
                                 Практичні   заняття  до теми № 1. 

                                                 Практичне заняття І.                                         

Тема : Формування ціннісної основи  Південної школи США. 

                                           Питання до заняття. 

1. Образ трагічного ,мужнього і шляхетного Півдня у романі Маргарет Мітчел 

«Гнані вітром»: біла леді, віддані джентльмени, підступні янкі, 

афроамериканці як молодші діти у великій південській родині,відданість 

рідній землі та власному роду.  

2. Історія задуму та написання роману Маргарет Мітчелл «Гнані вітром». 

3. Екранізація роману «Гнані вітром».  

4.Своєрідність  гумору південної літератури. «Гумор шаленця» у коротких 

оповіданнях Марка Твена. 

5 . Грунтянство Південної літератури США як цікавість до легенд  і казок 

рідної землі, збирання фольклору. 

6. «Казки дядечка Римуса» Джоеля Чандлера Харриса: історія Братця 

Кролика, який переміг сильного Братця Лиса  як своєрідна дидактика , коли 

сильний не завжди перемагає. Настанова білим громадянам від найслабшої 

частини суспільства --- від афроамериканців. 

7. Складнощі перекладу «Казок дядечки Римуса» та впливи книги на 

розвиток анімаційного кінематографу. 

Література , що рекомендована до прочитання: 

                                   Маргарет Мітчел  ---Гнані вітром 

                                   Джоель Чандлер Харрис   --- Казки дядечка  Римуса 

                                  Марк Твен    --- Як я редагував сільськогосподарську  газету   

                                                              збірник «Простаки за кордоном»  

Рекомендований підручник : Тамара Денисова  Історія  американської  
літератури  ХХ  століття.- Київ: Видавничий дім  «Київо-Могилянська 
академія», 2012. ---с. 486.             

 



 

                                                  Практичне заняття № 2 

Тема : Трилогія Уільяма Фолкнера «Місто» - «Село» - «Особняк» у межах 

традицій Південної  школи літератури  США. 

                                                               Питання  до заняття. 

1 Формування  південної школи  в літературі США. Проблематика та 

естетичні  домінанти південної школи. 

2.Оцінка американською критикою  раннього періоду  творчості Фолкнера.               

3.   Традиція  psychological  horror  в  ранніх романах  та новелах  Фолкнера. 

4.Трилогія  Фолкнера «Село»- «Містечко»- «Особняк» як констатація смерті 

     патріархального Півдня. 

5. Відображення  явища  сноупсизму  та образ  Флема Сноупса  як символ 

    індустріалізації  Півдня в трилогії. 

6. Жіночі  образи в трилогії  про Сноупсів ( Лінда , Юла) в межах традиції 

    зображення « леді з Півдня».  

                                                     Рекомендована література 

1. Т.Н.Денисова Історія  американської  літератури  ХХ  століття.- Київ: 
Видавничий дім  «Київо-Могилянська академія», 2012. ---с. 486. 

2. Д.Г.Лоусон О творчестве  Уильяма Фолкнера.//Уильям Фолкнер.  
Особняк.-  М.,  

1965. 
3.  Д.В.Затонский    Художественные ориентиры ХХ века.- К., 1988. 
4. О.Г.Соколова Уільям  Фолкнер у безмежному океані сподівань і 

безкінечному  морі тривог американської літератури.-Вікно в світ.- 
1999. 

5. Ю.В.Палиевская    Уильям  Фолкнер  -  М., 1970. 

6. Малькольм Коули  Дом со многими окнами.-  М., 1973. 
 

 

 



                                           Практичне  заняття №3. 

Тема :  Теорія « пластичного театру» Теннессі Уільямса та його 

драматургічний доробок  ( на матеріалі п’єс «Скляний звіринець» та 

«Трамвай Бажання»).  

                                          Питання до заняття. 

1. Основні положення теорії « пластичного театру» ( передмова до    п’єси 

«Скляний звіринець»). 

2. Які види мистецтв Уільямс відносить до «пластичних» і як  використовує 

їх в якості художніх засобів? 

3. Які традиційні риси естетики  Південної школи  зустрічаємо у  драмах 

Уільямса? 

4. Символіка кольорів і музичних лейтмотивів та їх семантичне  

навантаження в п’єсах «Трамвай Бажанння» та «Скляний  звіринець». 

5.Реалізація конфлікту духу і матерії  у драмах Уільямса «Трамвай Бажання» 

та «Скляний звіринець». 

6.Жіночі образи драм Уільямса , що створені в межах традиції  Південної 

школи. . 

Рекомендована  література. 

1.Зарубежная литература ХХ века. Под ред. Л.Г.Андреева.Изд.2-ое, 

дополнение и исправленное,-  М., 2004. 

2. Тамара Денисова   Історія  американської  літератури  ХХ  століття.- Київ: 

Видавничий дім  «Київо-Могилянська академія», 2012. ---с. 486. 

3.  Пави Патрис       Словарь театра.-    Москва:  Прогресс, 1991.—с.504. 

4.  Г.П.Злобин Современная драматургия США.- Москва: Искусство, 1987.--- 

с.326. 

 


