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ПЕРЕДМОВА

Книга “The Call of the Wild” є одним з найкращих творів Джека Лон-
дона В повісті повною мірою відображаються основні риси літератур-
ного стилю письменника. Автор художньо переосмислив життєво до-
стовірний матеріал: подорожі на Клондайк та Аляску.

Чудово вдалася письменникові і композиція повісті. Переходи від 
опису до діалогу, від діалогу до портрету, від сцени до сцени проходять 
природно. Головний герой – собака Бек – зображений глибоко та все-
бічно. Природа у Лондона написана пензлем реаліста. Всі сюжетні лі-
нії допомагають виявленню образу сміливої та розумної собаки, в якій 
поєдналися дикий інстинкт і безмежна вірність людині.

В творі повною мірою відобразилась вражаюча стилістична май-
стерність художника: проза Лондона поетична, місцями читається як 
вірші. Письменник сконцентровує увагу на не багатьох, але найбільш 
гостро виражених деталях.

Джек Лондон продемонстрував спостережливість і чудове знання 
психіки та повадок тварин. Він був прихильником теорії еволюції та 
природного відбору, яку науково розробив Чарльз Дарвін. Повість де-
монструє надзвичайну любов до природи, думку про гуманне відно-
шення до тварин.

Працюючи над повістю Джека Лондона в оригіналі, читач зможе не 
тільки відкрити для себе стиль письменника, але й глибоко зрозуміти 
зміст твору, розвинути та сформувати комунікативну компетенцію, ба-
зою для якої слугують вправи та завдання до кожного розділу повісті. 
Робота з текстом сприятиме розвитку уміння читати та розуміти оригі-
нальний текст; здійснювати усномовленнєве спілкування у монологіч-
ній, діалогічній формі та у писемній формі відповідно до поставлених 
завдань, адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної 
мови і розвивати соціолінгвістичну компетенцію, яка забезпечує фор-
мування умінь користуватися мовленнєвими реаліями, характерними 
для стилю Джека Лондона.
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Даний посібник продовжує систему роботи з творами англійських та 
американських письменників, започатковану В. В. Євченко та С. І. Си-
доренко.

Текст твору супроводжується лінгвістичними та стилістичними ко-
ментарями, англо-українським словником.

Під час роботи з текстом повісті, розробки вправ, завдань, комента-
рів, для тлумачення лексики автори посібника використовували слов-
ники: Macmillan English Dictionary for Advanced Learners 2002; Col2-
lins Paperback English Thesaurus 2000; A. S. Hornby Oxford Advanced 
Learners Dictionary of Current English 1995; English – Ukrainian Dic-
tionary by M. I. Balla 1996; English-Russian Dictionary of Synonyms by 
A. I. Rozerman and Yu. D. Apresyan 1999; English-Ukrainian Dictionary 
by Yu. О. Zhluktenko, Encyclopedia Britannica CD 200 Deluxe і довідкові 
ресурси глобальної мережі Інтернет.

Посібник призначений для студентів факультетів іноземних мов і 
філологічних факультетів вищих навчальних закладів освіти і може ви-
користовуватися паралельно з діючими підручниками для аудиторного 
та самостійного читання.




