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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

Гендерні аспекти жіночої літератури 

 

              
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни вибіркова Форма навчання: денна / заочна 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: для всіх галузей знань 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Освітня програма:  для всіх освітніх програм 

Рік навчання: 1 Семестр: 1,2 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.:  18 – лекції; 14 - практичні; 88 - самостійна робота) 

Мова викладання:  українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle:  

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Савоськіна Тетяна Олексіївна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент 

Кафедра: англійської філології та світової літератури 

Робочій e-mail: tatsavoskina71@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: Консультації в день проведення практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі он-лайн консультації через Skype/ Viber. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід надіслати запит на електронну пошту викладача. 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Нині у літературознавстві застосовуються нові, інноваційні методи до вивчення 

художнього тексту, одним з яких став гендерний підхід. Гендерні дослідження базуються на 

аналізі  соціальних ролей чоловіка та жінки, феноменів домінування та влади, які 

затверджуються у суспільстві через гендерні ролі. У цьому контексті жіноча проза 
представляє безумовний  інтерес для осмислення світогляду жінки та чоловіка, особливостей 

гендерної поведінки та гендерних конфліктів. 

Дисципліна «Гендерні аспекти жіночої літературі» орієнтована на вивчення англійської 

феміністської прози студентами-філологами, а також студентами інших спеціальностей, які 

цікавляться сучасними проблемами зарубіжної літератури. Мета дисципліни –  познайомити  

студентів з гендерними дослідженнями у галузі літературознавства, розглянути літературний 

процес у аспекті розвитку жіночої прози англійських авторів через діалектику спадкоємності 

та новаторства. Залучення студентів до проблематики гендерної літератури дозволить їм 

поглибити  свої професійні компетенції та сформувати цілісне уявлення про специфіку 

жіночої прози Великобританії. 
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Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін  «Теорія літератури», «Історія світової літератури», 

«Філософія», «Психологія», «Стилістика англійської мови». 

 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни «Гендерні аспекти жіночої літературі» здобувачі вищої 

освіти будуть знати: 

 основні підходи до вивчення феномену гендерної ідентичності у сучасних наукових 

дослідженнях; 

 витоки, етапи розвитку англійського фемінізму; 

 шляхи розвитку жіночої прози в англійській літературі XVIII-XIX століть; 

 постфеміністську прозу Британії на рубежі XX-XXI століть; 

 поетикальні особливості англійської жіночої прози. 

  

В процесі вивчення курсу «Гендерні аспекти жіночої літературі» здобувачі вищої освіти 

будуть вміти:  

 Визначати такі поняття, як «фемінізм», «суфражизм», «гендер», «жіноча література», 

«жіноче письмо», «жіноче читання», «жіноча автобіографія», «фемінність», «маскулінність»; 

 аналізувати художні тексти в єдності змісту та форми; 

 виявляти специфіку жіночої прози з урахуванням особливостей жіночої психології; 

 встановлювати міждисциплінарні зв'язки; 

 володіти сучасною інформаційною та бібліографічною культурою; 

 самостійно опрацовувати різні типи джерел при виконанні індивідуальних завдань.  

 

 5. Структура дисципліни 
Тема № 1. Гендер як літературознавча проблема 

              

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.). 

Гендерологія як 

міждисциплінарна галузь 

наукових досліджень. 

Основні поняття: фемінізм, 

суфражизм, гендер, дискурс 

, фемінність, маскулінність. 

Різновиди феміністського 

літературного критицизму 

(класифікація Елізабет 

Гросс): жіноча література ( 

акцент на статі автора);  

жіноче читання (акцент на 

статі читача);  жіноче 

письмо (акцент на стилі 

тексту); жіноча 

автобіографія (акцент на 

змісті тексту). Етапи 

розвитку феміністської 

літературної критики у 

1. Агеєва В.П. Гендерна літературна теорія і критика // 

Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – Київ.: 

«К.І.С.», 2004. – С. 426 – 445. 

2. Введение в гендерные исследования. Ч. II: хрестоматия / 

под ред. С.В. Жеребкина. — Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 

2001. — 991 с.  

4. Словник ґендерних термінів / Укладач З. В. Шевченко.  – 

Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – 336 с. 

5. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: ―К.І.С.‖, 

2004. – 536 с. 

6. Hall С. Defining the Victorian Nation : Class, Race, Gender, 

and the Reform Act of 1867 / C. Hall, K. McClelland, J. Rendall. 

Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - 320 p. 

7. Feminism : in 4 vol. / ed. by Mary Evans. London : Routledge 

Literature,  2000. 
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західному 

літературознавстві 60-70 

років («Думки про жінок» 

Мері Елман, «До визнання 

андрогінності» Керолін 

Хейльбрун, «До 

феміністської естетики» 

Джулія Пенелопа Стенлі та 

Сюзан Дж. Вольф. Англо-

американське феміністське 

літературознавство (1970 - 

80-ті роки). Концепція 

жіночої літератури. 

Французький 

«інтелектуальний фемінізм» 

(1980-90-ті роки). Основні 

періодичні та наукові 

видання, які висвітлюють 

гендерну проблематику у 

літературознавстві. 

 

Завдання для самостійної 

роботи: виписати із 

словника гендерних термінів 

визначення таких понять як 

«андрогінія», 

«ідентичність», «жіночі 

дослідження», «теорія 

соціального 

конструктування гендеру», 

«фейсизм». 

 

1.Словник ґендерних термінів / Укладач З. В. Шевченко.  – 

Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – 336 с. Режим 

доступу:  
http://a-z-gender.net/ua/wp-content/uploads/2018/05/Slovnyk-

gendernyh-terminiv.pdf 

 

 

Семінарське заняття (2 

год.): 

1.Англо-американська 

феміністська критика: 

- Джон Стюарт Мілль – 

представник соціально 

орієнтованої критики. Книга 

«Підлеглість жінки» –   

«маніфест»  соціальних прав 

жінок. Жіночі дослідження: 

особливості трансляції 

феміністського дискурсу в 

 есе Вірджинії Вулф «Три 

гінеї» (1938), «Жінка і 

література» (1929). Книга 

«Власна кімната» (1929); 

-відомі американські 

феміністки-дослідниці ХХ 

ст.: А. Річ про історію та 

ідеологію материнства в 

книзі «Жінкою народжений» 

(1976); Е. Шовалтер про 

1. Агеєва В.П. Гендерна літературна теорія і критика // 

Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: «К.І.С.», 

2004. – С. 426 – 445. 

2. Вулф В. Жінки та розповідна література // Ї: Незалежний 

культурологічний часопис. – 2000. – № 17. – С. 78 – 86. 

3. Шовалтер Е. Феміністична критика у пущі. Плюралізм і 

феміністична критика // Слово. Знак. Дискурс. Антологія 

світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів: 

Літопис, 2001. – С. 512 – 530. 

4. Woolf V. The crit. heritage / Ed. by Majumdar R. – London; 

Boston: Routledge a. Kegan Paul, 2000. – 467 p. 

5. Feminism : in 4 vol. / ed. by Mary Evans. London : Routledge 

Literature, 2000. 

 

 

http://a-z-gender.net/ua/wp-content/uploads/2018/05/Slovnyk-gendernyh-terminiv.pdf
http://a-z-gender.net/ua/wp-content/uploads/2018/05/Slovnyk-gendernyh-terminiv.pdf
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гінокритику. Чотири моделі 

гінокритики («Феміністична 

критика у пущі», 1981). 

Жіноча проза як 

літературно-історичний 

феномен. 

 

 

Тема № 2. Формування фемінізму в Англії 

 

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.). Виникнення 

поняття «фемінізм», історія 

його розвитку. Соціально-

історичні причини  
становлення  феміністського 

руху у Великій Британії в 

середині XVII століття. 

Вплив на формування 

англійського фемінізму ідей 

епохи Просвітництва. 
Раціоналізм як основа 

ідеології раннього 

фемінізму. 

Перші феміністки Англії: 

герцогиня Ньюкасл 

(Маргарет Кавендіш), Б. 

Мейкін, Х. Вуллей, М. 

Естелл, М.Фоке. 

Переосмислення 

традиційних поглядів на 

природу «слабкої статі» та її 

ролі в суспільстві в 

художній та публіцистичній 

літературі перших 

феміністок: Маргарет 

Кавендіш, герцогиня 

Ньюкасл (феміністська 

утопія – роман 

 «Палаючий світ» (1666), 

«Погляди на філософію та 

фізику» (1667), «Основи 

натурфілософії» (1668); 

«Довідник справжньої леді» 

(1661), «Путівник кухарів» 

1670), «Королівська шафа» 

(1670)); Мері Естелл 

(«Серйозна пропозиція 

дамам щодо їх просування у 

важливих заняттях» (1694), 

«Деякі міркування про 

шлюб» (1703), 

1. Агеєва В.П. Гендерна літературна теорія і критика // 

Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: «К.І.С.», 

2004. – С. 426 – 445. 

 2. Кханна, Ли Каллен. Предмет утопии: Маргарет Кавендиш и 

ее пылающий мир. Утопия и научная фантастика женщин: мир 

различий. Сиракузы: Syracuse UP, 2000. – С.15–34. 

3. Kinnaird J.K. Mary Astell and the Conservative ontribution to 

English Feminism.- The Journal of British Studies. Vol. XIX. 2000, 

N 1. – p. 54; 

4. Hartley L. Physiognomy and the Meaning of Expression in 

Nineteenth-century Culture / L. Hartley. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2001. – 242 p.  

5. Smitn H. Reason' s Disciples. Seventeenth-Century English   

Feminists. Urbana. 2001. – p. 9-10;  

6. Шовалтер Е. Феміністична критика у пущі. Плюралізм і 

феміністична критика // Слово. Знак. Дискурс. Антологія 

світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів: Літопис, 

2001. – С. 512 – 530. 
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«Християнська релігія» 

(1705). Вплив творчості М. 

Естелл на Д. Дефо та С. 

Річардсона. Значення 

раннього фемінізму для 

подальшого розвитку 

жіночої літератури. 

 

Завдання для самостійної 

роботи: анотування  статті 

І.О. Головашенко. 

«Становлення теорії 

ґендеру». Обсяг анотації - 

250 слів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Основи теорії ґендеру». Навчальний посібник. –Київ.: 

«К.І.С.», 2004. – С.79-109. Режим доступу: 

file:///C:/Users/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F

%D0%BD%D0%B0/Downloads/osnovy_teorii_genderu.pdf 

 

 

Тема № 3. Шляхи розвитку жіночої прозі в англійській літературі XVIII-XIX століття 

 

           

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): Активізація 

фемінізму в епоху 

Просвітництва та 

революційного руху в 

Європі XIX століття. Лідер 

гендерної боротьби за 

правову рівність – Мері 

Уолстонкрафт, автор книги 

«Захист прав жінки: з 

критикою політичних та 

моральних питань» (1792). 

Кетрін Маколей – перша 

жінка-історик (Від 1763 до 

1783 написала 8 томів «The 

History of England from the 

Accession of James I to that of 

the Brunswick Line» (Історія 

Англії від сходження 

Джеймса I до Брансвік 

Лайн). 

Розквіт жіночого 

реалістичного роману в 

1. Auerbach E. Searching for Jane Austen. Madison Wisconsin. 

The University of Wisconsin Press, 2004 – 344 p. 

2. Келли, Гэри. Революционный феминизм: разум и карьера 

Мэри Уоллстонкрафт. Нью-Йорк: Сент-Мартинс, 2001. 

3.Morgan, S. Passages from My Autobiography. Режим доступу:  

 http:// www.sydneyowenson.com/Autobiography_a.html 

5.Priestley, M. The Female Spectator. Being selections from Mrs. 

Eliza Haywood’s periodical (1744-1746). Режим доступу:  

http://www.questia.com/PM .qst?a=o&d=9554882 

6.Facer, R. Eliza Haywood. Library and early women’s writing.   

Режим доступу:  

http:// www.chawton.org/library/_biographies/haywood.html 

 

 

file:///C:/Users/Ð¢Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð½Ð°/Downloads/osnovy_teorii_genderu.pdf
file:///C:/Users/Ð¢Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð½Ð°/Downloads/osnovy_teorii_genderu.pdf
http://www.sydneyowenson.com/Autobiography_a.html
http://www.chawton.org/library/_biographies/haywood.html
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англійській літературі XVIII 

ст. Тематика романів Э. 

Хейвуд: освіта і шлюб 

(«Любов у надлишку, або 

Фатальний поворот долі» 

(1719 - 1720)),   занепала 

жінка  («Ідаліа, або нещаслива 

коханка» (1723) та 

«Фантоміна, або кохання в 

лабіринті» (1724)). Жіночі 

типи у романі Дж. Остін 

«Чуття і чуттєвість» (1797-

1798). Погляд автора на 

жіноче виховання та сімейні 

цінності. Творчість Сідні 

Оуенсон (леді Морган): роль 

сім'ї та особистісних 

цінностей у романі «Сент-

Клер» (1804), проблема 

національного примирення 

(англійців-ірландців) та 

національної 

самоідентифікації у романі 

«Дика ірландка: національна 

казка» (1806). 

Значення жіночої прози для 

англійської літератури XVIII-

XIX ст. 
 

Семінарське заняття (4 

год.). 

1. На матеріалі романів Д. 

Остін «Гордість і 

упередження», сестер Ш. 

Бронте «Джейн Ейр», Е. 

Бронте «Агнес Грей» та 

повести М. Вовчок «Три 

долі» (1861) осмислити 

типологію та поетику  

жіночої прози з урахуванням 

творчої індивідуалності 

авторів. 

2. Виявити типологічні 

сходження у тематиці та 

проблематиці аналізованих 

творів. 

3. Встановити спільне у 

внутрішньому світі 

літературних героїв, їх 

психологію та моделі 

поведінки. 

4. Проаналізувати сюжети 

та соціально-психологічні 

конфлікти в прозі 

зазначених авторів в аспекті 

1. Агєєва В.П. Жіночий простір. Феміністичний дискурс 

українського модернізму. – Київ : Факт, 2008. – 358 с.  

2. Dennis B. The Victorian Novel / B. Dennis. Cambridge : 

Cambridge University Press, 2000. – 128 p. 

3. Ardholm H.M. The emblem and the emblematic habit of mind 

in «Jane Eyre» and «Wuthering Heights». Goteborg: Acta 

University Gothoburgensis, 2000. – 166 p. 

4. Gilbert S. M. The Madwoman in the Attic : The Woman Writer 

and the Nineteenth-century Imagination / S. M. Gilbert, S. Gubar. 

New Haven, Conn. ; London : Yale University Press, 2000. - 719 

p. 

5. Назаренко Н. И. «Женский вопрос в романах сестер Бронте 

и Марка Вовчка // Мировая литература в контексте культуры. 

– 2013. – № 2(8). – С. 25-30. – Режим доступу: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskiy-vopros-v-romanah-

sester-bronte-i-marka-vovchka 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskiy-vopros-v-romanah-sester-bronte-i-marka-vovchka
https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskiy-vopros-v-romanah-sester-bronte-i-marka-vovchka
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художнього втілення 

гендерної структури 

англійського суспільства 

XVIII-XIX століття; 

  

5. Розкрити специфіку 

хронотопу жіночої прози та 

її роль у створенні гендерної 

картини світу. 

 

 

Тема № 4. Образ «нової жінки» у вікторіанському романі 1840-1870 років 

 

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

Історичні та соціокультурні 

параметри трансформації 

місця та ролі жінки у 

вікторіанську епоху. 
Соціальний статус англійки 

та специфіка жіночого руху 

у вікторіанській Англії. 

Специфіка репрезентації 

атрибутів «традиційної 

жіночності» у творах Дж. 

Остін: «Менсфілд-парк», 

«Нортенгерське абатство».  
Представники «сильної 

статі» очима Дж. Остін та її 

героїнь. Специфіка взаємин 

чоловіка та жінки у романі 

Е. Бронте «Грозовий 

перевал». Способи 

вирішення «жіночого 

питання» у романах Ш. 

Бронте «Шерлі» та 

«Містечко». 

1.Колієва, І. А. Мова як складова жіночої суб’єктивності у 

літературі та філософії постмодернізму // Гуманітарна освіта 

в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. – Київ, 

2017. – Вип. 36. – С. 104–109. 

2.Назаренко Н.І. Специфіка української рецепції творчості 

сестер Бронте. – Донецьк: ФОП Дмитренко, 2013. – 230 с. 

3.Amigoni D. The English Novel and Prose Narrative / D. 

Amigoni. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2000. – 172 p. 

4.Anti-Feminism in the Victorian Novel : in 2 vol. / ed. by A. 

Heilmann. -S. 1. : Thoemmes Continuum, – 2003. 

5.Caine B. English Feminism, 1780-1980 / B. Caine. Oxford : 

Oxford University Press, 2000. – 336 p. 

Семінарське заняття (4 

год.). 

1.Історичні та 

соціокультурні параметри 

трансформації місця та ролі 

жінки у вікторіанську епоху. 

2.Світоглядні орієнтири 

вікторіанської доби. 

3.Загальна характеристика 

вікторіанського роману 

англійської літератури ХIX. 

4.Особливості зображення 

«вікторіанської жінки» у 

романі Дж. Еліот 

1. Eliot G. Middlemarch / G. Eliot. London : Penguin Books Ltd, 

2000. – 795 p. 

2. Woolf V. George Eliot. – Режим доступу : 

http://www.digital.library.upenn.edu/women/woolf/VW.Eliot.htm

l 

3.Women and British Aestheticism / ed. by T. Schaffer and K. A. 

Psomiades. -London : University of Virginia Press, 2000. – 320 p. 

3.The New Nineteenth Century / ed. by B. L. Harman and S. 

Meyer. London : Routledge Literature, 2000. – 256 p. 

4. Henry N. George Eliot and Empire / N. Henry. Cambridge : 

Cambridge University Press, 2002. – 182 p. 

 

 

 

http://www.digital.library.upenn.edu/women/woolf/VW.Eliot.html
http://www.digital.library.upenn.edu/women/woolf/VW.Eliot.html
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«Міддлмарч». 

5. Образ Доротеї Брук та 

проблема жіночого 

самопізнання. 

6.Суперечливі моделі 

поведінки Доротеї: свята 

Тереза та пробудження 

емансипованої свідомості. 

7.Зв'язок сюжету з 

прерафаелітською 

естетикою, зокрема, з 

картиною Вільяма Холмана 

Ханті «The Awakening 

Conscience». 

8.Нерозв'язність 

внутрішнього конфлікту 

героїні роману, зміст фіналу 

твору. 

 

 

 

 

 

 

Самостійне письмове 

завдання: 

Переглянути фільм «Вітер 

змін» — адаптація роману 

«Міддлмарч» Джордж Еліот 

1871 року, що вийшла 1994 

року і написати рецензію за 

наступним планом: 

1.Назва рецензії. 

2. Вихідні дані про фільм 

(рік створення, режисер, 

сценарист, оператор, актори, 

зайняті у головних ролях). 

3. Загальне враження про 

фільм. 

4.Відповідність сценарію 

сюжету твору (сюжет 

залишено без зміни, змінено, 

якщо так, то як і чому). 

5.Акторська робота 

(наскільки переконлива, чи 

відповідає задуму автора 

джерела). 

6.Музика, світло, робота 

оператора, монтаж (як 

допомагають втілити задум 

режисера). 

7.Чи вдалося творцям 

фільму розкрити ідею твору, 

покладеного на його основу. 

Що змусило творців фільму 

Телесіріал «Вітер змін» («Міддлмарч»). Режим доступу: 

https://filmix.ac/series/drama/68081-veter-peremen-middlmarch-

middlemarch-serial-1994.html 

 

 

https://filmix.ac/series/drama/68081-veter-peremen-middlmarch-middlemarch-serial-1994.html
https://filmix.ac/series/drama/68081-veter-peremen-middlmarch-middlemarch-serial-1994.html
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звернутись до літературного 

джерела. 

8. Висновок: прояснити, що 

саме глядач отримає після 

перегляду цієї картини? Чи 

це будуть позитивні емоції? 

Чи зможе глядач навчитися 

чогось, чи просто 

розважитися? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 5   «Нова хвиля» жіночої прози в англійській літературі на рубежі ХХ-ХХІ 

століть 

        

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (6 год.):  

Постмодерністський фемінізм 

Британії.  Літературні витоки 

та моральні орієнтири 

англійської прози кінця XX 

століття – початку XXI 

Англії. Представники 

постфеміністської прози– 

Джоан Роулінг (Joan Rowling), 

Сью Таунсенд (Sue 

Townsend), Стелла Даффі 

(Stella Duffy), Хелен Філдінг 

(Helen Fielding).  Поняття 

«чиклит».  «Щоденник 

Бріджіт Джонс» (1996) Хелен 

Філдінг - перший англійський 

роман у жанрі чіклліт. Деякі 

особливості поетики романів 

«чиклит»: опора на 

літературну традицію, 

концепти національного 

менталітету та використання 

елементів  формульної 

літератури (твори будуються 

за схожими схемами). 
Концепція «нової жінки» в 

романах-чікліт Анни Макстед 

(Getting Over It, July 2000, 

Regan Books, USA / Arrow, 

UK; Running In Heels, 

1. A concise companion to contemporary British fiction // Ed. by 

J.F. English. Blackwell Publishing, 2006. - 281 p. 

2. Byatt, A.S. True stories and the facts in fiction / A.S. Byatt // 

On histories and stories: Selected essays. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 2002.-P. 91-122. 

3. Baldick, Ch. The Oxford dictionary of literary terms / Ch. 

Baldick / -Oxford University Press, 2008. – 361 p. 

4. Bradbury, M. The modern British novel. 1878-2001 / M. 

Bradbury. -London: Penguin books, 2001. — 622 p. 

5. Джиліам Гіббс Вступ постмодерністський фемінізм. – 

Режим доступу: 

https://ona.org.ru/post/175145638363/pomo-fem 

6. Jones, Amelia. Feminism and Visual Culture Reader. / Amelia 

Jones. -Routledge, Taylor and Francis Books Ltd., 2002. – 400 

p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ona.org.ru/post/175145638363/pomo-fem
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September 2001, ReganBooks, 

USA / Arrow UK; Behaving 

Like Adults, August 2003 

ReganBooks, USA / Arrow, 

UK); Кріс Манбі 

(«Натхнення» із серії «екс-

Лібріс» (1995), «Клуб 

самотніх сердець» (2004), 

«Таємне життя Лізи» (2014); 

Хелен Данн («Trixie Trader»  

(2001), «Light As A Feather» 

(2002), «It's Not You, It's Me» 

2007)). 

«Чікліт» у контексті масової 

літератури: стереотипи 

глянцевих журналів, романи-

чікліт у контексті реклами, 

феномен «чікліт» у 

віртуальному просторі. 

Сучасна британська проза як 

література національної 

самоіндетифікації та уявлення 

про англійськість. 

 

Семінарське заняття (4 

год.). 

1.Щоденник Бріджіт Джонс 

(1996), «Бріджит Джонс: грані 

божевілля» (1999) Хелен 

Філдінг – бестселери кінця 

ХХ століття. 

2.Повсякденна тематика 

романів. Балансування на 

межі банального та 

оригінального. 

3.Пародирування та 

модернізація жіночого роману 

Д. Остін «Гордість і 

упередження», «Докази 

розуму» у художніх 

щоденниках Хелен Філдінг. 

4.Ітертекстуальна гра на 

різних рівнях роману (назви-

алюзії, характери героїв, 

сюжетні ситуації). 

5.Комічний модус художнього 

дискурсу Хелен Філдінг. 

6. Авторська ідея 

традиційних цінностей. 

7. Особливості атрибуції 

жіночого письма: тілесність, 

чуттєвість, увага до деталей, 

емоційність, інтуїтивність. 

8.Мовна репрезентація 

1. Jones, Amelia. Feminism and Visual Culture Reader. / Amelia 

Jones. -Routledge, Taylor and Francis Books Ltd., 2002. – 400 

p. 

2. Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and Subversion of 

Identity. / J. Butler. Routledge: Taylor & Francis Boob Ltd, 

2006. – 256 p. 

3. Crusie, Jennifer. Flirting with Pride and Prejudice: Fresh 

Perspectives on the Original Chick-Lit Masterpiece. / Jennifer 

Crusie. Dallas, Texas: Benbella Books, 2005. – 230 p.  

 4. Whelehan, Imelda. Overloaded: Popular Culture and the 

Future of Feminism. / Imelda Whelehan. London: The Woman's 

Press Ltd., 2000.  – 202 p.  

5. Danford, Natalie. The Chick Lit Question. / Natalie Danford. 

Publishers Weekly. – 2003.  – October 20. 

6. Birch, Reginald Stanley. An Englishman's thoughts on 

"Englishness".  Режим доступу: 

 http://www.authorsden.com/visit 

 

 

http://www.authorsden.com/visit
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гендерної свідомості Хелен 

Філдінг: ритм нарації (довгі 

або короткі синтаксичні 

періоди), процеси «зміщення» 

і  «переваги» у сфері 

граматики та словотвору, їх 

стилістична функція; логіка 

селективності оповідального 

матеріалу та способів його 

інтеграції; особливості 

мовної гри, міжтекстові 

паралелі та способи їх 

введення в текст. 

 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти в умовах ЄКТС» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 

практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення на 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, 

деканатом складається додатковий розклад. 

 

Політика академічної доброчесності 

Здобувачі вищої освіти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно 

до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату є підставою 

для виставлення негативної оцінки. Списування під час проведення модульної контрольної 

роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної 

оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі (на онлайн-платформі Moodle) 

та включає два питання. 

Зразок модульної контрольної роботи 
Приклад1. Назвати основні періодичні та наукові видання, які висвітлюють гендерну 

проблематику у літературознавстві. 

Приклад 2. Розкрийте специфіку репрезентації атрибутів «традиційної жіночності» у творах 

Дж. Остін на прикладі двох романів письменниці. 
 

Форма підсумкового контроля: залік 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 

за традиційною шкалою 
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Підсумковий 

бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

(екзамен) 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 
Cхема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

практичних заняттях та 

виконання самостійної 

роботи, який переводиться у 

100- бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – 

за результатами  

виконання 

модульної контрольної 

роботи 

 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

30 балів (поточний 

контроль) 

16 балів (проміжний 

контроль) 

 

 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді здобувача вищої освіти на 

практичних заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний 

контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, вільно володіє науковою термінологією, наводить аргументи 

на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо повно 

володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовує при цьому обов’язкову літературу, володіє науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань він демонструє не 

достатню глибину матеріалу та аргументації, допускає при цьому деякі 

незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який відтворює певну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, але не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає певні помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 
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