
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Зарубіжна література 7 клас  
Підручники:  
1. Міляновська Н. Зарубіжна література, підручник для 7 класу.2015. 

https://pidruchnyk.com.ua/705-svitova-lit-7-milyanovska-2015.html 

2.Волощук Є., Слоболдянюк О. Зарубіжна література, підручник для 7  
класу.Генеза,2015 

https://pidruchnyk.com.ua/649-svtova-lteratura-voloschuk-7-klas.html 

 

Виконання  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. 

 

 

Семестрова контрольна робота № 1 
 
 
 
 

Балади і билини у світовій літературі  

Історичне минуле в літературі. Духовне випробування людини 
 
 
 

№ Автор/ твір 
Зміст навчального матеріалу 

Джерела інформації  

       

1 Билина 
Билина як жанр. Поетичне 

 
Художні засоби  

«ІлляМуромець 
 

 відображення історії Київської Русі в  

https://dovidka.biz.ua/illya-  і Соловей-  
 

билинах. Основні цикли билин 
 

 Розбійник»  muromets-i-solovey-   
 

(Київський, Новгородський). 
  

   rozbiynik-hudozhni-zasobi/    

Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля 
 

   

презентація   Муромець і Соловей-Розбійник».  

  Утілення людських чеснот в образах  https://www.youtube.com/wat 
  

героїв билин. 
 

   ch?v=H0s8ifkzGZA 
  

Елементи фольклору. 
 

      

https://dovidka.biz.ua/illya-muromets-i-solovey-rozbiynik-hudozhni-zasobi/
https://dovidka.biz.ua/illya-muromets-i-solovey-rozbiynik-hudozhni-zasobi/
https://dovidka.biz.ua/illya-muromets-i-solovey-rozbiynik-hudozhni-zasobi/


 2  Легенди про  Ідеї свободи і служіння народові. Образ  Тексти  

   Робіна Гуда  народного захисника Робіна Гуда.  https://dovidka.biz.ua/poyedino  

        k-robina-guda-z-gayem-  

        gizbornom-chitati/  

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

        robin-gud-stav-rozbiynikom-  

        chitati/  

 3  Король Лір і  Моральний урок у творі. Король Лір як  https://dovidka.biz.ua/korol-lir-  

   його дочки  вічний образ.  i-yogo-dochki-balada/  

 4  Ф. Шиллер  Випробування головного героя балади.  Аналіз  

   «Рукавичка»  Образ справжнього лицаря, його  https://dovidka.biz.ua/rukavich  

     мужність, відвага, людська гідність.  ka-shiller-analiz/  

 5  А.Міцкевич  Утвердження любові до батьківщини й  Аналіз  

   «Світязь»  героїзму в баладі А. Міцкевича.  https://dovidka.biz.ua/mitskevi  

     Символічні образи, елементи  ch-svityaz-analiz/  

     фольклору у творі.        

 6  Р.Л. Стівенсон  Основний конфлікт балади (батько і  Аналіз  

   « Балада про  син – король, свобода – рабство).  https://dovidka.biz.ua/veresovi  

   вересовий  Утвердження духовної сили пиктів,  y-trunok-analiz/  

   трунок»  їхнього героїзму в захисті        

     національних цінностей. Символіка        

     твору.        

              

 7  В. Скотт  В. Скотт – засновник історичного   Аналіз твору 

   «Айвенго»  роману. Історія і художній вимисел у   https://dovidka.biz.ua/ayvengo- 

      романі«Айвенго». Утілення в образі   analiz/ 

      Айвенго кодексу лицаря, художні   https://dovidka.biz.ua/ayvengo- 

      засоби створення образу.Зіткнення   harakteristika-geroyiv/ 

      добра, краси й справедливості із       

      жорстокістю і підступністю. Образи       

      Бріана де Буагильбера, принца Джона,       

      Фрон де Бефа, Моріса де Брасі,       

      Ровени, Ребекки. Історичний колорит       

      твору та засоби його створення.       

      Динаміка сюжету і гумор.       

 8  К. І. Галчинськи  Зображення трагедії Другої світової   Тексти 

   й «Лист із  війни з різних боків Європи.   https://www.ukrlib.com.ua/world/ 

   полону»      printit.php?tid=597 

   «Пісня про      http://klas.sadzhavka.org.ua/mod/ 

   солдатів з      page/view.php?id=79 

   Вестерплятте»          

 9  Б. Ш. Окуджава  Зображення трагедії Другої світової   Текст 
   «До побачення,  війни з різних боків Європи.   https://www.stihi.ru/2015/05/04/4  

   хлопчики…»      282    

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

          pobachennya-hlopchiki-analiz/ 

 10  В.В.Биков  Особливості сюжету і композиції   Аудіокнига 

   «Альпійська  повісті. Образи Івана Терешка іДжулії.   https://audioknigi.club/bykov- 

   балада»  Протиставлення сили дружби й   vasil-alpiyskaya-ballada 

      кохання світу насильства. Гума-       

      ністичний зміст повісті. Символічність       

      назви твору, риси жанру балади.       
              

https://dovidka.biz.ua/poyedinok-robina-guda-z-gayem-gizbornom-chitati/
https://dovidka.biz.ua/poyedinok-robina-guda-z-gayem-gizbornom-chitati/
https://dovidka.biz.ua/poyedinok-robina-guda-z-gayem-gizbornom-chitati/
https://dovidka.biz.ua/ayvengo-analiz/
https://dovidka.biz.ua/ayvengo-analiz/
https://www.stihi.ru/2015/05/04/4282
https://www.stihi.ru/2015/05/04/4282


11 Д. Олдрідж Проблема взаємин між батьками й  Аналіз 
 «Останній дітьми. Символічність назви  https://dovidka.biz.ua/ostanniy-  
 дюйм» оповідання. Образи Бена і Деві,  dyuym-harakteristika-bena-i-  

  художні засоби їхнього створення.  devi/ 
        

  Віра у внутрішні можливості людини,  Фільм 

  подолання нею життєвих випробувань,  http://shalash.dp.ua/index.php/7- 

  здатність до порозуміння.  kinozal/7k-zarubeg-lit/570-film- 

  Утвердження сімейних цінностей.  ostannij-dyujm 

12 Редьярд Кіплінг Протистояння і примирення Сходу й  Аналіз 
 «Балада про Заходу в «Баладі про Схід і Захід»  https://dovidka.biz.ua/yakshho-  

 Схід і Захід», Р. Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї  kipling-analiz/ 

 «Якщо…» миру і дружби. Динаміка образів  Текст  

  головних героїв (Камаль, полковничий  http://klas.sadzhavka.org.ua/mod/ 

  син). Проблема духовного  page/view.php?id=101 

  випробування людини та її моральної        

  стійкості у вірші Р. Кіплінга        

  «Якщо…».        

  Сюжет і композиція вірша. Художні        

  особливості твору, його провідна ідея        

  (людина повинна залишатися собою у        

  різних життєвих випробуваннях,        

  зберігати вірність моральним        

  принципам).        
 

 

Вивчення напам’ять: Р. Кіплінг «Якщо»   

Літературознавчі терміни і поняття   

- оригінал,переклад, переспів,художній образ - постійний епітет 

- фольклорна балада - анафора 

- літературна балада - антитеза 

- билина, цикли билин - метафора 

- історичний роман - ліричний герой 

- художній час, художній простір - пейзаж у творі 

- сюжетні елементи в художньому творі 

https://dovidka.biz.ua/ostanniy-dyuym-harakteristika-bena-i-devi/
https://dovidka.biz.ua/ostanniy-dyuym-harakteristika-bena-i-devi/
https://dovidka.biz.ua/ostanniy-dyuym-harakteristika-bena-i-devi/
https://dovidka.biz.ua/yakshho-kipling-analiz/
https://dovidka.biz.ua/yakshho-kipling-analiz/


ІІ семестр 

 

Семестрова  контрольна робота № 2 

 

Дружба і кохання. Літературний детектив 

Світова новела. Сучасна література 
 
 
 

№ Автор/ твір Зміст навчального матеріалу  Джерела інформації  

               

  
Дитинство і юність О. С. Пушкіна. 

 Текст  
   https://www.ukrlib.com.ua/world/  
 

О.Пушкін Уславлення ліцейської дружби й вірності 
  

  printit.php?tid=602  

1 «19 жовтня ідеалам у вірші О.Пушкіна «19 жовтня 
  

             

 1825 року» 1825 року». Авторські спогади й роздуми у  https://dovidka.biz.ua/19-  

  творі  zhovtnya-pushkin-analiz/  
           

2 О.Грін Поєднання реального і фантастичного в  Текст та аналіз  

 «Пурпурові повісті. Основний конфлікт твору (Каперна  https://dovidka.biz.ua/zhorstokiy-  
 вітрила» – мрія). Ассоль і Грей. Символіка образу  svit-kaperni/    

  пурпурових вітрил.  https://dovidka.biz.ua/purpurovi-   

    vitrila-skorocheno/   

    Буктрейлер  

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

    v=2Bg8zsLtD-A  

        

3 Р. Бернс Поетизація високого почуття, розкриття  Аналіз  

 «Любов» його сутності.  https://dovidka.biz.ua/robert-  

 Г.Гейне   berns-moya-lyubov-analiz/  
 «Коли настав   https://dovidka.biz.ua/koli-  
           

 чудовий   nastav-chudoviy-may-analiz-   

 май…»   virsha/   

 К.Симонов   Текст  

 «Жди   https://www.youtube.com/watch?  

 мене…»   v=hX3Sxsj-  

    IYc&feature=youtu.be  

4 Едгар Аллан Е. А. По – засновник жанру детективу у  Аналіз  

 По «Золотий світовій літературі. Захопливий сюжет  https://dovidka.biz.ua/zolotiy-  

 жук» повісті «Золотий жук». Особливості  zhuk-analiz/    

  композиційної будови твору – «розповідь у  Аудіокнига  

  розповіді», її художнє значення (поєднання  https://www.youtube.com/watch?  

  різних точок зору, створення емоційної  v=w4u2S0kj58s  

  напруги, таємничої атмосфери та ін.).              

  Образи Вільяма Леграна, Джупітера,              

  оповідача.              

                

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=602
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=602
https://dovidka.biz.ua/zhorstokiy-svit-kaperni/
https://dovidka.biz.ua/zhorstokiy-svit-kaperni/
https://dovidka.biz.ua/purpurovi-vitrila-skorocheno/
https://dovidka.biz.ua/purpurovi-vitrila-skorocheno/
https://dovidka.biz.ua/robert-berns-moya-lyubov-analiz/
https://dovidka.biz.ua/robert-berns-moya-lyubov-analiz/
https://dovidka.biz.ua/koli-nastav-chudoviy-may-analiz-virsha/
https://dovidka.biz.ua/koli-nastav-chudoviy-may-analiz-virsha/
https://dovidka.biz.ua/koli-nastav-chudoviy-may-analiz-virsha/
https://dovidka.biz.ua/zolotiy-zhuk-analiz/
https://dovidka.biz.ua/zolotiy-zhuk-analiz/


5 А. КонанДойл  А. Конан Дойл – відомий автор  Текст та аналіз 

 «Пістрява  детективних циклів, популярність його  https://dovidka.biz.ua/pistryava- 

 стрічка»,  героїв у різних країнах. Особливості  strichka-analiz/ 

   сюжету і композиції оповідань про  https://dovidka.biz.ua/pistryava- 

   Шерлока Холмса. Шерлок Холмс як  strichka-skorocheno/ 

   безпосередній учасник розв’язання             

   сімейного конфлікту в оповіданні             

   «Пістрява стрічка». Сутність             

   «дедуктивного методу» Шерлока Холмса,             

   утвердження в його образі сили інтелекту і             

   моральних якостей. Доктор Ватсон як             

   оповідач. Різні точки зору на події як             

   художній прийом створення атмосфери             

   таємничості.             

             

6 О.Генрі «Останній О. Генрі – майстер новели. Новела   Аналіз  

 листок»  «Останній листок» – гімн людині, котра   https://dovidka.biz.ua/osta  

    здатна на самопожертву заради   nniy-listok-analiz/   

    ближнього. Специфіка розкриття образу   Аудіокнига   

    Бермана (непримітна зовнішність,   https://www.youtube.com/  

    невдаха, найкращий «шедевр» митця).   watch?v=Q0HfL_r1dRY  

    Образи дівчат, їхня динаміка (Сью,            

    Джонсі). Особливості художньої мови            

    новели, розповідач.            

7 Г.Уеллс «Чарівна Видатний англійський фантаст   Текст  

 крамниця»  Г. Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і   https://dovidka.biz.ua/char  

    дитини в новелі «Чарівна крамниця».   ivna-lavka-skorocheno/    

    «Дива» та їхнє сприйняття персонажами.  https://dovidka.biz.ua/char  

    Оповідач твору (батько). Особливості   ivna-kramnitsya-analiz/  

    дитячого світу. Роль елементів            

    фантастики.            

8 Рюноске  Майстер японської новели Р. Акутагава.   Зміст  

 Акутаґава  Утілення ідеї про моральну   https://dovidka.biz.ua/pavu  

 «Павутинка»  справедливість у новелі «Павутинка».   tinka-korotkiy-zmist/  

    Філософський зміст твору. Підтекст.            

    Художні образи новели (Будда, Кандата)           

            

9 А.Азімов «Фах»  Роздуми про майбутнє людини й   Текст  

    людства. Образ Джорджа Плейтена.   https://dovidka.biz.ua/fah-  
             

    Проблема духовної реалізації людини.   ayzek-azimov-skorocheno/  

    Розуміння сутності культури й освіти,   Аудіокнига   
    призначення людини в сучасному світі.   https://www.youtube.com/  

    Утвердження сили людського інтелекту,  watch?v=wIf6IXExao4    

    самостійності мислення, творчої уяви,   https://dovidka.biz.ua/fah-  

    моральних цінностей.   azimov-analiz-tvoru/  

      

10 Діана Вінн Джонс Поєднання елементів казки та детективу  Текст  

 «Мандрівний  у творі. Образ Софі, світ її мрій, бажань,  https://dovidka.biz.ua/man  
 Замок Хаула»  жахів. Значення художнього прийому   drivniy-zamok-haula-testi/  

    чаклунства у творі.            

                 

https://dovidka.biz.ua/pistryava-strichka-analiz/
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https://dovidka.biz.ua/fah-ayzek-azimov-skorocheno/
https://www.youtube.com/watch?v=wIf6IXExao4
https://www.youtube.com/watch?v=wIf6IXExao4
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Вивчення напам’ять:Р. Бернс «Любов», Г. Гейне «Коли настав чудовий май…», 
К.Симонов «Жди мене…» (один з віршів за вибором учня) 
 

 

Літературознавчі терміни і поняття   

- вірш - повість 

-  детективний твір,ознаки детективної літератури - символ 

- новела, її різновиди - оповідач в творі 

- фентезі - фантастика 

- наукова фантастика 
 
 
 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- написання конспекту; 

- ведення читацького щоденника,  

- ведення словника літературознавчих термінів 


