
 

 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 5 клас 
 

Підручники: 

Світова література : підруч. для 5класу загальноосвітн. навч. закл. / О.М. 

Ніколаєнко, Т.М. Конєва, О.В. Орлова.— К. : Грамота, 2018. 

https://issuu.com/gramota-publishing/docs/gramota_zar_lit_5_kl_nikol_2018-

ilo/4 

Світова література : підруч. для 5кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. В. Волощук. 

— К. : Генеза, 2013. 

https://vshkole.com/5-klass/uchebniki/zarubizhna-literatura/yev-voloschuk-

2013/stranitsa-2 

 

І семестр 

 

Тематична контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

ВСТУП 

Фольклор і 

література. 

 

Фольклор, його характерні ознаки. 

Фольклорні жанри різних народів 

(прислів’я, приказки, загадки, пісні). 

Гуманістичні цінності, втілені у 

фольклорних творах різних народів. 

Література і фольклор.  

Жанрова специфіка фольклорної і 

літературної казки. Різновиди казок 

(про тварин, чарівні, соціально-

побутові та ін.), їхні характерні 

ознаки.  

 

Основні поняття і терміни. 

1)  фольклор                                          

2)  малі жанри фольклору                    

3)  народна казка, її різновиди 

 

Фольклор, його 

характерні ознаки. 

https://uk.wikipedia.org/

wiki/Фольклор 

 

2 Народні казки  

2.1 

 
Індійська народна 

казка «Фарбований 

шакал» 

 

Викриття в образах тварин 

негативних людських якостей. 

Повчальний зміст казки. 

 

Текст: 

http://skarbnu4ka.com/fa

rbovanij-shakal/ 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QJKlZDVp

UxQ 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=iiysi8rtZmw 

https://issuu.com/gramota-publishing/docs/gramota_zar_lit_5_kl_nikol_2018-ilo/4
https://issuu.com/gramota-publishing/docs/gramota_zar_lit_5_kl_nikol_2018-ilo/4
https://vshkole.com/5-klass/uchebniki/zarubizhna-literatura/yev-voloschuk-2013/stranitsa-2
https://vshkole.com/5-klass/uchebniki/zarubizhna-literatura/yev-voloschuk-2013/stranitsa-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://skarbnu4ka.com/farbovanij-shakal/
http://skarbnu4ka.com/farbovanij-shakal/
https://www.youtube.com/watch?v=QJKlZDVpUxQ
https://www.youtube.com/watch?v=QJKlZDVpUxQ
https://www.youtube.com/watch?v=QJKlZDVpUxQ
https://www.youtube.com/watch?v=iiysi8rtZmw
https://www.youtube.com/watch?v=iiysi8rtZmw


 

2.2 Японські народні 

казки «Іссумбосі, 

або Хлопчик-

Мізинчик» 

 

Відображення любові до праці, 

кмітливості, сміливості, ставлення до 

природи в образах Іссумбосі, 

Момотаро. Національний колорит 

японських казок. 

Текст: 

https://xn--80aaukc.xn--

j1amh/issumbosi.html 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=FNe1zO9PL

0A 

2.3 Китайська народна 

казка «Пензлик 

Маляна» 

 

Поетизація мистецтва й уславлення 

образу митця в казці. Значення 

фантастичних елементів. 

Текст: 

https://derevo-

kazok.org/penzlik-

maljana-kitajska-

kazka.html 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ipQr0ROa0j

c&t=3s 

2.4 Арабська народна 

казка «Синдбад-

Мореплавець» (третя 

подорож)  

 

Утвердження жаги відкриття світу, 

мужності й людяності в казці. 

Утілення в образі Синдбада-

Мореплавця віри в перемогу людини 

над обставинами.   

Текст: 

http://narodna-

osvita.com.ua/1175-

arabska-narodna-kazka-

tisyacha-odna-nch-

sindbad-moreplavec-

tretya-podorozh-chitati-

onlayn.html 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=pQ2wKIYO

38w 

2.5 Брати Я. і В. Грімм. 

«Пані Метелиця» 

 

Значення діяльності братів Я. і 

В. Ґрімм у збиранні й збереженні 

фольклору. Моральні цінності в 

казках. Характеристика образів 

персонажів. Антитеза. 

 

Текст: 

https://xn--80aaukc.xn--

j1amh/pani_metelitsja.ht

ml 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=s52Iq8jBgrc 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=E6UaOlNf_e

M 

Основні поняття і терміни. 

1) мандрівний сюжет 

2) оригінал та переклад 

3) антитеза 

 

Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Літературна казка. 

Природа і людина 

 

 Літературна казка. 

http://www.zarlit.com/te

xtbook/5klas/24.html 

https://казка.укр/issumbosi.html
https://казка.укр/issumbosi.html
https://www.youtube.com/watch?v=FNe1zO9PL0A
https://www.youtube.com/watch?v=FNe1zO9PL0A
https://www.youtube.com/watch?v=FNe1zO9PL0A
https://derevo-kazok.org/penzlik-maljana-kitajska-kazka.html
https://derevo-kazok.org/penzlik-maljana-kitajska-kazka.html
https://derevo-kazok.org/penzlik-maljana-kitajska-kazka.html
https://derevo-kazok.org/penzlik-maljana-kitajska-kazka.html
https://www.youtube.com/watch?v=ipQr0ROa0jc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ipQr0ROa0jc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ipQr0ROa0jc&t=3s
http://narodna-osvita.com.ua/1175-arabska-narodna-kazka-tisyacha-odna-nch-sindbad-moreplavec-tretya-podorozh-chitati-onlayn.html
http://narodna-osvita.com.ua/1175-arabska-narodna-kazka-tisyacha-odna-nch-sindbad-moreplavec-tretya-podorozh-chitati-onlayn.html
http://narodna-osvita.com.ua/1175-arabska-narodna-kazka-tisyacha-odna-nch-sindbad-moreplavec-tretya-podorozh-chitati-onlayn.html
http://narodna-osvita.com.ua/1175-arabska-narodna-kazka-tisyacha-odna-nch-sindbad-moreplavec-tretya-podorozh-chitati-onlayn.html
http://narodna-osvita.com.ua/1175-arabska-narodna-kazka-tisyacha-odna-nch-sindbad-moreplavec-tretya-podorozh-chitati-onlayn.html
http://narodna-osvita.com.ua/1175-arabska-narodna-kazka-tisyacha-odna-nch-sindbad-moreplavec-tretya-podorozh-chitati-onlayn.html
http://narodna-osvita.com.ua/1175-arabska-narodna-kazka-tisyacha-odna-nch-sindbad-moreplavec-tretya-podorozh-chitati-onlayn.html
https://www.youtube.com/watch?v=pQ2wKIYO38w
https://www.youtube.com/watch?v=pQ2wKIYO38w
https://www.youtube.com/watch?v=pQ2wKIYO38w
https://казка.укр/pani_metelitsja.html
https://казка.укр/pani_metelitsja.html
https://казка.укр/pani_metelitsja.html
https://www.youtube.com/watch?v=s52Iq8jBgrc
https://www.youtube.com/watch?v=s52Iq8jBgrc
https://www.youtube.com/watch?v=E6UaOlNf_eM
https://www.youtube.com/watch?v=E6UaOlNf_eM
https://www.youtube.com/watch?v=E6UaOlNf_eM
http://www.zarlit.com/textbook/5klas/24.html
http://www.zarlit.com/textbook/5klas/24.html


3.1 О.Пушкін - вступ до 

поеми «Руслан і 

Людмила», «Казка 

про рибалку та 

рибку» 

Короткі відомості про життя і 

творчість автора.  Синтез 

фольклорних і літературних 

елементів у творчості О. Пушкіна. 

Система образів. 

Текст: 

http://www.soroka-

tm.com.ua/page-

menu_id-8-doc_id-

276.html 

 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=6

41 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cuGakYLwC

-o 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KEgij83YJA

E 

3.2 Андерсен Г.К. 

«Непохитний 

олов’яний 

солдатик», «Дикі 

лебеді» 

Утвердження сили кохання й 

відданості в казці «Непохитний 

олов’яний солдатик». Боротьба 

добра і зла в казці «Дикі лебеді». 

Текст: 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=6

44 

 

http://andersen.com.ua/u

a_dyki_lebedi.html 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=96fNHF-

ZACI 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TzgbkCIErq

4 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IJc7xOmVY

dk 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tkP4uotFrlw 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=GwVIZ3WO

QiE 

3.3 Оскар Уайльд 

«Хлопчик-Зірка» 

 

Казкові персонажі, їхня 

характеристика. Основний конфлікт. 

Символічний зміст назви твору. 

Еволюція образу головного героя. 

Текст: 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=6

46 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=LC5QuYd0p

KQ 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=s_Bzbl_ZcE

http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-8-doc_id-276.html
http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-8-doc_id-276.html
http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-8-doc_id-276.html
http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-8-doc_id-276.html
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=641
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=641
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=641
https://www.youtube.com/watch?v=cuGakYLwC-o
https://www.youtube.com/watch?v=cuGakYLwC-o
https://www.youtube.com/watch?v=cuGakYLwC-o
https://www.youtube.com/watch?v=KEgij83YJAE
https://www.youtube.com/watch?v=KEgij83YJAE
https://www.youtube.com/watch?v=KEgij83YJAE
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=644
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=644
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=644
http://andersen.com.ua/ua_dyki_lebedi.html
http://andersen.com.ua/ua_dyki_lebedi.html
https://www.youtube.com/watch?v=96fNHF-ZACI
https://www.youtube.com/watch?v=96fNHF-ZACI
https://www.youtube.com/watch?v=96fNHF-ZACI
https://www.youtube.com/watch?v=TzgbkCIErq4
https://www.youtube.com/watch?v=TzgbkCIErq4
https://www.youtube.com/watch?v=TzgbkCIErq4
https://www.youtube.com/watch?v=IJc7xOmVYdk
https://www.youtube.com/watch?v=IJc7xOmVYdk
https://www.youtube.com/watch?v=IJc7xOmVYdk
https://www.youtube.com/watch?v=tkP4uotFrlw
https://www.youtube.com/watch?v=tkP4uotFrlw
https://www.youtube.com/watch?v=GwVIZ3WOQiE
https://www.youtube.com/watch?v=GwVIZ3WOQiE
https://www.youtube.com/watch?v=GwVIZ3WOQiE
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=646
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=646
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=646
https://www.youtube.com/watch?v=LC5QuYd0pKQ
https://www.youtube.com/watch?v=LC5QuYd0pKQ
https://www.youtube.com/watch?v=LC5QuYd0pKQ
https://www.youtube.com/watch?v=s_Bzbl_ZcEM
https://www.youtube.com/watch?v=s_Bzbl_ZcEM


M 

 

3.4 Джон Кітс «Про 

коника та цвіркуна» 

Поетизація образу природи у вірші, 

його ідея («Поезія землі не вмре 

ніколи…»).   

Текст: 

http://narodna-

osvita.com.ua/1185-

dzhon-kts-pro-konika-ta-

cvrkuna-chitati-vrsh-

onlayn-kritika-analz-

vrsha.html 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sJoLllqm5tI 

3.5 Й.В. Гете «Нічна 

пісня 

подорожнього» 

Зображення взаємозв’язку різних 

сфер природи й людини в 

поетичному творі.    

Текст: 

http://narodna-

osvita.com.ua/1187-

yogann-volfgang-gete-

nchna-psnya-

podorozhnogo-chitati-

onlayn-storya-

stvorennya-analz-

vrshu.html 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8qWSySA5d

WY 

3.6 Г.Гейне «Задзвени із 

глибини…» 

 

Утілення краси весняної природи у 

вірші. Зв’язок із фольклором (пісня). 

Текст: 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=6

49 

3.7 Ернест Сетон-

Томпсон „Лобо” 

 

Авторські спостереження за світом 

природи. Утвердження любові до 

всього живого. Зображення художніх 

образів, їхнє розкриття в подіях 

твору.   

Текст: 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=6

61 

Основні поняття і терміни: 

1)  літературна казка, її різновиди 

2)  метафора 

3)  пейзаж                                    

4)  епітет 

5)  уособлення 

6)  порівняння 

 

Вивчити напам’ять:  
1) уривку з поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила»,  

2) Й.В. Гете «Нічна пісня подорожнього» 

3) Г.Гейне «Задзвени із глибини…» 

 

ІІ семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

http://narodna-osvita.com.ua/1185-dzhon-kts-pro-konika-ta-cvrkuna-chitati-vrsh-onlayn-kritika-analz-vrsha.html
http://narodna-osvita.com.ua/1185-dzhon-kts-pro-konika-ta-cvrkuna-chitati-vrsh-onlayn-kritika-analz-vrsha.html
http://narodna-osvita.com.ua/1185-dzhon-kts-pro-konika-ta-cvrkuna-chitati-vrsh-onlayn-kritika-analz-vrsha.html
http://narodna-osvita.com.ua/1185-dzhon-kts-pro-konika-ta-cvrkuna-chitati-vrsh-onlayn-kritika-analz-vrsha.html
http://narodna-osvita.com.ua/1185-dzhon-kts-pro-konika-ta-cvrkuna-chitati-vrsh-onlayn-kritika-analz-vrsha.html
http://narodna-osvita.com.ua/1185-dzhon-kts-pro-konika-ta-cvrkuna-chitati-vrsh-onlayn-kritika-analz-vrsha.html
https://www.youtube.com/watch?v=sJoLllqm5tI
https://www.youtube.com/watch?v=sJoLllqm5tI
http://narodna-osvita.com.ua/1187-yogann-volfgang-gete-nchna-psnya-podorozhnogo-chitati-onlayn-storya-stvorennya-analz-vrshu.html
http://narodna-osvita.com.ua/1187-yogann-volfgang-gete-nchna-psnya-podorozhnogo-chitati-onlayn-storya-stvorennya-analz-vrshu.html
http://narodna-osvita.com.ua/1187-yogann-volfgang-gete-nchna-psnya-podorozhnogo-chitati-onlayn-storya-stvorennya-analz-vrshu.html
http://narodna-osvita.com.ua/1187-yogann-volfgang-gete-nchna-psnya-podorozhnogo-chitati-onlayn-storya-stvorennya-analz-vrshu.html
http://narodna-osvita.com.ua/1187-yogann-volfgang-gete-nchna-psnya-podorozhnogo-chitati-onlayn-storya-stvorennya-analz-vrshu.html
http://narodna-osvita.com.ua/1187-yogann-volfgang-gete-nchna-psnya-podorozhnogo-chitati-onlayn-storya-stvorennya-analz-vrshu.html
http://narodna-osvita.com.ua/1187-yogann-volfgang-gete-nchna-psnya-podorozhnogo-chitati-onlayn-storya-stvorennya-analz-vrshu.html
http://narodna-osvita.com.ua/1187-yogann-volfgang-gete-nchna-psnya-podorozhnogo-chitati-onlayn-storya-stvorennya-analz-vrshu.html
https://www.youtube.com/watch?v=8qWSySA5dWY
https://www.youtube.com/watch?v=8qWSySA5dWY
https://www.youtube.com/watch?v=8qWSySA5dWY
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=649
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=649
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=649
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=661
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=661
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=661


4 Світ дитинства. 

Сила творчої уяви 

 

4.1 Марк Твен 

«Пригоди Тома 

Сойєра» 

 

Світ дорослих і світ дітей у повісті. 

Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. 

Ставлення автора до своїх героїв. 

Провідні ідеї твору (дружба, 

кохання, людяність та ін.). 

Текст: 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=1

7 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ve7DfBrC3g

w 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4Av5DQIBh

EY 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vLMrNTnjA

rA&list=PL3RYZO9qYh

_z8q_1-

DFTzBdfxYxn9WN-p 
 

4.2 Е. Портер 

«Поліанна» 

 

Щирість, мужність і оптимізм героїні 

твору, її вплив на життя міста. 

Полліанна та її друзі. Художні 

засоби розкриття образу Полліанни. 

Ідея радості життя й відкриття світу 

у творі.  

 

Текст: 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=6

62 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cen2-

wi_dR4 

 

http://baskino.me/films/s

emeynye/3027-

pollianna.html 

4.3 Льюїс Керролл 

«Аліса в Країні Див» 

 

Творча історія книжки, її зв’язок із 

біографією письменника та життям 

Англії «вікторіанської» доби. Образ 

Аліси, світ її уяви і захопливі 

пригоди. Персонажі, які оточують 

героїню. Особливості художньої 

мови твору. Організація казки як гри 

(гра з часом і простором, гра зі 

словами (назвами), гра з правилами). 

Текст: 

http://ukrbooks.com/ua/al

isa_v_kraini_chudes/ 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0xVd7Ios4

WM 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4H5yLScZB

gk 

 

http://gidonline.in/film/1-

alisa-v-strane-chudes/ 

4.4 М. Цвєтаєва «Книги 

в червоній 

палітурці» 

 

Чарівний світ літератури й мистецтва 

у вірші М. І. Цвєтаєвої. Знайомі 

образи з прочитаних книг (Том 

Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.). Образ 

ліричної героїні, котра любить 

читати. Роль літературних і 

музичних асоціацій у творі. 

Текст: 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=6

64 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Sj0NXmwgh

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=17
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=17
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=17
https://www.youtube.com/watch?v=ve7DfBrC3gw
https://www.youtube.com/watch?v=ve7DfBrC3gw
https://www.youtube.com/watch?v=ve7DfBrC3gw
https://www.youtube.com/watch?v=4Av5DQIBhEY
https://www.youtube.com/watch?v=4Av5DQIBhEY
https://www.youtube.com/watch?v=4Av5DQIBhEY
https://www.youtube.com/watch?v=vLMrNTnjArA&list=PL3RYZO9qYh_z8q_1-DFTzBdfxYxn9WN-p
https://www.youtube.com/watch?v=vLMrNTnjArA&list=PL3RYZO9qYh_z8q_1-DFTzBdfxYxn9WN-p
https://www.youtube.com/watch?v=vLMrNTnjArA&list=PL3RYZO9qYh_z8q_1-DFTzBdfxYxn9WN-p
https://www.youtube.com/watch?v=vLMrNTnjArA&list=PL3RYZO9qYh_z8q_1-DFTzBdfxYxn9WN-p
https://www.youtube.com/watch?v=vLMrNTnjArA&list=PL3RYZO9qYh_z8q_1-DFTzBdfxYxn9WN-p
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=662
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=662
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=662
https://www.youtube.com/watch?v=cen2-wi_dR4
https://www.youtube.com/watch?v=cen2-wi_dR4
https://www.youtube.com/watch?v=cen2-wi_dR4
http://baskino.me/films/semeynye/3027-pollianna.html
http://baskino.me/films/semeynye/3027-pollianna.html
http://baskino.me/films/semeynye/3027-pollianna.html
http://ukrbooks.com/ua/alisa_v_kraini_chudes/
http://ukrbooks.com/ua/alisa_v_kraini_chudes/
https://www.youtube.com/watch?v=0xVd7Ios4WM
https://www.youtube.com/watch?v=0xVd7Ios4WM
https://www.youtube.com/watch?v=0xVd7Ios4WM
https://www.youtube.com/watch?v=4H5yLScZBgk
https://www.youtube.com/watch?v=4H5yLScZBgk
https://www.youtube.com/watch?v=4H5yLScZBgk
http://gidonline.in/film/1-alisa-v-strane-chudes/
http://gidonline.in/film/1-alisa-v-strane-chudes/
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=664
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=664
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=664
https://www.youtube.com/watch?v=Sj0NXmwghXohttps://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=664
https://www.youtube.com/watch?v=Sj0NXmwghXohttps://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=664


Xohttps://www.ukrlib.co

m.ua/world/printit.php?ti

d=664 

Основні поняття і терміни: 

1)  Особливості художньої мови 

2)  Елементи казки у творі 

3)  Ідея твору 

4) Тема твору 

5) повість та повість – казка 

 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

4 Сучасна література. 

У колі добрих 

героїв 

 

4.1 Туве Янссон 

«Комета прилітає», 

«Капелюх 

чарівника», «Зима-

чарівниця» (1 твір за 

вибором) 

Чарівність художнього світу твору. 

Його персонажі, утілення в них ідей 

доброти, щирості, сімейних 

цінностей. 

Текст: 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=6

66 

 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=6

67 

 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=6

68 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=T-9j0rcm7i4 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eZrmITdQL

GE 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=kGOuZUs1

GtM&list=PLz-

43eDAUwK5ad81Zw6R

_4atUYsGjR-P6 

4.2 Роальд Дал «Чарлі і 

шоколадна фабрика» 

 

Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та 

його друзів на казковій шоколадній 

фабриці містера Вонкі. Доброта і 

щирість головного героя.   

Текст: 

http://ae-

lib.org.ua/texts/dahl__ch

arlie_and_the_chocolate_

factory__ua.htm 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZjDU8-

cgOts 

 

http://gidonline.in/film/c

harli-i-shokoladnaya-

fabrika/ 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=666
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=666
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=666
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=667
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=667
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=667
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=668
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=668
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=668
https://www.youtube.com/watch?v=T-9j0rcm7i4
https://www.youtube.com/watch?v=T-9j0rcm7i4
https://www.youtube.com/watch?v=eZrmITdQLGE
https://www.youtube.com/watch?v=eZrmITdQLGE
https://www.youtube.com/watch?v=eZrmITdQLGE
https://www.youtube.com/watch?v=kGOuZUs1GtM&list=PLz-43eDAUwK5ad81Zw6R_4atUYsGjR-P6
https://www.youtube.com/watch?v=kGOuZUs1GtM&list=PLz-43eDAUwK5ad81Zw6R_4atUYsGjR-P6
https://www.youtube.com/watch?v=kGOuZUs1GtM&list=PLz-43eDAUwK5ad81Zw6R_4atUYsGjR-P6
https://www.youtube.com/watch?v=kGOuZUs1GtM&list=PLz-43eDAUwK5ad81Zw6R_4atUYsGjR-P6
https://www.youtube.com/watch?v=kGOuZUs1GtM&list=PLz-43eDAUwK5ad81Zw6R_4atUYsGjR-P6
http://ae-lib.org.ua/texts/dahl__charlie_and_the_chocolate_factory__ua.htm
http://ae-lib.org.ua/texts/dahl__charlie_and_the_chocolate_factory__ua.htm
http://ae-lib.org.ua/texts/dahl__charlie_and_the_chocolate_factory__ua.htm
http://ae-lib.org.ua/texts/dahl__charlie_and_the_chocolate_factory__ua.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ZjDU8-cgOts
https://www.youtube.com/watch?v=ZjDU8-cgOts
https://www.youtube.com/watch?v=ZjDU8-cgOts
http://gidonline.in/film/charli-i-shokoladnaya-fabrika/
http://gidonline.in/film/charli-i-shokoladnaya-fabrika/
http://gidonline.in/film/charli-i-shokoladnaya-fabrika/


4.3 Пауль Маар 

«Машина для 

здійснення бажань, 

або Суботик 

повертається в 

суботу» 

Яскравість художньогосвіту твору. 

Оптимістичний образ Суботика, його 

віра в силу думки й фантазії. Реальне 

і фантастичне у творі. Елементи 

фольклору (казки) та їхнє значення 

для розкриття головної ідеї – 

реалізації мрій, бажань і прагнень 

особистості.   

Текст: 

https://www.ukrlib.com.u

a/world/printit.php?tid=6

69 

Відео: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=dfx2rn5uL88 

Основні поняття і терміни: 

1) фантастичні елементи в сучасній літературі. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- написання конспекту; 

- ведення читацького щоденника; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=669
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=669
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=669
https://www.youtube.com/watch?v=dfx2rn5uL88
https://www.youtube.com/watch?v=dfx2rn5uL88

