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РЕФЕРАТ 

Кунаховец Герман Григорьевич 

ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ СИЛЬВИИ ПЛАТ 

Структура работы.  Дипломная работа состоит из введения, двух глав 
основной части, заключения и списка использованных источников, 
включающего 50 наименований. Общий объем составляет 57 страниц печатного 
текста. 

Ключевые  слова:  САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ, ЛИЧНОСТЬ АВТОРА, 
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД, АСПЕКТЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ, 
СИЛЬВИЯ ПЛАТ. 

Цель  исследования:  выявление ключевых аспектов проблемы 
самоидентификации в творчестве Сильвии Плат. 

Задачи исследования: 

1. обосновать, почему проблема самоидентификации занимает важное 
место в литературе ХХ века и в художественном наследии Плат в частности; 

2. определить сущность биографического подхода к литературному 
произведению, объяснить необходимость его применения при исследовании 
текстов писательницы;  

3. выявить способы художественного воплощения проблемы 
самоидентификации в поэзии Плат; 

4. раскрыть ключевые аспекты проблемы самоидентификации в 
романе «Под стеклянным колпаком».  

Объект  исследования: сборники поэзии Сильвии Плат «Колосс», 
«Пересечение воды», «Ариэль», роман «Под стеклянным колпаком». 

Предмет  исследования:  проблема самоидентификации в поэтическом 
наследии Сильвии Плат и в романе «Под стеклянным колпаком». 

  



РЭФЕРАТ 

Кунахавец Герман Рыгоравіч 

ПРАБЛЕМА САМАІДЭНТЫФІКАЦЫІ Ў ТВОРЧАСЦІ СІЛЬВІІ ПЛАТ 

Структура работы. Дыпломная работа складаецца з уводзін, дзвюх глаў, 
заключэння і спіса выкарыстаных крыніц, які ўключае 50 найменняў. Поўны 
аб'ём складае 57 старонак друкаванага тэксту. 

Ключавыя словы: САМАІДЭНТЫФІКАЦЫЯ, АСОБА АЎТАРА, 
БІЯГРАФІЧНЫ ПАДЫХОД, АСПЕКТЫ САМАІДЭНТЫФІКАЦЫІ, СІЛЬВІЯ 
ПЛАТ. 

Мэта даследавання: выяўленне ключавых аспектаў праблемы 
самаідэнтыфікацыі ў творчасці Сільвіі Плат. 

Задачы даследавання: 

1. абгрунтаваць, чаму праблема самаідэнтыфікацыі займае важнае 
месца ў літаратуры ХХ стагоддзя і ў мастацкай спадчыне Плат у прыватнасці; 

2. вызначыць сутнасць біяграфічнага падыходу да літаратурнага 
твора, растлумачыць неабходнасць яго прымянення пры даследаванні тэкстаў 
пісьменніцы; 

3. выявіць спосабы мастацкага ўвасаблення праблемы 
самаідэнтыфікацыі ў паэзіі Плат; 

4. раскрыць ключавыя аспекты праблемы самаідэнтыфікацыі ў рамане 
“Пад шкляным каўпаком”. 

Аб'ект даследавання: зборнікі паэзіі Сільвіі Плат “Калос”, 
“Скрыжаванне вады”, “Арыэль”, раман “Пад шкляным каўпаком”. 

Прадмет даследавання: праблема самаідэнтыфікацыі ў паэтычнай 
спадчыне Сільвіі Плат і ў рамане “Пад шкляным каўпаком”. 

  



ABSTRACT 

Kunakhovets Herman  

THE PROBLEM OF SELF-IDENTIFICATION IN  
SYLVIA PLATH’S WORKS 

The structure of the thesis. The thesis consists of an introduction, two 
chapters, a conclusion and a bibliography including 50 items. Total work volume is 
57 pages of printed text. 

Keywords: SELF-IDENTIFICATION, PERSONALITY OF THE AUTHOR, 
BIOGRAPHIC APPROACH, ASPECTS OF SELF-IDENTIFICATION, SYLVIA 
PLATH. 

The objective of the thesis  is to identify key aspects of the problem of self-
identification in Sylvia Plath’s works. 

Research tasks: 

1. to substantiate why the problem of self-identification occupies an 
important place in the literature of the twentieth century and in Plath’s artistic 
heritage in particular; 

2. to determine the essence of the biographical approach to a literary work, 
to explain the need for its application in the study of the texts of the writer; 

3. to identify ways of artistic embodiment of the problem of self-
identification in the poetry of Plath; 

4. to reveal the key aspects of the problem of self-identification in the novel 
The Bell Jar. 

The  object  of  the  research: collections of poetry by Sylvia Plath (The 
Colossus, Crossing the Water, Ariel) and the novel The Bell Jar. 

The subject of the research: the problem of self-identification in the poetic 
heritage of Sylvia Plath and in the novel The Bell Jar. 


