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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Сапарова Гульшат Сахыгулыевна 
 

Тема дипломной работы: Художественное своеобразие романа 

Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» 

 

Структура работы. Дипломная работа состоит из реферата, введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы (33 источников) 

и приложения. Объем работы – 56 страниц. 

 

Ключевые слова: Портрет, искусство, эстетизм, символика,красота и 

молодость, мораль. 

 

Предмет исследования: жанровые и тематические особенности в 

романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

 

Объект исследования: единственный написанный Оскаром Уайльдом 

роман «Портрет Дориана Грея».   

 

Методы исследования: сравнительный, аналитический, описательный. 

 

Задачи работы:  

1) Проследить, как менялся образ Дориана в глазах читателей в разную 

эпоху, и что стало причиной его популярности и принятия в 

современной литературе.  

2) Изучить тематику эстетизма и его проявлений в образе Дориана и 

лорда Генри.  

3) Проанализировать понятие красоты в романе. 

4) Изучить основные символы, и их истолкование на примере цитат лорда 

Генри и БеизилаХоллуорда.  

5) Рассмотреть образ Дориана как фигуру воплощения красоты и вечной 

молодости. 

 

Цель работы: выявить художественные особенности романа Оскара 

Уайльда «Портрет Дориана Грея», изучить тематическую и жанровую 

специфику и выявить основные идеи и моральный аспект. 

 

Научная новизна работы заключается в исследовании специфики 

внутреннего противостояния души главного героя, в комплексном анализе 

эстетических принципов и гедонических взглядов писателя и его героев в 

романе.  



 
 

Практическая значимость работы: материалы данной дипломной 

работы могут быть использованы студентами филологических факультетов 

при изучении романа Оскара Уайльда и внутреннего мира главного героя. 



 
 

 

АBSTRACT OF THE THESIS 

 

Saparova Gulshat Sahygulyyevna 

 

The title of the thesis: Artistic originality of the novel by Oscar Wilde 

«The Picture of Dorian Gray». 

 
The structure of the thesis. The thesis consists of an abstract,an 

introduction, two chapters, a conclusion, a list of references (33 sources)and an 

application.The volume of work is 56 pages. 

 

Key words:Picture, art, aestheticism, symbolism, beauty and youth, morality. 

 

The subject of the research:genre and theme features in Oscar Wilde's novel 

«The Picture of Dorian Gray». 

 

Object of investigation:the novel written by Oscar Wilde «The Picture of 

Dorian Gray». 

 

Methods of research: comparative, analytical, descriptive. 

 

Objectives of work: 

1) To trace how the image of Dorian changed in the eyes of readers in different  

epochs, and what caused his popularity and recognition in contemporary literature. 

2) To study the subject of aestheticism and its manifestations in the image of 

Dorian and Lord Henry. 

3)Toanalyze the concept of beauty in the novel. 

4) To study the basic symbols, and their interpretation on the example of the 

quotations of Lord Henry and Basil Hallward. 

5)To mark the image of Dorian as a figure of the embodiment of beauty and eternal 

youth. 

 

The purpose of the work:to reveal the artistic features of Oscar Wilde's 

novel «The Picture of Dorian Gray», to study the theme and genre specificities and 

to reveal the main ideas and moral aspect. 

 

The scientific novelty of the workconsists of the study of special materials 

on the inner opposition of the soul of the protagonist in a comprehensive analysis 

of the aesthetic and hedonic viewsof the writer and his characters in the novel. 

 

Practical significance of the work:the materials of this diploma work can be 

used by students of philological faculties in studying the novel of Oscar Wilde and 

the inner world of the protagonist. 



 
 

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

 

Сапарова Гульшат Сахыгулыеўна 
 

Тэма дыпломнай работы: Мастацкая адметнасць рамана Оскара 

Уайльда “Партрэт Дарыяна Грэя”.  

 

Структура работы. Дыпломная работа складаецца з рэферата, 

уводзінаў, дзвюх глаў, заключэння, спіса выкарыстанай літаратуры 

(33 крыніцы) і дадатка. Аб’ѐм работы – 56 старонак.  

 

Ключавыя словы: партрэт, мастацтва, эстэтызм, сімволіка, прыгажосць 

і маладосць, мараль. 

 

Прадмет даследавання: жанравыя і тэматычныя асаблівасцірамана 

Оскара Уайльда “Партрэт Дарыяна Грэя”. 

 

Аб’ект даследавання: адзіны напісаны Оскарам Уайльдам раман 

“Партрэт Дарыяна Грэя”  

 

Метады даследавання: параўнальны,аналітычны,апісальны. 

 

Задачы работы:  

6) Прасачыць, як змяняўся вобраз Дарыяна ў вачах чытачоў у розныя 

эпохі і што стала прычынай яго папулярнасці і прыняцця ў сучаснай 

літаратуры.  

7) Выявіць тэматыку эстэтызму і яго праяваў у вобразах Дарыяна і лорда 

Генры. 

8) Прааналізаваць паняцце прыгажосці ў рамане.  

9) Выявіць асноўныя сімвалы і іх вытлумачэнне на прыкладзе цытат 

лорда Генры і Бэйзіла Холуорда.  

10) Адзначыць вобраз Дарыяна як фігуру ўвасаблення прыгажосці і вечнай 

маладосці. 

 

Мэта работы:выявіць мастацкія асаблівасці рамана Оскара Уайльда 

“Партрэт Дарыяна Грэя”, вывучыць тэматычную і жанравую спецыфіку, 

вызначыць асноўныя ідэі і маральны аспект. 

 

Навуковая навізна работызаключаецца ў даследаванні ўнутраных 

супярэчнасцяў душы галоўнага героя, у комплексным аналізе эстэтычных 

прынцыпаў і геданістычных поглядаў пісьменніка і яго герояў у рамане. 

 

Практычная значнасць работы:матэрыялы дадзенай дыпломнай 

работы могуць быць выкарыстаны студэнтамі філалагічных факультэтаў пры 

вывучэнні рамана Оскара Уайльда і ўнутранага свету галоўнага героя. 


