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РЕФЕРАТ
дипломной работы
Соловей Полины Николаевны
Тема дипломной работы: Расовое и социальное неравенство в
творчестве Марка Твена
Структура дипломной работы: Дипломная работа состоит из
введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы,
который включает 17 источников.
Полное количество страниц 53.
Объект исследования: творчество Марка Твена: публицистика,
очерки, рассказы, романы.
Предмет исследования: расовое и социальное неравенство в
творчестве Марка Твена.
Цель работы: выявить обличение расового и социального неравенства
в творчестве Марка Твена.
Основные задачи исследования:
1. Систематизировать творчество Марка Твена.
2. Проанализировать формы обличения социального и расового неравенства
в публицистике и малой прозе Марка Твена.
3. Раскрыть проявления расового и социального неравенства в романах
Марка Твена.
Ключевые слова: расовое неравенство, социальное неравенство,
линчевание, проза, публицистика.

РЭФЕРАТ
дыпломнай працы
Салавей Паліны Мікалаеўны

Тэма дыпломнай працы: Расавая і сацыяльная няроўнасць ў
творчасці Марка Твена.
Структура дыпломнай працы: Дыпломная праца складаецца з
увядзення, двух раздзелаў, заключэння і спісу выкарыстанай літаратуры, які
ўключае 17 крыніц.
Поўная колькасць старонак 53.
Аб'ект даследавання: творчасць Марка Твена: публіцыстыка,
нарысы, апавяданні, раманы.
Прадмет даследавання: расавая і сацыяльная няроўнасць у творчасці
Марка Твена.
Мэта працы: Раскрыць праявы расавай і сацыяльнай няроўнасці ў
творчасці Марка Твена.
Асноўныя задачы даследавання:
1. Сістэматызаваць творчасць Марка Твена.
2. Прааналізаваць сацыяльную і расавую няроўнасць у публіцыстыцы і
малой прозе Марка Твена.
3. Раскрыцьпраявы расавай і сацыяльнай няроўнасці ў раманах Марка
Твена.
Ключавыя словы: Расавая няроўнасць, сацыяльная няроўнасць,
лінчаванне.

ABSTRACT
of the thesis by
Solovey Polina Nikolaevna

Thesis: racial and social inequality in the works of Mark Twain
The structure of the thesis: Thesis consists of an introduction, two chapters,
conclusion and bibliography, which includes 17 sources.
The total number of page 53.
The object of study: the creative work by Mark Twain: journalism, essays,
short stories, novels.
Subject of research: racial and social inequality in the works of Mark
Twain.
Objective: to study manifestations of racial and social inequality in the
works of Mark Twain.
The main objectives of the study:
1. To systematize the works by Mark Twain.
2. To analyze the social to racial inequality in journalism and short fiction by
Mark Twain.
3. Expand manifestations of racial and social inequality in the novels by
Mark Twain.
Keywords: racial inequality, social inequality, the lynching.

