
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 5 клас 

Підручники: 
 

Підручник Зарубіжна література Автор: Волощук Є, 2017. 

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/5-klas-zarubizhna-literatura-voloschuk-2018.pdf 
 

І СЕМЕСТР 
 

 
 

1 Розділ/тема Зміст навчального матеріалу  

1 ВСТУП Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному 

житті. 

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. 

 

2 Казки народів світу 

Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), 

їхні характерні ознаки. 

2.1 Індійська народна 

казка «Фарбований 

шакал» 

«Панчатантра» – перша у світі 

фольклорна збірка, книга про 

основи житейської мудрості. 

Викриття в образах 

тварин негативних 

людських якостей. 

Повчальний зміст казки. 

https://dovidka.biz.ua/farb

ovaniy-shakal-anal-z/ 

2.2 Японська народна 

казка «Іссумбосі, 

або Хлопчик- 

Мізинчик» 

Відображення любові до праці, 

кмітливості, сміливості, ставлення 

до природи в образах Іссумбосі. 

Національний колорит 

японських казок. 

https://dovidka.biz.ua/issu

mbosi-abo-hlopchik-

mizinchik/ 

https://pidruchnyk.com.ua/9klas/zarubizhna9/
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/5-klas-zarubizhna-literatura-voloschuk-2018.pdf


2.3 Китайська народна 

казка «Пензлик 

Маляна» 

Поетизація мистецтва й уславлення 
образу митця в казці. 

Значення фантастичних 
елементів. 

https://dovidka.biz.ua/penz

lik-malyana-kitayska-

narodna-kazka/ 

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. 

   

2.5 
Брати Я.і В.Ґрімм 

«Пані Метелиця» 

Значення діяльності братів Я. 
і В. Ґрімм у збиранні й 

збереженні 

фольклору. Моральні 

цінності в казках. 

Характеристика образів 

персонажів. Антитеза. 

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

metelitsya-harakteristika/ 

 

2.6 О.Пушкін - вступ до 

поеми «Руслан і 

Людмила», «Казка 

про мертву царівну 

і сімох богатирів» 

 

Короткі відомості про життя і 

творчість автора. Синтез 

фольклорних і літературних 

елементів у творчості О. 

Пушкіна. Система образів. 

 

2.7 Андерсен Г.К. 

«Непохитний 

олов’яний солдатик» 

Утвердження сили кохання й 

відданості в казці 

«Непохитний олов’яний 

солдатик». 

https://dovidka.biz.ua/nepoh
itniy-olov-yaniy-soldatik-
skorocheno/ 

2.8 Оскар Уайльд 

«Хлопчик-Зірка» 

Казкові персонажі, їхня 

характеристика. Основний 

конфлікт. Символічний зміст 

назви твору. 

Еволюція образу головного героя. 

https://dovidka.biz.ua/choh

o-navchaie-istoriia-

khlopchyka-zirky/ 

3 Природа і людина 



3.1 Джон Кітс «Про 
коника та цвіркуна» 

Поетизація образу природи у вірші, 
його ідея («Поезія землі не 

вмре ніколи…»). 

 

3.2 Й.В. Гете «Нічна 

пісня 

подорожнього» 

Зображення взаємозв’язку 

різних сфер природи й людини в 

поетичному творі. 

https://dovidka.biz.ua/ni

chna-pisnya-

podorozhnogo-gete/ 

3.3 Г.Гейне «Задзвени із 

глибини…» 

Утілення краси весняної природи у 

вірші. Зв’язок із фольклором (пісня). 
 

3.4 Ернест Сетон- 

Томпсон «Снап» 

Авторські спостереження за світом 
природи. Утвердження любові до 

всього живого. Зображення 

художніх образів, їхнє розкриття в 

подіях твору. 

https://dovidka.biz.ua/sn

ap-chitati-ukrayinskoyu/ 

 

Основні поняття і терміни: 

- фольклор - малі жанри фольклору: прислів’я, приказка, загадка, пісня 

- мандрівний сюжет - оригінал та переклад 

- антитеза - літературна казка, її різновиди 

- метафора - пейзаж 

- епітет 

- уособлення 

- порівняння 

 

Вивчити напам’ять: 

1) уривок з поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила», 

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

3) Г.Гейне «Задзвени із глибини…» 

(вивчити два вірші із поданих на вибір учня) 



ІІ семестр 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу  

4 Світ дитинства 
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.). 

https://dovidka.biz.ua/prigod
i-toma-soyyera-analiz/ 

4.2 Е. Портер 

«Полліанна» 

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. 

https://dovidka.biz.ua/polli

anna-harakteristika-

geroyini/ 

5 Сила творчої уяви 

5.1 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). 

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

v-krayini-chudes-

harakteristika-alisi/ 

5.2 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. 

 

 

6 Сучасна література. У колі добрих героїв 
6.1 Роальд Дал «Чарлі і 

шоколадна фабрика» 
Цікаві пригоди хлопчика Чарлі 

та його друзів на казковій 

шоколадній фабриці містера 

Вонкі. Доброта і щирість 

головного героя. 

https://dovidka.biz.ua/charli-
i-shokoladna-fabrika-
harakteristika-geroyiv/ 



 

Основні поняття і терміни: 

- фантастичні елементи в сучасній літературі - портрет 

- персонаж художнього твору - ідея , тема твору 

- герой художнього твору - оповідпння, повість, роман 
- пейзаж - початкове поняття про вірш 



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 

Семестрова контрольна робота за І семестр - №1, за ІІ семестр - №2. 
Співбесіда – здійснюється в кожному семестрі після виконання семестрової контрольної 

роботи, орієнтовні запитання до співбесіди містяться в підручниках та контрольних роботах. 

З дозволу вчителя на співбесіді можна користуватись ЧЩ та СЛТ. 

Консультація – здійснюється на вимогу учня з метою роз’яснення окремих тем, способу 

виконання контрольних робіт та часу виходу на підсумкову співбесіду он-лайн в Скайп. 

 

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. 


