. Особливості стилю письменника. Значення  творчості 

аль-Мукаффа' для подальшого розвитку прози. 

Період «повернення до давнини». 

Тенденції розвитку арабської поезії в період «повернення до давнини». 

Різноманітність жанрів у творчості Абу Таммама. Особливості 

героїчної поезії Абу Таммама. Антології  Абу Таммама. 

Панегірики аль-Бухтурі. Збірка «Золоті ланцюги». Антологія 

давньоарабської поезії «Книга доблесті». 

«Критична» поезія Ібн Румі. Пейзажна лірика поета. 

Творчість поета, філолога-теоретика, «одноденного халіфа» Ібн аль-

Му‘тазза. «Книга про нове». «Книга класів поетів». 

Художня проза. Епістолярний жанр. Література адабу 

Характеристика творчості аль-Джахіза: «Книга про скупих», «Книга 

про тварин», трактат «Про мистецтво мовлення». Особливості стилю 

письменника. 

Місце епістолярного жанру в арабській літературі. 

Поняття літератури адабу. Зразки літератури адабу. 

Зріла класика (IX – середина XIII ст.) 

Період розквіту літератури.  

Літературне коло Сейфа ад-Даулі в Сирії. 

Творчість Абу-т-Тайіба аль-Мутанаббі. Панегірик аль-Мутанаббі 

(дивани «Шаммійят», «Сайфійят» та ін.). Васф, сатира  та філософська 

афористика поета. 

Життя та творчість поета-мислителя Абу-ль-Аля Ма’аррі. 

Характеристика диванів «Викресаний вогонь», «Обов’язковість того, що досі 

було необов’язковим». Зміст та ідеї прозового твору «Послання про 

прощення». 

Історія жанру маками. 

Маками аль-Харірі та Баді’ аз-Замана аль-Гамазані: композиція, 

особливості стилю. 

Арабо-іспанська література. Розвиток арабо-іспанської поезії,  її 

періодизація. 

Творчість поета, антологіста ібн Абд ар-Раббігі. Антологія «Рідкісне 

намисто». 

Життя і творчість аль-Му’таміда, Ібн Зейдуна, Ібн Хамдіса. 

Система жанрів. Мувашшах: елементи мувашшаху, тематика та 

принципи його побудови. Видатні майстри жанру. 

Жанр заджаль і диван Ібн Кузмана. 

Розквіт народної літератури: книга «Тисяча і одна ніч». 

Історія створення. Нашарування (індоіранське, багдадське, каїрське). 

Поетика твору. 

Пізньосередньовічні арабські пам’ятки книжного епосу. 

«Життєпис Антари». Поетика та стилістика твору. 
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Арабська література в новий час (XIX–XX ст.) 

Арабське Відродження (ан-Нагда). 

Ідеї мусульманських реформаторів і культурні зв’язки з Європою; 

розвиток арабської преси та зародження сучасної літератури. 

Арабське просвітництво другої половини XIX ст. 

Публіцистика Адіба Ісхака, Мустафи Каміля. «Звільнення жінки», 

«Нова жінка» Касіма Аміна. 

Мустафа Лутфі аль-Манфалуті та новий літературний стиль. Збірки 

«Вирази», «Сльози». Збірник критичних статей «Погляди». 

Арабський романтизм. 

Арабський романтизм: основні філософсько-естетичні погляди 

представників сирійсько-американської школи (Дж. Халіль Джебран, А. ар-

Рейхані, М. Нуайме). 

Життя та творчість Аміна ар-Рейхані – основоположника жанру 

«віршів у прозі». 

Поетична збірка «Ар-Рейханійят». 

Життя та творчість Джебрана Халіля Джебрана.  

Романтична новелістика Джебрана Халіля Джебрана. Збірки «Наречені 

лугів», «Бунтівні душі». 

Життя та творчість М. Нуайме. 

Критичний реалізм новелістики М. Нуайме. Реалістична новелістика 

Михаїла Нуайме. Збірки «Було чи не було», «Знатні», «Абу Батта». 

Життя та творчість Махмуда Теймура. 

Махмуд Теймур – родоначальник єгипетської реалістичної новели. 

Соціальна новела Мухаммада Теймура. Зародження реалістичної новели в 

Єгипті: збірка «Перше пробудження». 

Життя та творчість Юсуфа Ідріса. Літературна ситуація в Єгипті на 

поч. 50–х р. ХХ ст. Реалістична новела Юсуфа Ідріса. 

Життя та творчість Нагіба Махфуза. Новелістична спадщина Нагіба 

Махфуза. 

Життя та творчість Закарії Тамера. Експресіонізм в новелістиці 

Закарії Тамера. 

Життя та творчість Гади Самман. Новелістика Гади Самман. 

 

Практична частина (80 балів) 

Переклад текстового фрагменту українською мовою (800 знаків) 

(40 балів). 
 

Твір на тему (40 балів): 
1. Роль мистецтва у житті людини. 

2. Національна кухня – відображення культури народу. 

3. В здоровому тілі – здоровий дух. 

4.  Мрії мого дитинства. 



14 

 

5. Моя майбутня професія. 

6. Мої захоплення. 

7. «Люби природу не для себе, люби для неї». 

8. «Без дружби життя не повноцінне» 

9. Арабська література. 

10. Арабська культура. 

11. То що ж таке кохання? 

12. «Кожна людина – коваль свого щастя». 

13. Арабська мова. 

14. Чому необхідно берегти мир. 

15. Моя улюблена книга. 

16. Мій улюблений арабський письменник. 

17. Значення сім’ї в житті людини. 

18. Вплив Інтернету на життя сучасної людини. 

19. Соціальні мережі – добро чи зло? 

20. Арабська країна, яку я хочу відвідати. 

 

http://ycilka.net/tvir.php?id=966
http://ycilka.net/tvir.php?id=265
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