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РЕФЕРАТ 

Гурбангелдиев Рахым Чарыярович 

КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИЗМА В ЭПИКО-ДРАМАТИЧЕСКИХ 

ЖАНРАХ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Объем дипломной работы – 63 страницы, список использованной 

литературы составляет 41 наименований. 

Ключевые слова: драма, пьеса, конфликт, проблематика, театр. 

Предмет исследования – исторические образы и специфика их показа в 

драмах Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" и Бернарда Шоу “Цезарь 

и Клеопатра”. 

Объект исследования – драматические произведения У.Шекспира 

"Антоний и Клеопатра" и Б.Шоу “Цезарь и Клеопатра” в их художественной 

целостности и контексте творчества писателей. 

Цель исследования – сравнить пьесы Уильяма Шекспира "Антоний 

и Клеопатра" и Бернарда Шоу “Цезарь и Клеопатра”, выявить особенности 

художественного показа исторических персонажей в этих пьесах, а так 

же характерные черты их языка, стиля, образной системы. 

Методы исследования: культурно-исторический, биографический, 

описательный, сравнительно-сопоставительный. 

Основные результаты: в работе раскрываются особенности и способы 

художественного создания исторических образов в известных пьесах 

У.Шекспира «Антоний и Клеопатра» и Б.Шоу «Цезарь и Клеопатра», а также 

дается их сравнительно-сопоставительная характеристика в культурном 

контексте эпох, к которым принадлежали выдающиеся английские писатели. 

Практическая значимость работы состоит в расширении знаний о 

культуре страны изучаемого языка, углублении знаний о творчестве 

английских драматургов, а также в дальнейшем их применении в практике 

межкультурной коммуникации и преподавания. 

 

 

 

 



 

РЭФЕРАТ 

Гурбангелдзіеў Рахым Чарыяравіч 

КАНЦЭПЦЫЯ ГІСТАРЫЗМУ Ў ЭПIКА-ДРАМАТЫЧНЫХ 

ЖАНРАХ АНГЕЛЬСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

Аб’ём дыпломнай работы – 63 старонкі, спіс выкарыстанай літаратуры 

складаецца з 41 найменняў. 

Ключавыя словы: драма, п’еса, канфлікт, праблематыка, тэатр. 

Прадмет даследавання – гістарычныя вобразы і спецыфіка іх паказу ў 

драмах Уільяма Шэкспіра "Антоній і Клеапатра" і Бернарда Шоу “Цэзар і 

Клеапатра”. 

Аб’ект даследавання – драматычныя творы У.Шэкспіра "Антоній 

і Клеапатра" і Б.Шоу “Цэзар і Клеапатра” ў іх мастацкай цэласнасці і 

кантэксце творчасці пісьменнікаў. 

Мэта даследавання – параўнаць п’есы Уільяма Шэкспіра "Антоній 

і Клеапатра" і Бернарда Шоу “Цэзар і Клеапатра”, выявіць асаблівасці 

мастацкага паказу гістарычных персанажаў у гэтых п’есах, а 

таксама характэрныя рысы іх мовы, стылю, вобразнай сістэмы. 

Метады даследавання: культурна-гістарычны, біяграфічны, апісальны, 

параўнальна-супастаўляльны. 

Асноўныя вынікі: ў працы раскрываюцца асаблівасці і спосабы 

мастацкага стварэння гістарычных вобразаў у вядомых п’есах У.Шэкспіра 

«Антоній і Клеапатра» і Б.Шоу «Цэзар і Клеапатра», а таксама даецца іх 

параўнальна-супастаўляльная характарыстыка ў культурным кантэксце эпох, 

да якіх належалі гэтыя славутыя англійскія пісьменнікі. 

Практычная значнасць атрыманых вынікаў заключаецца ў пашырэнні 

ведаў пра культуру краіны вывучаемай мовы, паглыбленні ведаў пра 

творчасць англійскіх драматургаў, а таксама ў далейшым іх выкарыстанні ў 

практыцы міжкультурнай камунікацыі і выкладання. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Gurbangeldiyev Rahym Charyyarovich 

THE CONCEPT OF HISTORISM IN THE EPICO-DRAMATIC 

GENRES OF ENGLISH LITERATURE 

Volume of the thesis is 59 pages, a list of references is 40 items. 

Keywords: drama, play, conflict, problems, theater. 

Subject of research – the historical images and the specificity of their 

display in the dramas "Antony and Cleopatra" by William Shakespeare and 

“Caesar and Cleopatra” by George Bernard Shaw. 

Object of study is the dramatic works by William Shakespeare "Antony and 

Cleopatra" and “Caesar and Cleopatra” by B.Shaw in their artistic integrity and 

context of the writers. 

The purpose of the study is to compare the plays of William Shakespeare 

"Antony and Cleopatra" and George Bernard Shaw's “Caesar and Cleopatra”, to 

identify the features of the artistic presentation of historical characters in these 

plays, as well as the characteristic features of their language, style, imagery. 

Research methods are cultural-historical, biographical, descriptive, 

comparative. 

Main results: the paper describes the features and methods of creating 

historical art images in the famous plays "Antony and Cleopatra" by William 

Shakespeare and "Caesar and Cleopatra" by George Bernard Shaw, and also gives 

their comparative characteristics in the cultural context of the eras, which belonged 

to the distinguished English writers. 

The practical significance of this work is to increase knowledge about the 

culture of the country of the target language, the deepening of knowledge about the 

works of English playwrights, as well as further their application in the practice of 

intercultural communication and teaching. 

 


