Тема: Натуралізм та течії раннього модернізму в прозі другої половини ХІХ ст.
Оскар Уайльд. Роман “Портрет Доріана Грея”
План
1. Натуралізм та течії раннього модернізму в прозі другої половини ХІХ ст.
2. Життя і творчість письменника.
3. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю.
4. “Портрет Доріана Грея” – взірець інтелектуального роману.
5. Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору.
6. Своєрідність теми кохання в творі.
Завдання 1. Повідомлення на тему: «Натуралізм і його ознаки в прозі другої половини
ХІХ ст.»
Завдання 2. Опрацювати матеріал підручника (с. 133-137). Скласти короткий конспект
про життя і творчість Оскара Уайльда.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=VQ48SKWWnOU&feature=emb_logo
Завдання 3. Використовуючи матеріал підручника (с. 139-142) дайте відповіді на
питання:
 Поясніть значення понять «естетизм», «парадокс», «інтелектуальний роман».
 Якими були естетичні й філософські погляди О. Вайльда? Чому ця людина стала
своєрідним символом кінця ХІХ ст.?
 Як філософія естетизму втілилася у житті О. Вайльда?
Завдання 4. Зробити аналіз роману «Портрет Доріана Грея», дати відповіді на питання:
- Якими подіями розпочинається роман?
- Коли вперше ми знайомимося з Доріаном Греєм? Який він?
- Чому Безіл не хотів знайомити лорда з Доріаном?
- Хто змусив Доріана замислитися над власною красою? Як саме?
- Чи сподобався Доріану його власний портрет? Чому?
- Які наслідки мав вплив лорда на юнака?
- Яке ставлення Доріана до Сібіл Вейн?
- Які зміни відбуваються з портретом? Що змінюється в Доріані?
- Які захоплення мав Доріан? Яке життя він веде?
- Який вплив на оточуючих мав Доріан? Чому?
- Що символізує собою портрет Доріана Грея? - Чому Доріан не кається?
- Що вирішив зробити Доріан з портретом?
- Який центральний конфлікт роману?

Зробити характеристику героїв:
- Лорда Генрі
- Безіла Голуорда
- Доріана Грея
Завдання 5. Повідомлення на тему “Своєрідність теми кохання у творі”
Електронний підручник: http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klaszarubizhna-literatura-kovbasenko-2018-stand.pdf

Домашнє завдання:
1. Конспект життя і творчість Генріка Ібсена.
2. Прочитати «Ляльковий дім» Г.Ібсена
3. **** Написати твір на одну з тем:
1. “Цей чарівний Доріан …”
2. “Краса – це одна з великих істин світу …

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

