
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Предмет __ зарубіжна література__________ клас ___11____ 

 

Підручники: 

 

Підручник Зарубіжна література Ковбасенко Ю.І.Світова література для 11 

кл.(академічний, профільний рівні), Київ «Грамота», 2012. 

https://pidruchnyk.com.ua/558-svtova-lteratura-11-klas-kovbasenko-2012.html 

 

 

Підручник Зарубіжна література Ісаєва О.О, Клименко Ж.В., Мельник А.О. Світова 

література, підручник для 11 кл (рівень стандарту)Харків, 2011. 

https://pidruchnyk.com.ua/458-svtova-lteratura-sayeva-klimenko-melnik-11-klas.html 

 

 

 

Тематична контрольна робота № 1                (І семестр) 

 

Із драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століть. 
Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX – на початку ХХ ст. «Нова 

драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г.Ібсена, А.Чехова, Дж. Б. 

Шоу. 

 

 

Літературознавчі терміни і поняття 

1)  драматургія як рід літератури 

2)  нова драматургія 

3)  зовнішня та внутрішня  дії 

4)  відкритий фінал 

 

 

 

 

 

 

№ Автор/ назва твору Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Гéнрік Íбсен 
«Ляльковий дім» 

 

Б.Шоу «Пігмаліон» 

А.Чехов «Вишневий 

сад» 

Життєвий і творчий шлях 

письменника. Генрік Ібсен – 

норвезький письменник, 

зачинатель європейської 

«нової драматургії». 

«Ляльковий дім» як 

соціально-психологічна драма. 

Особливості драматичного 

конфлікту та розвитку 

сценічної дії в п’єсі. 

Аналітична композиція твору. 

Новаторство Ібсена-

драматурга. 

Роль Ібсена в розвитку нової 

європейської драматургії . 

Читати скорочено 

https://www.ukrlib.com.ua/stysl

o-zl/printit.php?tid=5492 

Аналіз твору 

http://www.vaglivo.org/dolya-

jinki-u-novij-drami-yak-

viznachalenomu-yavishu-

svitovoyi.html 

Слухати (аудіокнига україн. 

мовою) 

https://www.youtube.com/watch

?v=o-ayqxjka48 

Експрес-урок 

https://www.youtube.com/watch

?v=y8pczjGwtPw 

https://pidruchnyk.com.ua/9klas/zarubizhna9/
https://pidruchnyk.com.ua/558-svtova-lteratura-11-klas-kovbasenko-2012.html
https://pidruchnyk.com.ua/9klas/zarubizhna9/
https://pidruchnyk.com.ua/458-svtova-lteratura-sayeva-klimenko-melnik-11-klas.html
https://www.ukrlib.com.ua/styslo-zl/printit.php?tid=5492
https://www.ukrlib.com.ua/styslo-zl/printit.php?tid=5492
http://www.vaglivo.org/dolya-jinki-u-novij-drami-yak-viznachalenomu-yavishu-svitovoyi.html
http://www.vaglivo.org/dolya-jinki-u-novij-drami-yak-viznachalenomu-yavishu-svitovoyi.html
http://www.vaglivo.org/dolya-jinki-u-novij-drami-yak-viznachalenomu-yavishu-svitovoyi.html
http://www.vaglivo.org/dolya-jinki-u-novij-drami-yak-viznachalenomu-yavishu-svitovoyi.html
https://www.youtube.com/watch?v=o-ayqxjka48
https://www.youtube.com/watch?v=o-ayqxjka48
https://www.youtube.com/watch?v=y8pczjGwtPw
https://www.youtube.com/watch?v=y8pczjGwtPw


Тематична контрольна робота № 2  

Із літератури першої половини ХХ ст. Модернізм в літературі. 

Бурхливий і суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в І пол. ХХ ст. (Перша 

світова війна, революції, тоталітарні режими, Друга світова війна), його неоднозначні 

зв’язки з культурним і літературним процесом. Зміна світоглядних та естетичних систем 

Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні 

течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Співвідношення модернізму 

та авангардизму, їхня естетико-художня спорідненість і специфічні риси. Доля реалізму в 

літературі І пол. ХХ ст., його еволюція та модифікації, пошуки нових засобів і форм 

художнього вираження. Елітарна та масова культура. Загальна характеристика 

модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст. Ф.Кафка, Дж. Джойс.  

 

№ Автор/ назва твору Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Ф.Кафка 
«Перевтілення» 

Життєвий і творчий шлях 

письменника. Кафка – 

австрійський письменник-

модерніст. Своєрідність 

світобачення та його 

художнього втілення в 

оповіданні «Перевтілення». 

Грегор Замза та його родина. 

Особливості стилю Кафки, 

специфіка поєднання 

реальності та міфотворчості у 

його гротесковому художньому 

світі. 

Читати скорочено 

https://gdz4you.com/literatura/skor

ocheni-perekazy/styslyj-perekaz-

tvoru-perevtilennya-franc-kafka-

20454/ 

Аналіз твору 

https://dovidka.biz.ua/perevtilennya

-analiz/ 

2 Д.Джойс «Джакомо 

Джойс» 

Життєвий і творчий шлях 

письменника. Джойс – 

ірландський письменник-

модерніст. Характерні риси 

поетики модерністських творів 

Джойса: «потік свідомості», 

елемент пародійності та 

іронічності.Психологічне есе 

«Джакомо Джойс», його 

автобіографічний характер. 

Читати скорочено 

https://dovidka.biz.ua/dzhakomo-

dzhoys-skorocheno/ 

3 М.Булгаков 
«Майстер і 

Маргарита» 

Життєвий і творчий шлях 

російського письменника 

М.Булгакова. Булгаков і Київ. 

Творчий шлях письменника до 

«внутрішньої еміграції». Роман 

«Майстер і Маргарита» як 

вершина його творчості. 

Проблематика і система образів 

твору. Особистість і влада, різні 

аспекти потрактування 

проблеми. Трагізм долі митця 

(майстра). «Майстер і 

Маргарита» як роман-міф, його 

джерела, трансформація 

міфічних мотивів. Поєднання 

реальності та фантастики в 

романі. «Московські» та 

«єршалаїмську» розділи твору 

та художні засоби їхнього 

Читати скорочено 

https://dovidka.biz.ua/mayster-i-

margarita-korotkiy-zmist/ 

Слухати (аудіокнига україн. 

мовою) 

https://www.youtube.com/watch?v

=rDv9LsQnaEU 

Аналіз твору 

http://mykniga.com.ua/tvory/majste

r-i-margarita-analiz-tvoru-

bulgakova-sens-romanu-jogo-

zhanr-i-osoblivosti.html 

https://gdz4you.com/literatura/skorocheni-perekazy/styslyj-perekaz-tvoru-perevtilennya-franc-kafka-20454/
https://gdz4you.com/literatura/skorocheni-perekazy/styslyj-perekaz-tvoru-perevtilennya-franc-kafka-20454/
https://gdz4you.com/literatura/skorocheni-perekazy/styslyj-perekaz-tvoru-perevtilennya-franc-kafka-20454/
https://gdz4you.com/literatura/skorocheni-perekazy/styslyj-perekaz-tvoru-perevtilennya-franc-kafka-20454/
https://dovidka.biz.ua/perevtilennya-analiz/
https://dovidka.biz.ua/perevtilennya-analiz/
https://dovidka.biz.ua/dzhakomo-dzhoys-skorocheno/
https://dovidka.biz.ua/dzhakomo-dzhoys-skorocheno/
https://dovidka.biz.ua/mayster-i-margarita-korotkiy-zmist/
https://dovidka.biz.ua/mayster-i-margarita-korotkiy-zmist/
https://www.youtube.com/watch?v=rDv9LsQnaEU
https://www.youtube.com/watch?v=rDv9LsQnaEU
http://mykniga.com.ua/tvory/majster-i-margarita-analiz-tvoru-bulgakova-sens-romanu-jogo-zhanr-i-osoblivosti.html
http://mykniga.com.ua/tvory/majster-i-margarita-analiz-tvoru-bulgakova-sens-romanu-jogo-zhanr-i-osoblivosti.html
http://mykniga.com.ua/tvory/majster-i-margarita-analiz-tvoru-bulgakova-sens-romanu-jogo-zhanr-i-osoblivosti.html
http://mykniga.com.ua/tvory/majster-i-margarita-analiz-tvoru-bulgakova-sens-romanu-jogo-zhanr-i-osoblivosti.html


зв’язку. Особливості композиції 

твору – «роман у романі». 

Глибинні зрушення в поезії 

початку ХХ ст. Модернізм і 

основні течії європейської 

поезії XX ст. 

 

 

Літературознавчі терміни і поняття 

1)  Модернізм                       2)  Авангардизм          3)  Міфотворчість 

4)  Експресіонізм  5)  Потік свідомості  6)  Роман в романі 

         

 

Тематична контрольна робота № 3        (ІІ семестр) 

Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Модернізм і основні течії європейської 

поезії XX ст. Поезія Срібної доби російської поезії 

Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Модернізм і основні течії європейської поезії 

XX ст. 

«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії 

(символізм, акмеїзм, футуризм). Трагічні долі митців «срібної доби». 

№ Автор/ назва твору Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Р.М.Рільке «Орфей, 

Евридіка, Гермес», 

«Ось дерево 

звелось...» 

Життєвий і творчий шлях 

письменника. Синтетичний 

вияв новітніх течій і тенденцій 

в поезії австрійського поета 

Р.М.Рільке. Вираження 

традиції відчуження людини в 

дегуманізованому світі. 

Ностальгія за втраченою 

єдністю людини зі світом. 

Рільке і Україна, українські 

мотиви в його творчості. 

Текст твору 

http://ukrtvory.in.ua/os-derevo-

zvelos-rajner-mariya-rilke/ 

Аналіз твору 

https://dovidka.biz.ua/rilke-

orfey-evridika-germes-analiz/ 

Слухати вірші мовою 

оригіналу 

https://www.youtube.com/watch

?v=gXkAVJAaQ6Q 

2 Ґ. Аполлінер «Міст 

Мірабо», «Зарізана 

голубка й водограй» 

Життєвий і творчий шлях 

письменника.Еволюція 

французького поета Ґійома 

Аполлінера від неоромантизму 

до кубофутуризму.Реакція на 

символізм, звернення до 

реального, предметно-чуттєвого і 

його вираження «прямим 

словом». Зміна позиції щодо 

життя, ствердження активно-

творчого ставлення до нього 

Каліграми 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%

D0%9A%D0%B0%D0%BB%D

1%96%D0%B3%D1%80%D0%

B0%D0%BC%D0%B0 

Аналіз творів 

https://www.ukrlib.com.ua/tvory

-zl/printit.php?tid=6011 

Слухати вірші 

https://www.youtube.com/watch

?v=_KPX3rHoXIc 

http://ukrtvory.in.ua/os-derevo-zvelos-rajner-mariya-rilke/
http://ukrtvory.in.ua/os-derevo-zvelos-rajner-mariya-rilke/
https://dovidka.biz.ua/rilke-orfey-evridika-germes-analiz/
https://dovidka.biz.ua/rilke-orfey-evridika-germes-analiz/
https://www.youtube.com/watch?v=gXkAVJAaQ6Q
https://www.youtube.com/watch?v=gXkAVJAaQ6Q
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://www.ukrlib.com.ua/tvory-zl/printit.php?tid=6011
https://www.ukrlib.com.ua/tvory-zl/printit.php?tid=6011
https://www.youtube.com/watch?v=_KPX3rHoXIc
https://www.youtube.com/watch?v=_KPX3rHoXIc


 

Вивчення напам’ять:  Одна з поезій  Рільке, Аполлінера, Лоркі (на вибір учня), 

                                         Одна з поезій поетів „Срібної доби” (на вибір учня). 

 

 

Літературознавчі терміни і поняття 

1)  Символізм   2)  Акмеїзм 

3)  Футуризм   4)  каліграма 

 

 

 

Тематична контрольна робота № 4  

Із літератури другої половини ХХ століття. Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ 

століття.    

Двополюсність світу після Другої світової війни та її зв’язки із розвитком культурного і 

літературного процесу. Література Західної Європи і США. Тема Другої світової війни й 

руху Опору в повоєнні десятиліття.Поширення екзистенціалізму в літературі цього періоду. 

Постмодернізм – одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його 

теоретичні засади й художня (літературна) практика. Помітні сучасні літературні явища: 

творчість Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, 

Харукі Муракамі, Януша Вишневського та ін 

 

 

3 Ф. Г. Лорка «Балада 

про чорну тугу», 

«Гітара», «Газела про 

темну смерть», 

«Касида про сон під 

зорями» 

Життєвий і творчий шлях 

іспанського поета Гарсіа 

Лорки, його міфопоетика. 

Синтез у творах міфології і 

фольклору з поетикою 

модернізму 

Урок по творчості поета 

http://www.ippo.org.ua/files/нов

ини/ОСТАННІ_НОВИНИ_201

1/1204/6.doc 

4 О.Блок 
«Незнайома», 

«Весно, весно, без 

меж і без краю...», 

«Скіфи» 

«Срібна доба» російської 

поезії, розмаїття літературних 

напрямів, течій та шкіл у 

поезії (символізм, акмеїзм, 

футуризм).Трагічні долі 

митців «срібної 

доби».Життєвий і творчий 

шлях.О.Блока – 

найвидатнішого представника 

російського символізму. 

Аналіз вірша 

https://dovidka.biz.ua/vesno-

vesno-bez-mezh-i-bez-krayu-

analiz/ 

Цікаве про автора 

http://www.info-

library.com.ua/books-text-

9387.html 

5 А.Ахматова 
«Довкола жовтий 

вечір ліг», «Дав мені 

юнь ти сутужную», 

«Реквієм» 

Життєвий і творчий шлях 

Анни Ахматової. Акмеїзм, 

його естетичні засади і 

поетика у її творчості. 

Пізня поезія Ахматової 

(«Реквієм»). Анна Ахматова і 

Україна. 

Текст твору 

https://dovidka.biz.ua/dovkola-

zhovtiy-vechir-lig-ahmatova/ 

Історія створення 

http://www.nitpa.org/istoriya-

stvorennya-poemi-rekviyem/ 

6 Б.Пастернак 
«Визначення поезії», 

«По стіні збігали 

стрілки...», «Зимова 

ніч» 

Життєвий і творчий шлях 

письменника. Пастернак і 

російський футуризм, 

неоднозначність стосунків 

поета з футуризмом. Еволюція 

поезії Пастернака. 

Аналіз вірша 

https://dovidka.biz.ua/zimova-

nich-pasternak-analiz/ 

http://www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ_2011/1204/6.doc
http://www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ_2011/1204/6.doc
http://www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ_2011/1204/6.doc
https://dovidka.biz.ua/vesno-vesno-bez-mezh-i-bez-krayu-analiz/
https://dovidka.biz.ua/vesno-vesno-bez-mezh-i-bez-krayu-analiz/
https://dovidka.biz.ua/vesno-vesno-bez-mezh-i-bez-krayu-analiz/
http://www.info-library.com.ua/books-text-9387.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9387.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9387.html
https://dovidka.biz.ua/dovkola-zhovtiy-vechir-lig-ahmatova/
https://dovidka.biz.ua/dovkola-zhovtiy-vechir-lig-ahmatova/
http://www.nitpa.org/istoriya-stvorennya-poemi-rekviyem/
http://www.nitpa.org/istoriya-stvorennya-poemi-rekviyem/
https://dovidka.biz.ua/zimova-nich-pasternak-analiz/
https://dovidka.biz.ua/zimova-nich-pasternak-analiz/


№ Автор/ назва твору Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Б.Брехт  «Життя 

Галілея» 

Життєвий і творчий шлях 

письменника. Брехт як 

драматург-новатор. «Епічний 

театр» Брехта, його теоретичні 

засади й творча практика. 

Проблема моральної 

відповідальності вчених. за 

наслідки наукових досліджень 

у драмі «Життя Галілея». 

Неоднозначність образу 

Галілея 

Читати скорочено 

https://dovidka.biz.ua/zhittya-

galileya-skorocheno/ 

Аналіз твору 

https://dovidka.biz.ua/zhittya-

galileya-analiz/ 

2 А.Kамю «Чума» Життєвий і творчий шлях 

письменника. Камю – 

французький письменник, 

лауреат Нобелівської премії. 

Його філософські й естетичні 

погляди. Камю і екзис-

тенціалізм. Абсурд і трагічний 

стоїцизм у романі «Чума». 

Проблема вибору людини в 

межовій ситуації та особистої 

відповідальності за цей вибір. 

Композиція і стиль твору. 

Читати скорочено 

https://dovidka.biz.ua/chuma-a-

kamyu-skorocheno/ 

Цікаве про автора 

https://dovidka.biz.ua/alber-

kamyu-hronologichna-tablitsya/ 

3 Е.М.Хемінгуей 
«Старий і море» 

Життєвий і творчий шлях 

американського письменника, 

лауреата Нобелівської премії 

Хемінгуея, особливості його 

поетики й стилю.«Старий і 

море» – повість-притча про 

людину. «Життєподібний» 

сюжет і філософсько-

символічний зміст твору. 

Вплив Хемінгуея на розвиток 

художньої прози ХХ століття.  

Аналіз твору 

https://dovidka.biz.ua/stariy-i-

more-analiz/ 

Буктрейлер 

https://www.youtube.com/watch

?v=xGoyGzIGd88 

Презентація до твору 

https://www.youtube.com/watch

?v=s9hThy8l6w4 

4 Кавабата Ясунáрі 
«Тисяча журавлів» 

Життєвий і творчий шлях 

письменника. Відомий 

письменник, лауреат 

Нобелівської премії Кавабата 

Ясунарі – «красою Японії 

народжений». Відображення 

національної етики та 

естетики в повісті. Гармонія 

людини і природи – одна з 

головних проблем твору. 

Вишукана простота стилю 

письменника 

Читати скорочено 

https://gdz4you.com//literatura/s

korocheni-perekazy/styslyj-

perekaz-tvoru-tysyacha-

zhuravliv-yasunari-kavabata-

20448/ 

Аналіз твору 

https://dovidka.biz.ua/tisyacha-

zhuravliv-analiz/ 

https://www.youtube.com/watch

?v=n_A2tdKzAyw 
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5 Г.Г.Маркес «Сто 

років самотності» 

Життєвий і творчий шлях 

письменника. Г.Гарсіа Маркес 

– відомий колумбійський 

письменник, лауреат 

Нобелівської премії. 

Органічне поєднання 

буденного й фантастичного як 

характерні риси «магічного 

реалізму» в романі «Сто років 

самотності». Проблематика та 

система образів твору. Родина 

Буендіа у художньому часі й 

просторі твору. 

Читати скорочено 

https://dovidka.biz.ua/sto-rokiv-

samotnosti-korotkiy-zmist/ 

Слухати (аудіокнига україн. 

мовою) 

https://www.youtube.com/watch

?v=-pvtqllQKuc 

Аналіз твору 

https://dovidka.biz.ua/sto-rokiv-

samotnosti-geroyi-ta-yih-

harakteristika/ 

6 М. Павич  
«Дамаскін» 

«Перший письменник 

третього тисячоліття» серб 

М.Павич. Утілення в 

оповіданні «Дамаскин» рис 

постмодернізму. Можливість 

вибору шляхів читання твору 

на двох його «перехрестях» (в 

т.ч. на комп’ютері) як вияв 

характерної для 

постмодерністської літератури 

гри письменника з текстом і 

читачем, «відмови від 

монопольного права автора на 

істину». Інтенсивне 

використання фактів 

візантійської та 

поствізантійської культури 

(«віртуальний історизм») як 

характерна ознака творчості 

М.Павича. 

Читати скорочено 

https://dovidka.biz.ua/damaskin-

m-pavich-skorocheno/ 

Буктрейлер 

https://www.youtube.com/watch

?v=J4yk9CsQZ5M 

Аналіз твору 

https://www.ukrtvory.com.ua/11

tz58.html 

7 П.Зюскінд. «Запахи, 

або Історія одного 

вбивці» 

Життєвий і творчий шлях 

письменника. Риси 

постмодернізму в повісті 

«Запахи, або Історія одного 

вбивці»: «віртуальний 

історизм» («імітація» 

світогляду Франції доби 

Просвітництва); захоплюючий 

детективний сюжет, 

можливість багатьох варіантів 

інтерпретації тощо. Образ 

Гренуя та його літературні 

прототипи (крихітка Цахес, 

персонажі Ч.Діккенса і т.д.).  

Читати скорочено 

https://dovidka.biz.ua/zapahi-

istoriya-odnogo-vbivtsi-

skorocheno/ 

Аналіз твору 

https://dovidka.biz.ua/zapahi-

istoriya-odnogo-vbivtsi-analiz/ 
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Літературознавчі терміни і поняття 

1) Епічна драма 

2) Епічний театр Бертольда Брехта 

3) Екзистенціалізм 

4) Література Втраченого покоління 

5) Повість – притча 

6) Національний  колорит 

7) Магічний реалізм 

8) Постмодернізм 

9) Головні риси і особливості  літератури постмодернізму 

 

Рекомендовані види робіт  
Читацький щоденник (ЧЩ), куди  учень може записати свої враження від прочитаного 

твору, а також імена героїв, тема, ідея, проблематика, сюжетні лінії тощо. 

Словник літературознавчих термінів (СЛТ), куди учень може виписати пояснення 

літературознавчих термінів і понять, приклади їх застосування тощо. 

 

Обов`язкові види робіт  

Тематична контрольна робота за І семестр - №1, №2, за ІІ семестр - №3, №4.  

Консультація – здійснюється на вимогу учня з метою з’ясування всіх проблемних питань, 

виконання контрольних робіт та часу виходу в скап для проведення підсумкової співбесіди. 

Співбесіда – обов’язково здійснюється в кожному семестрі після виконання ТКР №2 та 

ТКР №4 для підтвердження оцінок за виконані тематичні роботи, орієнтовні запитання до 

співбесіди містяться в плані роботи з предмета,підручниках та тематичних роботах.  

З дозволу вчителя на співбесіді можна користуватись ЧЩ та СЛТ. 

Основні правила роботи над твором – мініатюрою 

До творів – мініатюр, які проводяться в усній або письмовій формі переважно 
пред’являються всі ті ж вимоги, що й до творів великих розмірів 

1. Необхідно визначити тему твору – мініатюри 

2. Твір - жанр, який заперечує переписування, тому що в творі повинні бути ваші 

власні міркування (я так вважаю, мені найбільше подобається (чи не подобається), 

мене вразило, як на мій погляд...) 

3. Для написання твіру – мініатюри не потрібен план, але три складові частини повинні 

бути присутніми 

- вступна частина 

- основна частина 

- заключна частина 

Вступна частина твору пердбачає налаштування на настій твору, репрезентує основну 

тему, тут часто вживають епіграфи, цікаві вислови і власні емоції. 

Основна частина безпосередньо розкриває тему твору. Для підтвердження ваших власних 

думок стосовно сюжету художнього твору або образів і характерів твору краще вдаватися 

до цитат, але цитати не можуть  складати значний обсяг твору. 

Заключна частина  - висновки, які відповідають на запитання, що є наявним у назві теми, 

підсумовують ваші спостереження за сюжетом твору або характерами літературних образів, 

підтвердження чи спростування тез чи висновків, які були присутні в основній частині 

твору. 

Треба пам’ятати, що ці три частини — частини єдиного цілого. 

Твір виконується ТІЛЬКИ українською мовою. 

 

 


