
Семінарське  заняття  №1 

Тема:  Роман Уільяма Голдінга «Володар мух» - дослідження людської 

природи. 

                                         Питання до семінарського заняття.  

1. Творчий та життєвий шлях  Уільяма Голдінга. 

2. Історія написання роману «Володар мух». 

3. Жанр байки (fable) – притчі та його відповідність задуму письменника. 

4.Традиції «робінзонади» в англійській літературі (Даніель Дефо, Томас 

Мор та їх «острівні твори») . 

5. Використання   Голдінгом  досвіду  «острівної традиції»  у створенні 

«антиробінзонади». 

5. Простір «робінзонади»  - острів , схожий на Едем (опис острова). 

6. Вибір  персонажей  ( соціальний статус,освіта, вік хлопчиків).  

      Характеристика образів Ралфа, Джека, Саймона, Рохи. 

 7.Метафора «володаря мух» у площині притчі. Хто такий «володар мух»?   

     Згадати епізод із «Фауста» Гете, коли Фауст викликає духа. 

8. Фінал твору. Зачитати сцену врятування хлопчиків.  Узагальнюючий 

висновок письменника щодо майбутнього людства.  

Рекомендовані підручники 
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                                               Семінарське  заняття №2 

                       Тема : Література « розгніваних молодих». 

                                          Питання до заняття. 

1. Соціально-політичні умови формування світогляду «розгніваних 

молодих»: дитинство, що припало на добу ІІ світової; неможливість 

випускникам «червоноцегляних університетів» працювати за фахом 

внаслідок  післявоєнного безробіття.  

2. Театр Великої Британії  доби 50-х років ХХ століття  і панування на 

сцені «добре зробленої п’єси»(well-made play )Сомерсета Моема, Ноеля 

Куарда і Теренса Реттігана: любовна інтрига, герої – представники 

«вищого світу», місце дії – вітальня палацу чи особняка у дорогому 

районі Лондона. 

3. Негативна реакція «лівої» преси та консервативної преси на п’єсу 

Джона Осборна «Озирнись, гніваючись»: звинувачення у руйнації 

традицій та відсутності  програми дій. 

4. Новий герой, новий тип конфлікту , новий сценічний простір  в «драмі 

кухонної раковини». 

5. Кеннет Тайнен про Джиммі Портера як про сучасного Гамлета. 

6. Емоційний спротив «розгніваних» та сатиричні тенденції їх творів. 

7. П’єса Шейли Діліні «Смак меду»: альтернативна істина молодих та  

три таємниці Джо. 

 

                                    Рекомендована  література. 
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исправленное и дополненное. – Москва: Высшая школа; 2004.-559с. 
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1991. Том 1. 

3. В.В.Ивашева Роман философской тенденции ( Уильям Голдинг, Айрис 

Мердок, Колин Уилсон).// В.В.Ивашева Литература Великобритании ХХ 

века.: Учебник для филологических специальностей. Москва: Высшая 

школа,1984.- 488с. 
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                                  Семінарське заняття №3 

            Тема:  Романна творчість Айріс Мердок : аналіз  роману 

«Черний принц». 

                            Питання до заняття. 

1. Романи Айрис Мердок як зразкові тексти англійського «роману 

алієнації», тобто «роману відчуження». 

2. Період Сартра та  доба  Платона: хронологія філософських захоплень 

Айрис Мердок. Поділ романів Мердок на ранні – «сартрівські» і зрілі –

«платонівські». 

3. Символіка кольорів та їх семантичне навантаження в романах Айрис 

Мердок . Значення чорного кольору у романі. 

4. Шекспірівська тема в романі Айрис Мердок «Чорний принц»(1972). 

Образ Гамлета та лейтмотив трагедії Шекспіра у романі «Чорний 

принц». 

5. Місце і значення «детективної історії» в композиційній структурі роману 

«Чорний принц»: роман починається уявним- «несправжнім»  вбивством 

і завершується вбивством справжнім. 

6. Реалізація платонівського концепту Чорного Ероса в романі «Чорний 

принц». 

 7. Розкриття теми  творчості та комерційного успіху  в романі «Чорний 

принц»: історія життя  письменника Бредлі Пірсона. 

 

                                    Рекомендована  література. 
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3. В.В.Ивашева Роман философской тенденции ( Уильям Голдинг, Айрис 

Мердок, Колин Уилсон).// В.В.Ивашева Литература Великобритании ХХ 
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                                         Семінарське заняття №4. 

                              Тема : Творчість Джона Фаулза.  

1. Тема мистецтва у романі Фаулза «Колекціонер». Шекспірівські паралелі 

– Міранда і Калібан з шекспірівської «Бурі». 

2. «Вежа з чорного дерева» - історія про острів мистецтва модернізму. 

Котміне та його дивні мешканці.  

3.Улюблене протиставлення Фаулза : творець versus споживач (Міранда – 

Фредерік; художники із Котміне – їх відвідувач). 

4. «Жінка французького лейтенанта» - роман Фаулза , що завершує добу 

вікторіанства. Звернути увагу на фабульні та не-фабульні розділи. Які 

риси вікторіанського суспільства (палаючий камін як центр родинного 

всесвіту,поїздки на велосипедах, кухня вікторіанців)  розкриває Фаулз у 

не-художніх розділах? 

5. Фабульний  любовний трикутник роману (Чарлз – Розамунда – Сейра)  

та варіанти його розв’язання, що пов’язані з трьома фіналами роману. 

6. Чому назву роману можна вважати образом- симулякром, тобто таким, 

що не має відповідника у реальності ?  

 

Рекомендована  література. 
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                                  Семінарське заняття №5. 

                   Тема : Сатиричний всесвіт Мюріел Спарк.  

1. Риси сатири Мюріел Спарк, що дозволяют віднести її творчість до 

англійської сатиричної традиції – предмет критики (середній клас) та 

аспект критики ( мораль). 

2. Новела «Чорна мадонна» - пародія на традиційне різдвяне 

оповідання,коли трапляється диво і виконується прохання. 

3. Фантастичне припущення , яке може мати подвійне (амбівалентне) 

тлумачення, - основа сатиричного змалювання ситуації у творах Спарк. 

Триада, що означена прикметником «чорний» - «статуя , друзі, немовля», - 

у новелі «Чорна мадонна». 

4. Роман Мюріел Спарк Memento mori - роман з фантастичним 

припущенням, що може тлумачитися як детектив або традиційний для 

англійської літератури  роман нравів. Телефонний дзвінок отримує 

амбівалентне тлумачення (телефонує злочинець, маємо справу з випадком 

масового гипнозу, злий жарт одного з друзів).  

5. Своєрідність розкриття теми старості у романі Мюріел Спарк Memento 

mori: письменниця вважає , що людина в старі роки не змінюється, а 

залишається такою, якою була у роки молоді – Годфрі Колстон  скупий, 

Чарміан Пайпер талановита і чарівна, а леді Леті – жахлива інтриганка. 

6. Тема смерті та старості у романі Мюріел Спарк Memento mori як 

подолання певних літературних табу. Сімона Бовуар вважала,що в 



європейській літературі слід подолати не тільки приниження жінки 

(завдання фемінізму), але і приниження літніх людей (подолання 

ейджизму). 

Рекомендована  література. 

1.Н.А.Соловьева Литература Великобритании. //Зарубежная литература 

ХХ века.: Учебник для вузов. Под редакциею Л.Г.Андреева. 2-е издание, 

исправленное и дополненное. – Москва: Высшая школа; 2004.-559с. 

2 . В.В.Ивашева Роман философской тенденции ( Уильям Голдинг, Айрис 

Мердок, Колин Уилсон).// В.В.Ивашева Литература Великобритании ХХ 

века.: Учебник для филологических специальностей. Москва: Высшая 

школа,1984.- 488с. 

3.О.А.Джумайло Английский исповедально - философский роман 1980-

2000 гг.// Монография. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2011.- 320с. 

4.Муравьев В.С.  Мюриєл Спарк   Территориальные права. – Современная 

художественнная література за рубежом, Москва, 1979, №4. 

5. Михальская Н., Аникин Г. Английский роман 20 века. – Москва: 

Наука,1982.- 330 с. 

6. Киенко И.А. Сатирическая проза Мюриэл Спарк. – Киев : Наукова 

думка, 1987.—287 с.  

 

 

                                    Семінарське заняття №6 

Тема : Література постмодернізму у Великій Британії. 

                                        Питання до заняття. 

1. П’єса Томаса Стоппарда «Розенкранц та Гілденстерн мертві» (1966) як 

твір раннього постмодерну. Парафраз трагедії Шекспіра «Гамлет». 

Впливи театру абсурду. Реалізація принципу поліцентризму, коли 

головними героями постмодерного твору стають другорядні персонажі 

твору – джерела. 



2. Історія перекладу п’єси Стоппарда російською (переклав Йосип 

Бродський) та українською мовою ( переклав Максим Стріха). 

3. Співвіднесення текстів трагедії Шекспіра та п’єси Стоппарда.  

4.Екранізація як інтерпретація : екранізація п’єси Стоппарда «Розенкранц 

та Гілденстерн мертві», коли автор виступив як режисер.  

5. Роман Джуліана Барнза «Історія світу в 10 ½ розділах» (1989): 

фрагментарність - колажність як домінуюча риса. Десять оповідань 

пов’язані загальними мотивами та образами – вода,море, 

корабель,Ковчег,дім, катастрофа , наслідки катастрофи. 

6. Відображення апокрифічної  або альтернативної історії у романі Барнса. 

Джуліан Барнс озвучує думку багатьох письменників - постмодерністів: 

«Історія – це ж не те, що відбулося. Історія – це лише те, що розповідають 

нам історики». Суб’єктивна історіографія від Барнса поєднує факти, 

вигадку, чутки, помилки, сакральне і міфологічне.  

7. Безмежність художнього простору роману ( майже вся земна куля, всі 

частини світу) та художнього часу від міфологічного до реального.  

Рекомендована література:      
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                                      Семінарське заняття №7 

Тема : Розмаїття сучасного літературного простору Великої Британії: 

шпигунський роман про Бонда та пріквел до роману Шарлотти Бронте 

«Джен Ейр». 

Примітка: заняття передбачає обговорення повідомлень, що виконані у 

форматі творчих проектів для смарт-дошки у техніці Power Point. 

                                       Теми повідомлень: 

1. Історія створення романів про Джеймса Бонда.  Канон Флемінга. 

2. Бонд як міфологічний герой , безсмертний та універсальний. Культ Бонда: 

дівчата Бонда, зброя Бонда, автівки Бонда, меми Бонда, напої Бонда,вороги 

Бонда. 

3. Умберто Еко про Бонда як про казкового героя. 

4. Поняття пріквела. Роман Джин Ріс «Широке Саргасове море» як пріквел до 

роману Шарлотти Бронте «Джен Ейр». 

5. Порівняння образу Берти Мейсон у романі Шарлотти Бронте та романі 

Джин Ріс. 

 


