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Самостійні письмові роботи студентів 

Завдання та вказівки до виконання самостійних письмових робіт. 

 

Визначена кількість навчальних годин, що відведені на викладання курсу 

«Історія зарубіжної літератури другої половини ХХ сторіччя» за програмою 

загального курсу дисципліни , є недостатньою для глибокого вивчення такого 

складного періоду історії зарубіжної літератури, яким являється 

західноєвропейська та американська література означеної вище доби. 

Самостійна робота студентів, зокрема  самостійні письмові роботи, є 

необхідною та важливою складовою навчального процесу. 

Саме такий вид роботи дозволяє глибоко засвоїти матеріал , що вивчається, 

уникнути фрагментарності та надати системності знанням студентів. 

Крім того, для написання самостійних робіт студентам пропонуються теми, 

матеріал яких входить до програми шкільного курсу зарубіжної літератури. 

Отже, опанування цього матеріалу є обов’язковим для студентів  університету  

–  майбутніх вчителів середніх шкіл, викладачів коледжів, перекладачів тощо. 

Робота - дослідження має  бути написана на основі самостійно опрацьованих 

художніх творів, а також матеріалів підручників та  наукових робіт, що 

рекомендовані.   

Самостійна письмова робота повинна у своєму змісті розкривати обрану тему. 

Обсяг самостійної письмової роботи має складати не менше  6 (шістьох) 

друкованих аркушів. 

Обов’язковою частиною роботи є  бібліографія ( список використаної 

літератури) та чітко визначені висновки дослідження. 

Форматами  виконання самостійної  роботи можуть бути написання письмової 

роботи зі всіма вимогами до її оформлення ( посилання при цитуванні, 

висновки як заключний розділ роботи, бібліографія). Крім того ,обрана  тема 

може бути розкрита у форматі  так званого творчого медіа-проекту, форматі 

бук-трейлеру  або медіа- анонсу книги (твору). 

Медіа – проект може  ілюструвати основні  положення  роботи  аудіо-

візуальними матеріалами: портретами, ілюстраціями, репродукціями, 

фрагментами із кіно- або теле- стрічок. 

 

Теми для написання самостійних письмових робіт: 

В якості предмета  дослідження  наступної  самостійної роботи  пропонуються 

твори російського письменника , лауреата нобелівської  премії  Олександра 

Ісайовича Солженіцина ( 1918– 2007 рр.) – „Матрьонін двір” та „Один день 

Івана Денисовича”. 

До шкільної   програми  із  зарубіжної  літератури  входить вивчення повісті 

О.І.Солженіцина „Матрьонін двір” (авторська назва „Не стоїть село без 

праведника”).  
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І Самостійна письмова робота за повістю О.І.Солженіцина „Матрьонін 

двір”  та  повістю О.І. Солженіцина „Один день Івана Денисовича”. 

 

 

 

Теми , що пропонуються  до вибору: 

 

1.Біблійні паралелі та їх смислове навантаження у повісті О.І.Солженіцина 

„Матрьонін двір”. 

2.Автобіографізм повісті О.І..Солженіцина „Матрьонін двір”. 

3. Проповідницький пафос  та його форми у  повісті О.І.Солженіцина 

„Матрьонін двір”. 

4. Розуміння вчительського обов’язку  і головних принципів роботи вчителя , 

які викладені  

   у повісті О.І. Солженіцина „Матрьонін двір”.. 

5. Конфлікт та особливості втілення конфлікту  в повісті О.І.Солженіцина 

„Матрьонін двір”. 

6. Філологічний аналіз тексту повісті О.І.Солженіцина „ Матрьонін двір”. 

7. Образ головної героїні  повісті О.І.Солженіцина „ Матрьонін двір”.  

8. Роль художньої деталі у композиційній структурі повісті О.І.Солженіцина      

«Матрьонін двір”. 

9.Історія задуму, написання та видання  повісті „Один день Івана Денисовича”. 

10.Шухов – носій народного морального кодексу. 

11.Праця та відношення до праці улюблених героїв письменника. 

12.Образ Шухова у повісті О.І. Солженіцина „Один день Івана Денисовича” як 

образ людини не радянської , а природньої.   
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