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Передмова
Книга канадської письменниці Люсі Монтгомері “Anne of Green 

Gables” давно стала класикою американської літератури. Вона по-
стійно перевидається, її цитують поважні автори, її герої живуть на 
кіно- і телеекранах, Інтернет-сайтах. Роман приваблює теплим гумо-
ром, життєвою мудрістю, душевною щирістю головних героїв. Укра-
їнському читачеві, проте, цей роман мало відомий. Обираючи саме 
цю книгу, автори посібника намагалися розкрити для українських 
студентів, англомовної читацької аудиторії літературний, культуроло-
гічний і духовно-моральний потенціал цього твору.

Посібник у першу чергу призначений для студентів, що вивча-
ють англійську мову як спеціальність, і може використовуватися як 
під час аудиторних занять, так і для самостійної роботи. Автори спо-
діваються, що він також буде корисним усім, хто читає англійською 
мовою і бажає підвищити свій мовний рівень.

Мета посібника – допомогти читачам максимально розкрити 
для себе багатий художній та мовний потенціал роману, навчитися 
сприймати літературний твір в його культурологічному і часовому 
контексті. Оригінальний текст роману організовано в тринадцять 
розділів, кожен з яких містить мовні та культурологічні примітки до 
тексту, список лексичних одиниць, що рекомендуються для вивчення 
і опрацювання, комплекс вправ, тестів і завдань. Чотирнадцятий роз-
діл є узагальнюючим.

Посібник також містить довідку про автора, покажчик географіч-
них назв і словник назв рослин, що зустрічаються в тексті.

Комплекс вправ, тестів і завдань в кожному розділі складається 
із чотирьох частин. Це передтекстові питання, метою яких є моти-
вування читача і підготовка його до проблематики тексту; тестові за-
вдання на розуміння прочитаного; мовні вправи; питання і завдання 
для обговорення подій, дійових осіб, проблематики роману, автор-
ського стилю.

Під час роботи над текстом роману автори посібника виділили 
як головні його три специфічні риси, на які повинен зважати читач 
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для адекватного сприйняття твору – роман був написаний на початку 
ХХ століття; він написаний канадською письменницею; він значною 
мірою відображає культурологічний контекст молодих років самої 
письменниці. Тому при підготовці коментарів, лексичних вправ, за-
вдань для обговорення виявилося важливим зробити акцент на сти-
лістичних особливостях лексики, привернути увагу до специфіки 
американо-канадського варіанта, зробити для читача зрозумілим 
спектр літературних уподобань самої письменниці, на які вона по-
силається.

Мовні вправи і завдання є різними за своїм рівнем і спрямованіс-
тю. Це вправи на коментування, вибір лексичної одиниці, синонімію, 
словотворення, знайдення відповідників, вживання прийменників, 
кросворд, переклад тощо. Студенти заохочуються до активної роботи 
з тлумачним словником.

Завдання до обговорення тексту містять питання для дискусії в 
парах і групах, коментування, характеристику персонажів, питання, 
що стосуються проблематики роману, особливостей авторського сти-
лю, завдання для розвитку писемного мовлення. Ця група завдань 
спрямована на розвиток комунікативних навичок студентів і навчан-
ня їх основ аналізу художнього тексту. Питання цього розділу стиму-
люють студентів до висловлення особистого відношення до пробле-
матики роману, його героїв.

Під час роботи з текстом роману, розробки вправ, завдань, комен-
тарів, для тлумачення лексики автори посібника використовували 
словники: The Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles. 4th 
edition, 1985; Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 
Seventh edition. Oxford University Press, 2005; Cambridge International 
Dictionary of English. Cambridge University Press, 1995; The New 
Webster’s Dictionary of the English Language. International Edition. 
1997; а також Encyclopedia BRITANNICA СD 2000 Deluxe і довідкові 
ресурси глобальної мережі ІНТЕРНЕТ.

Автори будуть вдячні всім, хто працює з цим посібником, за від-
гуки та пропозиції щодо його змісту і ефективності.
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