
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
(ТВОРЧІСТЬ Ф. СТЕНДАЛЯ, Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО, О. УАЙЛЬДА)

Мета: перевірити, як студенти засвоїли матеріал за програмою,
проконтролювати і виявити рівень розуміння прочитаних
творів, уміння розмірковувати, робити узагальнення і висновки,
висловлювати власні думки та оцінки; виховувати прагнення
самовдосконалення.

Тип заняття: контроль знань.
Обладнання: картки з індивідуальними завданнями.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
1.1 Організаційний момент.
1.2 Оголошення теми і мети заняття.
2 АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
2.1 Пояснення викладачем методики виконання завдань тематичного

контролю знань.
2.2 Проведення контрольної роботи.

Визначте правильне твердження:
1) Темою роману «Червоне і чорне» є:

а) зображення долі молодої обдарованої людини із «низів» у
буржуазному суспільстві;

б) хвала людині, яка бореться за життя і має право на щастя;
в) засудження нерівності суспільства і привілеїв від народження.

2) Сорелю винесли смертний вирок, бо він:
а) вчинив злочин у церкві;
б) виступив проти суспільної несправедливості;
в) визнав провину і наполягав на покаранні.

3) Чий хрест дарує Соня Мармеладова Раскольникову у романі
Ф. Достоєвського «Злочин і кара» перед тим, як той зізнається у
вбивстві:

а) Катерини Іванівни;
б) свій;
в) Єлизавети.

4) Соня Мармеладова розуміє антигуманність «теорії» Раскольникова, але
вона співчуває йому, жаліє його, тому що:

а) кохає його;
б) вірить у його каяття;
в) як віруюча людина не здатна його осудити.



5) За жанром роман О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»?
а) побутовий;
б) символічний;
в) реалістичний.

6) Хто з героїв роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» є
проповідником ідеї гедонізму?

а) Генрі Уоттон;
б) Доріан Грей;
в) Безіл Голуорд.

7) Основною рисою характеру Сореля, яка визначала його долю, була:
а) хитрість;
б) сміливість;
в) лицемірство.

8) У романі Стендаля «Червоне і чорне» відображається життя Франції
за часів:

а) Людовіка ХІV;
б) Реставрації;
в) Наполеона.

9) Основною темою творчості Ф. Достоєвського є:
а) тема «маленької людини»;
б) тема щастя;
в) тема кохання.

10) Чим є зізнання Раскольникова у вбивстві перед офіційними особами:
а) кроком людини, яка впала у відчай;
б) наслідком чистосердечного каяття;
в) відмовою від своєї «теорії».

11) Що сповідував у житті англійський письменник О. Уайльд?
а) нігілізм;
б) естетизм;
в) прагматизм.

12) Під впливом якої події портрет Доріана Грея почав спотворюватися?
а) після вбивства Безіла Голуорда;
б) після зустрічі Доріана з лордом Генрі;
в) після самогубства Сибіл Вейн.

2.3 Самостійна робота студентів.
3 ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ
4 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Повторити матеріал, який викликав труднощі.
2) Хронологічна таблиця за Е. Гофманом.
3) Прочитати повість «Крихітка Цахес».


