Зарубіжна література
Тема: Життя і творчість Оноре де Бальзака. Повість "Гобсек"
План заняття
1.
2.
3.
4.
5.

Життєвий і творчий шлях Оноре де Бальзака.
Епопея «Людська комедія» - енциклопедія життя французького суспільства.
Аналіз твору Оноре де Бальзака «Гобсек».
Життєва філософія Гобсека.
Система образів повісті «Гобсек».
Завдання 1. Переглянути відео «5 Хвилин з Оноре де Бальзаком» за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=SDjfXqo57M0&feature=emb_logo

Завдання 2. Зробіть аналіз епопеї «Людська комедія» використовуючи презентацію
(додаток)
Переглянути відео «Експрес урок: «Людська комедія» Оноре де Бальзака» за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=-sDHhy_dmhI&feature=emb_logo
Завдання 3.
 Прочитайте повість «Гобсек» Оноре де Бальзака. Зробити аналіз твору
Посилання на фільм «Гобсек»:
https://www.youtube.com/watch?v=zDPQdZWI7IY
 Коротко дайте письмові відповіді на наступні питання:
1. Що означає ім’я Гобсек у перекладі?Опишіть спосіб життя Гобсека.
2. Які кольори та відтінки використовує автор у змалюванні зовнішності героя?
Чому?
3. На яких деталях помешкання зосереджується увага читача? Чому?
4. Чи можна за описом житла визначити рівень статків героя, його характер,
ставлення до нього автора?
5. Про що свідчить опис квартири Гобсека після того, як його не стало?
6. Що ми знаємо про родину Гобсека? Кому заповідав своє багатство Гобсек?
7. Дервіль говорить про Гобсека : “Я пожалів його, як пожалів би хворого”.
Як вам здається, жадоба Гобсека до золота – це хвороба?
8. Гобсек прагнув розбагатіти і розбагатів. А хіба можна назвати його щасливою
людиною? Чи відчув він себе щасливим?

Завдання 4. Дослідіть життєву філософію Гобсека і прокоментуйте висловлювання «У золоті зосереджені всі сили людства» (письмово)
Завдання 5. Користуючись текстом роману, визначити позитивних, негативних та
нейтральних героїв (заповнити таблицю).
ПЕРСОНАЖІ
Позитивні

Негативні

Нейтральні

Домашнє завдання:
1. Написати конспект на тему: “Життєвий і творчий шлях Ф.Достоєвського.
2. 2. Прочитати “Злочин і кара” Ф.Достоєвського.
3. *** Написати твір-роздум на одну з тем:
- «Що таке життя? Машина, яку приводять у рух гроші»
- «Влада і втіха — хіба не основи нашого нового суспільного ладу?»

Примітка. Виконане д/з переслати на електронну пошту викладача
nataliznachur88@gmail.com або у VIBER. Не забудьте вказати своє прізвище та ім’я.

Додаток 1

Додаток 2

