
 «Антиутопія у світовій літературі. Проблема війни та миру в літературі ХХ ст.» 

Контрольну роботу здати до кінця дня (10 березня) на вайбер 097-786-5231 або 

електронну пошту valua.koval4@gmail.com ОБОВ’ЯЗКОВО підписану. 
1. Антиутопія це - …   (напишіть визначення своїми словами) 

 

2. Назвіть ім’я агресивного кабана, який отримав владу на Фермі після повстання: 

А). Сніжок;           Б). Наполеон;           В). Боксер;               Г). Пищик. 

 

3. Запишіть  правила (заповіді) , які  тварини встановили на фермі «Скотоферма», які 

вам найбільше запам’ятались. 

 

4. Проблематика роману-антиутопії Дж. Орвелла «Скотоферма». 

(Підказка: Складіть 3-5 речень, відповідаючи на питання: Чи можна побудувати ідеальне 

суспільство, де було б щастя для всіх? Яким чином тварини прийшли до влади? Чи стало на 

Фермі жити краще?) 

 

5. Герой оповідання Г.Белля названий... 

А) Генріхом, бо автор зобразив себе самого 

Б) Фрідріхом на честь канцлера Німеччини 

  В) не має імені, бо уособлює всіх солдат Другої Світової 

6. В оповіданні "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." розповідається про долю 

юнака: 
А) фізично скаліченого війною 

Б) фізично і духовно скаліченого війною 

В) духовно скаліченого війною 

7. Головний герой остаточно переконується, що після поранення потрапив у рідну 

школу, коли бачить 

А) на стіні слід хреста, якого не вдалося зафарбувати керівництву закладу 

Б) знайомі репродукції картин 

В)  на дошці в залі малювання власноруч написані слова 

8. Тема поезії «Фуга смерті» Пауля Целана - ... 

А) музика в роки війни                   Б) Голокост                           В) Перша світова війна 

9. "Чорне молоко світання" у вірші Целана символізує 

А) дим із труб крематоріїв        

Б) пожежу у розбомбленому місті              

В) незрячість солдат в окопах 

10. Твори Г.Белля, П.Целана мають спільний мотив 

А) заклик до миру                                                           

Б) страждання особистості в роки війни 

В) осуд антигуманної сутності війни 

 

11. Визначте характерні особливості стилю письменників:  

1 Дж.Орвелл А соціальна, наукова фантастика 

2 П.Целан Б художня деталь, «внутрішній 

монолог» 

3 Г.Белль В верлібр, відсутність розділових 

знаків 

4 Б.Брехт Г «ефект очуження», притчевість 
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