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комунікативного читання», яке передбачає вміння викласти суть прочитаного,
своє бачення проблеми відповідно до особистісних, емоціональних і
інтелектуальних особливостей студента.
Визначаючи роль і місце домашнього читання як виду читання в процесі
навчання іноземної мови можна сказати, що воно є навчальним видом мовної
діяльності, бо на його основі можна вирішити такі навчальні завдання як:
навчити читанню вголос і про себе; розширити словниковий запас учнів;
навчити учнів отримувати потрібну і цікаву інформацію з тексту, що вони
читають; прищепити учням смак і любов до самостійного читання літератури
іноземною мовою; пробудити у них бажання дізнатися нове шляхом подолання
певних труднощів (мовних, технічних); пробудити інтерес до читання як до
творчого процесу рішення розумових завдань у зв'язку з розумінням змісту
тексту; розвивати навички та вміння усного та писемного мовлення; закріпити
вивчені граматичні та лексичні теми; навчити самостійно читати, повно і точно
розуміти окремі моменти тексту іноземною мовою з мінімальним
використанням словника; розвивати навички здогадуватися про значення слова
по контексту, його словотворчим елементам.
Отже, роль домашнього читання на всіх етапах навчання іноземної мови
дуже значуща, тому що домашнє читання виконує тренувальну роль і має
допоміжний характер в процесі навчання читання. Завдяки домашньому
читанню учень може опанувати усі чотири види читання тому що воно є їх
комбінацією. Також, під час підготовки до здачі завдань з домашнього читання
учень має змогу ознайомитися з лексичною, граматичною і стилістичною
своєрідністю французької мови та поглибити свої знання з країнознавства. Цей
метод є дуже ефективним в стимуляції тяги учнів до нових знань, тому що таке
читання не є нудним і дає можливість проявити свою самостійність і
продемонструвати свої знання і уміння.
МОДЕЛЮВАННЯ ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ МЕТАПРОЗИ В РОМАНІ
М. ОНТАДЖЕ “АНГЛІЙСЬКИЙ ПАЦІЄНТ”
Анастасія ПОЛКОВНИК
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Н.С. Алексєєва
Сучасна література постмодернізму, в тому сенсі, в якому ми її сьогодні
розуміємо, характеризується сильною саморефлексивністю і відверто
пародійною інтертекстуальністю. Говорячи про постмодерністську прозу,
мають на увазі метапрозу, і, в силу відсутності чітких визначень
неоднозначного періоду, таке ототожнення приймається, як правило,
беззастережно. У літературі термін «постмодернізм» слід застосовувати для
того, щоб підкреслити двоїстий характер такої метапрози — метахудожній, з
одного боку, і історичний (оскільки вона містить в собі відгомони текстів і
контекстів минулого) з іншого.
Історіографічна метапроза (чи історіографічна метафікція) — це термін,
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визначений канадським теоретиком літератури Ліндою Хатчеон наприкінці
1980-х років. Термін використовується для художніх творів, які поєднують
літературні пристрої метафікції з історичною художньою літературою. Роботи,
що розглядаються як історіографічна метафікція, також відрізняються частими
алюзіями на інші художні, історичні та літературні тексти (тобто
інтертекстуальність), щоб показати, наскільки твори літератури та історіографії
залежать від історії дискурсу. Термін тісно пов'язаний з творами постмодерної
літератури, як правило, романами.
Роман Майкла Онтадже «Англійський пацієнт», як і інші романи, які
звертаються до історичної проблематики, часто відносять до «історіографічної
метапрози». Дедалі більше усвідомлення літератури як умовності, яка може
бути легко порушена, призводить до навмисного експерименту з лінійним
рухом часу, коли в романі порушується хронологічне, причинно-слідче
розгортання подій.
Хоча варіювання простору і часу не є відкриттям XX ст., але, на думку
Н.С. Лейтес, для сучасної літератури змішання простору-часу більш
характерно, ніж для інших літературних епох: «Пласти минулого, сьогодення і
майбутнього легко поєднуються, перетинають один одного, оповідання легко
переноситься з одного просторового кола в інший. І час, і простір варіюються
від історично конкретних і біографічних до нескінченних, космічних, вічних і
переходять одне в інше» [1]. При всій популярності концепції історіографічної
метапрози, її не можна визнати ефективною, так як в ній вся складна ієрархічна
система елементів жанру практично зводиться до верховенства тематики твору.
Постмодернізм можна описати не як період, а скоріше як поетику та
ідеологію. Він, безсумнівно, намагається боротися з герметичністю модернізму,
елітарним ізоляціонізмом, який відокремлює мистецтво від «світу», а
літературу від історії. Однак найчастіше він робить це, звертаючи методи
модерністської естетизації проти себе. Автономність мистецтва зберігається;
метахудожня саморефлексивність навіть підкреслює її. Тем не менш, всередину
цієї уявно інтровертної інтертекстуальності шляхом іронічних інверсій
пародійності входить ще один вимір: критичне ставлення мистецтва до «світу»
дискурсу і, далі, до суспільства і політики. Історія та література є джерелами
інтертексту в розглянутому романі; однак тут не можна ставити питання про
явну або приховану ієрархію. Історія і література в однаковій мірі є системами
нашої культури, які дають зрозуміти, створюють сенс нашого світу.
Література
1. Лейтес Н.С. Роман как художественная система. Учебное пособие по
спецкурсу. Пермь: ПГУ, 1985. 79 с.
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