
                                         Зарубіжна література 

            Завдання для самостійного опрацювання на період 

                             із 06.04 по 24.04. 2019-2020 н.р. 

                                                         5 клас 

                                    Прочитати                                                        Опрацювати 

                         Марина Цвєтаєва                                                      с. 232-233; 

                           «Книжки в обкладинках червоних»                    с. 236 (1-7) 

      Письмова відповідь у зошиті: 

1. https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-svit-ditinstva-97712.html 

2. https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-4-z-temi-sila-tvorcho-uyavi-

100593.html 

 

                                                          6 клас 

                         Рей Бредбері «Усмішка»                                          с.194-195; 

                                                                                                                с.195 ( виписати у 

зошит поняття «конфлікт, соціальна фантастика, ознаки соціальної 

фантастики»); 

                                                                                                           с. 200 (1-4); 

                                                                                                           с.201 ( 3-4) 

                             Роберт Шеклі «Запах думок»                         с. 203-204; 

                                                                                                            с.216 (творче 

завдання (1-2)   

 Письмова відповідь у зошиті: 

https://naurok.com.ua/test/poetichne-bachennya-svitu-za-tvorami-macuo-

baso-roberta-bernsa-genri-vordsvorta-longfello-dzhanni-rodari-105155.html 
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                                                                   7 клас 

                                        Письмово відповісти на запитання: 

1. Дайте визначення новели. Назвіть автора новели «Павутинка». 

2. Назвіть новели О.Генрі. 

3. До якого різновиду новел належить «Чарівна крамниця» 

Г.Уеллса? 

4. Що змусило Джоанну з новели «Останній листок» змінити своє 

ставлення до хвороби? 

5. Які моральні цінності утверджено в новелі «Дари волхвів»? 

6. З якими японськими традиціями пов’язана новела 

«Павутинка»? 

7. Складіть перелік моральних понять, про які йдеться у 

прочитаних вами новелах О.Генрі, Уеллса, Акутагави. 

8. Визначте елементи фантастики в новелі Уеллса «Чарівна 

крамниця». 

9. Кому з героїв прочитаних вами новел вдалося доторкнутися до 

дива? 

10. Хто з героїв новел О.Генрі, Уеллса, Акутагави зрозумів цінність 

вічного й незначущість минущого, а хто – ні? 

11. Напишіть твір на одну із тем: 

         «Краса світу і людської душі (За новелами О.Генрі)». 

         «Куди зникає дитинство? (За новелою Г.Уеллса «Чарівна 

крамниця»)». 

          «Коли Бог безсилий допомогти людині? (За новелою 

Р.Акутагави «Павутинка»)». 

Письмова відповідь у зошиті: 

1. https://naurok.com.ua/test/test-na-povtorennya-chi-garniy-ya-chitach-

79428.html 

2. https://naurok.com.ua/test/o-genri-ostanniy-listok-ta-dari-volhviv-

72170.html 

3. https://naurok.com.ua/test/charivna-kramnicya-gerberta-uellsa-

72763.html 
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                                                        8  клас 

                         Антуан де Сент-Екзюпері                                   с. 260-262; 

                                  «Маленький принц»                                  с. 270 (1-5); 

                                                                         скласти сенкан  «Маленький принц» 

 

                           Річард Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон» 

     Письмова відповідь у зошиті:  

1.https://naurok.com.ua/test/baroko-ta-klasicizm-44308.html 

2. https://naurok.com.ua/test/antuan-de-sent---ekzyuperi-malenkiy-princ-

84863.html 

 

 

                                                        9  клас 

                        Шолом-Алейхем «Тев’є-молочник»                    с.258-261; 

Письмова відповідь у зошиті с. 275-276 (6, 11, 18, 19) 

 

                                                               10 клас 

 

           Шарль Бодлер. Збірка «Квіти зла»                                         с. 204-212 

       («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»). 

          Поль Верлен. «Осіння пісня», «Поетичне мистецтво».      с.214-221 

          Артюр Рембо. «Голосівки», «Моя богема».                          с.222-229 

            Письмова відповідь у зошиті:  

https://naurok.com.ua/test/tradici-i-novatorski-zrushennya-v-poezi-seredini-

drugo-polovini-hihst-v-vitmen-sh-bodler-p-verlen-a-rembo-53558.html 
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                                                                  11 клас 

                     Ернест Хемінгуей «Старий і море»                          с.143-147 

                     Габріель Маркес «Стариган із крилами»               с.149-151 

Письмова відповідь у зошиті:  

1. https://naurok.com.ua/test/gabriel-garsia-markes-starigan-iz-krilami-

90281.html 

2. https://naurok.com.ua/test/tvorchist-e-gemingveya-povist-stariy-i-more-

86723.html 

                    Опрацювати за підручником с.160-162, 163-170 
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