
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
  

Зарубіжна література  6   клас 
Підручники 
1. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В.Зарубіжна література,6 кл., 2014 
https://pidruchnyk.com.ua/505-svtova-lteratura-nkolenko-konyeva-orlova-6-klas.html 
2. Волощук Є.В. Зарубіжна література, 6 кл., 2014. 
https://vshkole.com/6-klass/uchebniki/zarubizhna-literatura/yev-voloschuk-2014 
 

Підготовка до виконання тематичної контрольної роботи передбачає: 

1)Ознайомлення з аналізом літературного процесу та творчістю письменників 

(рекомендовано ведення конспекту) 
2) Читання тексту твору, (рекомендовано ведення читацького щоденника) 
3) Опрацювання за підручником та іншими джерелами рекомендацій щодо аналізу 

прочитаного твору 
4) Опрацювання понять і термінів з теорії літератури (рекомендовано ведення словника 

літературних термінів) 
5) Вивчення віршів напам'ять.  
                                                                      І семестр  
 
Тематична контрольна робота № 1  
Міф і література 

 
Літературознавчі терміни і поняття 
1)  міф                                            4)  види міфів 
2)  міфологія                                 5)  цикли міфів 
3)  світове дерево                     6)  відмінність міфу від казки 
 
 
 
 
 

№ Автор/ твір 
 
Зміст навчального матеріалу 
 

 
Джерела інформації 
 

1 Міф про Прометея. 
Міфи про Геракла.  
Дедал і Ікар 
Пігмаліон і Галатея 
Орфей і Еврідіка 

Поняття про міф. Основні тематичні 
групи міфів (про створення і будову 
світу, про героїв, календарні та ін.). 

Відображення єдності людини й 

природи в міфах різних народів. 

Популярні міфологічні образи, сюжети, 

мотиви різних народів.   

Текст 
https://dovidka.biz.ua/shho
-prometey-zrobiv-dlya-
lyudey/ 
https://www.youtube.com/
watch?v=LysPQc9i6A8 
https://dovidka.biz.ua/yaki
-12-podvigiv-gerakla/ 
 

2 Індійські міфи 
 

Творення. Про створення ночі. Про 

потоп.            
Текст 
https://dovidka.biz.ua/mif-
pro-stvorennya-svitu-
davnoyi-indiyi/ 

3 Єгипетські міфи 
 

Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут 

покинула Єгипет  
Аудіокнига 
https://www.youtube.com/
watch?v=5J8zctjJ4CQ 

 

https://dovidka.biz.ua/shho-prometey-zrobiv-dlya-lyudey/
https://dovidka.biz.ua/shho-prometey-zrobiv-dlya-lyudey/
https://dovidka.biz.ua/shho-prometey-zrobiv-dlya-lyudey/


Тематична контрольна робота № 2  
 
Мудрість байки. Пригоди і фантастика 
Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний 
зміст.  

 
 
Вивчення напам’ять:виразне читання одного з варіантів (на вибір учня) байки «Вовк та 

ягня» 
 
Літературознавчі терміни і поняття 
1)  байка                                            6)  різдвяне оповідання 
2)  езопова мова                                7)  пригодницька література 
3)  алегорія                                            8)  фантастичні елементи в літературі 
4)  роман, його види                                9)  фольклорні елементи в літературі 
5)  оповідання 
                                                                        
 
 

№ Автор/ твір 
 
Зміст навчального матеріалу 
 

 
Джерела інформації 
 
 

1 Езоп «Лисиця і 

виноград», «Вовк і 

Ягня», «Крук і 

лисиця», «Мурашки 

й Цикада» 
 
І.Крилов«Квартет»,  

«Вовк і Ягня» 

Утілення людських якостей 

(працелюбність, розум, хитрість, дурість, 

жорстокість, лінощі та ін.) в алегоричних 

образах. Мораль байок Езопа.  
Моральні проблеми в байках 

І. А. Крилова. Яскравість алегоричних 
образів. 

Текст 
https://dovidka.biz.ua/an
aliz-bayki-ezopa-vovk-
ta-yagnya/ 
Аналіз байки 
https://dovidka.biz.ua/kri
lov-kvartet-analiz/ 

2 Ж.Верн 
«П’ятнадцятирічний 
капітан» 
 
 
 

Тема духовного випробування людини в 

романі Ж.Верна. Образ Діка Сенда, 

моральні якості героя, його мужність і 

людяність. Дік Сенд і його друзі. Дік 
Сенд і Негоро. Проблема рабства в 

романі. Описи природи.    

Презентація до твору 
https://www.youtube.co
m/watch?v=oOvy7sszur
Q 
Аналіз твору 
https://dovidka.biz.ua/p-
yatnadtsyatirichniy-
kapitan-analiz-tvoru/ 

3 Ч, Діккенс «Різдвяна 
пісня в прозі» 
 
 
 
 

Подорож у часі й просторі Скруджа. 

Динаміка образу Скруджа, причини його 

духовного переродження. Сюжет і 

композиція повісті. Значення образу 

Різдва у творі. Елементи фольклору 

(казки, пісні).   

Аналіз твору 
https://dovidka.biz.ua/riz
dvyana-pisnya-v-prozi-
analiz/ 
Відеофільм 
https://www.youtube.co
m/watch?v=MBMZV3B
dRM8 

4 М.Гоголь«Ніч перед 

Різдвом» 
 
 
 
 

Народні традиції та звичаї у творі. Тема 

кохання. Образи Оксани і Вакули. Роль 

фантастики в повісті. Елементи 

фольклору (традиційні образи – відьма, 

чорт, місяць та ін.;різдвяні символи; 

елементи казки).   

Аудіокнига 
https://www.youtube.co
m/watch?v=OtYqeVmVc
_E 
Головні герої твору 
https://dovidka.biz.ua/nic
h-pered-rizdvom-
golovni-geroyi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=oOvy7sszurQ
https://www.youtube.com/watch?v=oOvy7sszurQ
https://www.youtube.com/watch?v=oOvy7sszurQ
https://dovidka.biz.ua/rizdvyana-pisnya-v-prozi-analiz/
https://dovidka.biz.ua/rizdvyana-pisnya-v-prozi-analiz/
https://dovidka.biz.ua/rizdvyana-pisnya-v-prozi-analiz/
https://www.youtube.com/watch?v=OtYqeVmVc_E
https://www.youtube.com/watch?v=OtYqeVmVc_E
https://www.youtube.com/watch?v=OtYqeVmVc_E


                                                              ІІ семестр 
Тематична контрольна робота № 3  
Людські стосунки. Поетичне бачення світу 
 

№ Автор/ твір Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 
 

1 А.Чехов. 

«Хамелеон», 

«Товстий і тонкий» 

Викриття 
пристосуванства,підлабузництва в 

оповіданнях А.П.Чехова. Діалог як 

основна форма розкриття сюжету. 

Роль художньої деталі. Підтекст.  

Аналіз творів 
https://dovidka.biz.ua/hamele
on-chehov-analiz/ 
https://dovidka.biz.ua/tovstiy-
i-tonkiy-analiz/ 

2 Д. Лондон «Жага до 

життя» 
Проблеми життя і смерті, дружби й 

зрадництва у творі. Характеристика 

героїв твору. Описи природи та їхня 

роль у тексті. Значення назви 
оповідання.  

Аудіокнига 
https://www.youtube.com/wa
tch?v 
=WR6XiTWN-lw 
Аналіз твору 
https://dovidka.biz.ua/zhaga-
do-zhittya-analiz/ 

3 В.Короленко 

«Сліпий музикант» 
 
 
 
 
 

Пошук головним героєм (Петро 

Попельський) свого місця у світі. 

Тема мистецтва. Петро Попельський 

та Евеліна. Образ  Максима Яценка, 

твердість його переконань, увага й 

повага до інших. Українська природа, 

народні образи й традиції в повісті.    

Презентація автора та його книги 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=A1zU7tTQx04&featur
e=youtu.be 

4 Мацуо Басьо. 
Хайку 
 
 
 
 

Відображення японських уявлень про 

красу в поезії митця. Лаконізм форми 

та широта художнього змісту хайку. 

Зображення станів природи в ліриці 

М. Басьо. Роль художньої деталі. 

Підтекст.  

Аудіотексти рубаї 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=CbesccN_xWc 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=YQGkzGiRoFY 

5 Р. Бернс «Моє серце 

в верховині…» 
 
 
 

Ідея любові до батьківщини у вірші 
Р. Бернса. Антитеза (рідний край – 
чужина). Елементи фольклору 

(традиційні образи, постійні епітети, 

повтори та ін.)  

Текст 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=GE7AtS4xEvk&featur
e=youtu.be 

6 Генрі Лонгфелло 

«Пісня про 

Гайавату» 
 
 
 

Міфи північноамериканських 
індіанців та їхнє втілення в поемі 

«Пісня про Гайавату». Елементи 

фольклору у творі (пісні, казки, 

легенди та ін.). Образ Гайавати. Ідеї 

миру, національного єднання, 

служіння народові.  

Аналіз 
https://dovidka.biz.ua/pisnya-
pro-gayyavatu-analiz/ 

7 Д.Родарі«Листівки 

з видами міст» 
 
 

Широта світу та його сприйняття 
ліричним героєм вірша. Листівки як 

символ широти світу й прагнення до 

його відкриття.  

Буктрейлер 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=oloC0LVd2dA 

Вивчення напам’ять:3 хайку Мацуо Басьо або вірш Р. Бернс «Моє серце в верховині…» 
Літературознавчі терміни і поняття 
2)  притча 
3)  засоби творення комічного в літературі: гумор, сатира, сарказм 
4)  сюжетні елементи художнього твору 
5)  хайку 
6)  аналіз вірша 

https://dovidka.biz.ua/hameleon-chehov-analiz/
https://dovidka.biz.ua/hameleon-chehov-analiz/
https://www.youtube.com/watch?v=CbesccN_xWc
https://www.youtube.com/watch?v=CbesccN_xWc


Тематична контрольна робота № 4  
Образ  майбутнього в літературі. Сучасна література 
 

№ Автор/ твір 
 
Зміст навчального матеріалу 
 

 
Джерела інформації 
 
 

1 Р.Бредбері 

«Усмішка» 
Тривога за руйнування духовних цінностей в 

оповіданні «Усмішка». Образ Тома, його 
динаміка. Значення образу Джоконди для 

розкриття головної ідеї твору 

Аудіотвір 
https://www.youtube.co
m/watch?v=EgrtLnxJp0
w 
Аналіз 
https://dovidka.biz.ua/us
mishka-bredberi-analiz/ 

2 Р.Шеклі 

«Запах 

думки» 
 

Утвердження сили людської думки у творі. 

Духовне й фізичне випробування Кліві. 

Роздуми автора про майбутнє людини та 

людства. Гуманістичний зміст оповідання – 
віра в перемогу людського розуму 

Буктрейлер 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QGf_psTPus
g&feature=youtu.be 

3 Астрід 
Ліндґрен  
„Міо. Мій 
Міо” 
 

Основні відомості про життя і творчість 
письменниці, популярність її творів у різних 
країнах. Моральні цінності у творчості 

А. Ліндгрен. Образи головних героїв. 

Перемога добра над злом.   

Аналіз 
https://dovidka.biz.ua/mi
o-miy-mio-analiz/ 
Буктрейлер  
https://www.youtube.co
m/watch?v=l38KvJxzeJE 

4 Міхаель 
Андреас 

Гельмут Енде 

«Джим Ґудзик 

і машиніст 

Лукас» 

Фантастична країна Усландія та її мешканці 

(король, Лукас, пан Ермель, пані Ваас та ін.). 

Моральні цінності, що стверджуються у творі 

(дружба, кохання, сім’я, повага до інших, 

любов до батьківщини).  

Аналіз 
https://dovidka.biz.ua/dz
him-gudzik-i-mashinist-
lukas-analiz/ 

Літературознавчі терміни і поняття 

1) новела                                  3) образ майбутнього в літературі 

2) фантастика 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- написання конспекту; 
- ведення читацького щоденника, словника літературознавчих термінів 
- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EgrtLnxJp0w
https://www.youtube.com/watch?v=EgrtLnxJp0w
https://www.youtube.com/watch?v=EgrtLnxJp0w
https://dovidka.biz.ua/mio-miy-mio-analiz/
https://dovidka.biz.ua/mio-miy-mio-analiz/

