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РЕФЕРАТ 
Якубель Кристина Юрьевна 

ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЖЕНЩИНЫ  В РОМАНАХ  
МАРГАРЕТ ДРЭББЛ «МОЙ ЗОЛОТОЙ ИЕРУСАЛИМ» И  

ФЭЙ УЭЛДОН «ПОДРУГИ» 
Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 

четырех глав, выводам по главам, заключения, списка использованной 
литературы, который включает 78 источников. 

Полный объем работы – 52 страницы печатного текста. 
Цель дипломной работы: выявить способы художественного 

воплощения путей самоидентификации женщины в романах Маргарет Дрэббл 
«Мой золотой Иерусалим» (Margaret Drabble «Jerusalem the Golden») и Фэй 
Уэлдон «Подруги» (Fay Weldon «Female Friends»). 

Задачи дипломной работы: 
1. На основе изучения специальной теоретической литературы выявить  

ключевые аспекты таких понятий, как «самоидентификация личности», 
«женская проза» и «феминистская литература»; проследить точки пересечения 
этих понятий в научном дискурсе ХХ века; 

2. Проанализировать понятие «самоидентификация женщины» в рамках  
феминистской литературы и выявить особенности художественного 
воплощения данного понятия в избранных для изучения романах; 

3. Исследовать проблемно-тематическое поле романов, их сюжетно- 
композиционное строение, образную систему и приемы художественной 
выразительности, направленные на отражение проблемы самоидентификации 
личности и воплощение путей поиска идентичности современной женщиной. 

Объект исследования: роман Маргарет Дрэббл «Мой золотой  
Иерусалим», Фэй Уэлдон «Подруги». 

Предмет исследования: способы художественного воплощения путей 
самоидентификации женщины в романах «Мой золотой Иерусалим», 
«Подруги». 

Ключевые понятия: идентичность, самоидентификация, женская проза, 
феминизм, феминистская литература, гендер. 

Актуальность дипломной работы состоит в том, что проблема 
самоидентификации женщины в произведениях Маргарет Дрэббл и Фэй Уэлдон 
представляется малоизученной в литературоведении и предоставляет широкое 
поле для анализа. 
 
 
 
 



РЭФЕРАТ 
Якубель Крысціна Юр’еўна 

ПРАБЛЕМА САМАІДЭНТЫФІКАЦЫІ ЖАНЧЫНЫ Ў РАМАНАХ 
МАРГАРЭТ ДРЭББЛ «МОЙ ЗАЛАТЫ ІЕРУСАЛІМ» І  

ФЭЙ УЭЛДАН «СЯБРОЎКІ» 
 

Структура дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з уводзін, 
чатырох глаў, высноў па главах, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, 
які ўключае 78 найменняў. 

Поўны аб’ём работы – 52 старонкі друкаванага тэксту. 
Мэта дыпломнай работы: выявіць спосабы мастацкага ўвасаблення 

шляхоў самаідэнтыфікацыі жанчыны ў раманах Маргарэт Дрэббл «Мой залаты 
Іерусалім» (Margaret Drabble «Jerusalem the Golden») і Фэй Уэлдан «Сяброўкі» 
(Fay Weldon «Female Friends»). 

Задачы дыпломнай работы: 
1. На падставе вывучэння спецыяльнай тэарэтычнай літаратуры выявіць 

ключавыя аспекты такіх паняццяў, як «самаідэнтыфікацыя асобы», «жаночая 
проза» і «фемінісцкая літаратура»; прасачыць кропкі судакранання гэтых 
паняццяў у навуковым дыскурсе ХХ стагоддзя; 

2. Прааналізаваць паняцце «самаідэнтыфікацыя жанчыны»  ў межах  
фемінісцкай літаратуры і выявіць асаблівасці мастацкага ўвасаблення гэтага 
паняцця ў абраных для вывучэння раманах; 

3. Даследаваць праблемна-тэматычнае поле раманаў, іх сюжэтна- 
кампазіцыйную будову, вобразную сістэму і прыёмы мастацкай выразнасці, 
накіраваныя на адлюстраванне праблемы самаідэнтыфікацыі асобы і 
ўвасабленне шляхоў пошуку ідэнтычнасці сучаснай жанчынай. 

Аб'ект даследавання: раман Маргарэт Дрэббл «Мой залаты Іерусалім», 
Фэй Уэлдан «Сяброўкі». 

Прадмет даследавання: спосабы мастацкага ўвасаблення шляхоў 
самаідэнтыфікацыі жанчыны ў раманах «Мой залаты Іерусалім», «Сяброўкі». 

Ключавыя паняцці: ідэнтычнасць, самаідэнтыфікацыя, жаночая  
проза, фемінізм, фемінісцкая літаратура, гендар. 

Актуальнасць дыпломнай работы складаецца ў тым, што праблема 
самаідэнтыфікацыі жанчыны ў творах Маргарэт Дрэббл і Фэй Уэлдан 
ўяўляецца малавывучанай у літаратуразнаўстве і дае шырокае поле для аналізу. 

 
 

 

 



SUMMARY 
Yakubel Christina 

FEMALE SELF-IDENTIFICATION IN MARGARET DRABBLE’S 
«JERUSALEM THE GOLDEN» AND FAY WELDON’S «FEMALE 

FRIENDS» 
 

The structure of the thesis. The thesis consists of an introduction, four 
chapters, summaries to the chapters, conclusion. The list of the cited sources includes 
78 items. 

Total work volume – 52 pages of printed text. 
The purpose of the thesis is to explicate the methods of portrayal of female 

self-identification in the novels «Jerusalem the Golden» by Margaret Drabble and 
«Female Friends» by Fay Weldon. 

The objectives of the thesis: 
1. To reveal key aspects of such notions as «self-identification», «female  

prose» and «feminist literature» on the basis of a special theoretical literature; to trace 
the point of intersection of these notions in scientific discourse of the 20th century; 

2. To analyze the notion «female self-identification» in the feminist  
literature and to identify the methods of portrayal of this notion in the novels chosen 
for the study; 

3. To examine themes and motifs of the novels, their plot structure, imagery  
and techniques of artistic devices aimed to reflect the problem of self-identification 
and to personalize the retrieval routes of modern female identity. 

The object of the thesis is the novels «Jerusalem the Golden» by Margaret 
Drabble and «Female Friends» by Fay Weldon. 

The subject of the thesis is the methods of portrayal of female self-
identification in the novels «Jerusalem the Golden» and «Female Friends». 

Keywords: identity, self-identification, female prose, feminism, feminist 
literature, gender. 

Relevance of the thesis. This thesis covers the problem of female self-
identification in the novels by Margaret Drabble and Fay Weldon, which is 
underinvestigated in the literary studies and provides a wide field for analysis. 
 


