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1. Основна інформація про дисципліну 
Тип дисципліни: ВИБІРКОВА Форма навчання: ДЕННА/ЗАОЧНА 

Освітній ступінь:  бакалавр 

Рік навчання:  3-4   Семестр: 5-8 

Кількість кредитів (годин): 4 денна (120 год.: 24 – лекції; 24 – практичні; 72 – самостійна 

робота); 4 заочна (120 год.: 6 – лекційні; 6 – практичні; 108 – самостійна робота) 

Мова викладання:   українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1084  

2. Інформація про викладача (викладачів) 
ПІБ:  Кискін Олексій Миколайович 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент 

Кафедра: кафедра англійської філології та світової літератури 

Робочій e-mail: kiskinalexey@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 14.00-15.00 

 

3. Опис та мета дисципліни 
Дисципліна «Літературна класика в шкільній програмі» призначена для поглиблення 

фахових компетентностей студентів-філологів, але може бути рекомендована для 

студентів інших спеціальностей, які цікавляться літературою. Основний акцент робиться 

на тому, щоб дати студентові філологу цілісне уявлення про літературні твори з доробку 

найвидатніших представників світового письменства, що входять до шкільного курсу 

«Зарубіжна література» та потребують поглибленого вивчення. Найважливішою метою 

курсу є ґрунтовне опрацювання здобувачами освіти з найвидатнішими та знаковими у 

культурно-історичному просторі художньо-літературними витворами, що входять до 

світової культурної спадщини людства. 

Отже, вивчення дисципліни дозволить Вам з’ясувати специфіку важливих 

літературних творів загальнолюдського значення; оволодіти прийомами аналізу 

художнього твору, реферування науково-критичної літератури в річищі програмних тем. 

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетенціями, що 

формуються під час вивчення курсів «Вступ до літературознавства», «Історія світової 

літератури», «Методика навчання зарубіжної літератури в школі», а також «Історія», 

«Філософія», «Педагогіка» і «Психологія». Отримані знання з основ літературознавства 

необхідні для придбання студентами факультету іноземних мов навичок аналізу художніх 

творів, оцінки творчості письменника або певного етапу в розвитку літератури.  

 

 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1084


4. Результати навчання 
Студенти, що опанують навчальну дисципліну «Літературна класика в шкільній 

програмі» зрозуміють: 

- специфіку класичних літературних творів;  

- оволодіють прийомами аналізу художнього твору,  

- реферування науково-критичної літератури в річищі програмних тем. 

В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти можуть оволодіти такими 

уміннями та навичками: 

- аналізувати сюжет та композицію творів, систему образів, жанрову специфіку;  

- аналізувати словесно-стилістичні засоби творів, визначати їх місце в системі та 

історії розвитку жанрів;  

- поєднувати читання художніх творів із вивченням учбової та дослідницької 

літератури; 

- володіти жанрами усного, публічного, монологічного мовлення та культурою 

діалогічного професійного спілкування; 

- вести дискусію аргументувати свою думку, толерантно відноситись до іншої точки 

зору; 

- виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання з відповідної проблематики; 

- виявляти самостійність і соціальну відповідальність при виконанні функціональних 

обов’язків. 

- аналізувати класичні твори найвидатніших представників світової літератури;  

- розуміти їх загальнокультурну цінність та вплив на розвиток світової культури. 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1. Антична література. Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» 

(пісня 22, вірші140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670).  

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 1 (2 год.): Антична література. Гомер. 

«Іліада» (огляд). 

1. Гомер та його значення в історії розвитку 

європейських літератур. 

2. Міфологічна основа гомерівського епосу.  

3. Образи Ахілла і Гектора.  

4. Гуманістичний зміст «Іліади». 

5. Катарсис. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Гомер. Іліада. URL:  

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=529 

2. Гомер. Двобій Ахілла і Гектора. URL:  

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8385 

3. Гомер. Пріам у Ахілла. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8386 

4. Богуславець О. В. Розробка уроку на тему: «Гомер 

«Іліада». URL: https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-

gomer-iliada-168395.html  

5. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

«Гомер. «Іліада». URL: https://vseosvita.ua/library 

6. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

«Гомер. «Двобій Ахілла і Гектора». URL: 

https://vseosvita.ua/library  

7. Бібліотека методичних матеріалів за темою Гомер. 

«Пріам у Ахілла». URL: 

https://vseosvita.ua/library  

Практичне заняття № 1 (2 год.): Тема: 

Міфологічна основа поем. 

1. Основні події Троянського циклу: Паріс 

викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. 

Троянський кінь. 

1. Тимофєєва О.Г. Міфологічна основа поем Гомера 

«Іліада» і «Одісея» 

https://vseosvita.ua/library/mifologicna-osnova-poem-

gomera-iliada-i-odissea-443636.html  

2. Гомер «Іліада»: історична основа, проблематика, 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=529
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8385
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8386
https://vseosvita.ua/user/id13562/library
https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-gomer-iliada-168395.html
https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-gomer-iliada-168395.html
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/library/mifologicna-osnova-poem-gomera-iliada-i-odissea-443636.html
https://vseosvita.ua/library/mifologicna-osnova-poem-gomera-iliada-i-odissea-443636.html


2. Відображення історичних подій у міфах 

троянського циклу. 

3. Ключові образи Троянського циклу, їхній 

гуманістичний зміст. 

4. Міфологічні символи (яблуко розбрату, 

троянський кінь та ін.). 

система образів, художні особливості. Гомерівське 

питання. https://studfile.net/preview/5111142/  

3. Оксана Гальчук Антична література. Види і зміст 

античного епосу – 2008 

https://ukrlit.net/info/ancient/4.html  

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Законспектуйте 

статтю Богуславець О.В. Розробка уроку на тему: 

«Гомер «Іліада» до Семінарського заняття № 1. 

Богуславець О. В. Розробка уроку на тему: «Гомер 

«Іліада». URL: https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-

gomer-iliada-168395.html  

Тема № 2. Антична література. Гомер (приблизно VIII ст. до н.е.). «Одіссея» (1-2 

уривки за вибором учителя) 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 2 (2 год.): «Одіссея» 

1. Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи 

в «Одіссеї». 

2.  Уславлення людського розуму, вірності, 

винахідливості й допитливості. 

3. Засудження беззаконня, насильства й 

несправедливості та самовпевненості й 

марнославства. 

4.  Образ Одіссея.  

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Гомер. Одіссея. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=530  

2. Гомер. Іліада. URL:  

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=529  

Практичне заняття № 2 (2 год.): Особливості 

шкільного вивчення давньогрецьких поем 

«Іліада» та «Одіссея». 

1. Міфологічна основа поем. Основні події 

Троянського циклу: Паріс викрадає Єлену. Облога 

Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. 

Відображення історичних подій у міфах 

троянського циклу. 

2. Ключові образи Троянського циклу, їхній 

гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко 

розбрату, троянський кінь та ін.). 

3. Особливості шкільного ознайомлення з поемою 

«Іліада». Огляд епізодів: «Двобій Ахілла і Гектора» 

пісня 22, вірші 140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 

24, вірші 470-670). 

4. Гуманістичний зміст «Іліади». Гомер та його 

значення в історії розвитку європейських 

літератур. 

5. Літературознавча лінія: міф, героїчний епос, 

поема, віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр), 

трагедія, катарсис. 

6. Культурологічна лінія: Вічні образи античності 

в мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та 

ін.). Античні образи й мотиви у творчості 

письменників різних часів і народів. 

7. Українознавче спрямування: Українські 

переклади творів античних митців. 

8. Елементи компаративістики: Ахілл і Гектор 

(порівняльна характеристика образів). Зевс і 

Прометей у міфах і в трагедії «Прометей закутий» 

Есхіла. 

9. Міжпредметні зв’язки: Історія, Образотворче 

мистецтво, Скульптура, Архітектура. 

1. Бібліотека методичних матеріалів за темою «Гомер. 

«Одіссея». URL: https://vseosvita.ua/library?s  

2. Устіяновська В. М. Матеріали до уроку на тему 

«Гомер"Іліада» у формі гри з використанням стратегії 

критичного мислення. URL: 

https://vseosvita.ua/library/gomeriliada-8340.html  

3. Киричук Т. В. «Одіссея» (Гомер) - анаграми до 

змісту твору. URL: https://vseosvita.ua/library/odissea-

gomer-anagrami-do-zmistu-tvoru-504894.html 

https://studfile.net/preview/5111142/
https://ukrlit.net/info/ancient/4.html
https://vseosvita.ua/user/id13562/library
https://vseosvita.ua/user/id13562/library
https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-gomer-iliada-168395.html
https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-gomer-iliada-168395.html
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=530
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=529
https://vseosvita.ua/library?s
https://vseosvita.ua/user/id2401/library
https://vseosvita.ua/library/gomeriliada-8340.html
https://vseosvita.ua/user/id26011/library
https://vseosvita.ua/library/odissea-gomer-anagrami-do-zmistu-tvoru-504894.html
https://vseosvita.ua/library/odissea-gomer-anagrami-do-zmistu-tvoru-504894.html


Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Наведіть 

приклади антивоєнних поглядів автора «Іліади» у 

вигляді презентації до семінарського заняття. 

Бібліотека методичних матеріалів за темою 

«Гомер. «Одіссея». URL: 

https://vseosvita.ua/library?s  

Тема № 3. Антична література. Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н.е.). «Енеїда» 

(огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 3 (2 год.): Подорожі Енея. 

1. Зв’язок твору з гомерівським епосом, 

міфологією. 

2.  Ідея громадського служіння, утвердження величі 

держави.  

3. Образ Енея та його значення в композиції твору. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Публій Вергілій Марон. Енеїда. URL:  

https://www.ukrlib.com.ua/books-

zl/printout.php?id=253&bookid=2  

Практичне заняття № 3 (2 год.):. Опанування 

учнями літератури Риму та творчого доробку 

Вергілія. 

1. Особливості римського світобачення та 

відображення у характерних рисах літератури 

Давнього Риму. «Золота доба» давньоримської 

літератури. 

2. Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н.е.). 

«Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). 

Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. 

Ідея громадського служіння, утвердження величі 

держави. Образ Енея та його значення в композиції 

твору. 

3. Квінт Горацій Флакк (65–8 рр. до н.е.). «До 

Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема 

мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник 

як символ вічності поезії. Розуміння автором 

значення свого доробку. 

4. Публій Овідій Назон (43 р. до н.е. – бл. 18 р. н.е.). 

«Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та 

творчість поета. Міфологічний і філософський зміст 

поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з 

владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у 

«Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. 

Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах 

циклу «Сумні елегії»). 

5. Літературознавча лінія: Героїчний епос, поема, 

віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр), трагедія, 

катарсис.  

6. Культурологічна лінія: Вічні образи античності в 

мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). 

Античні образи й мотиви у творчості письменників 

різних часів і народів. 

7. Українознавче спрямування: Українські 

переклади творів античних митців. 

8. Елементи компаративістики: Ахілл і Гектор 

(порівняльна характеристика образів). Зевс і 

Прометей у міфах і в трагедії «Прометей закутий» 

Есхіла. 

9. Міжпредметні зв’язки: Історія, Образотворче 

мистецтво, Скульптура, Архітектура. 

1. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Публій Вергілій Марон. «Енеїда.». URL:  

https://vseosvita.ua/library?s  

2. Стоян А. А. Буктрейлер «Оспівування доблесті й 

величі Риму» в поемі Вергілія «Енеїда». URL:  

https://vseosvita.ua/library/buktrejler-ospivuvanna-

doblesti-j-velici-rimu-v-poemi-vergilia-eneida-

202077.html  

3. Руденко В. І. «Знаю, вмію, можу!» (Матеріали до 

розділу «Античність»: Есхіл, Вергілій, Горацій, 

Овідій). URL:  

https://vseosvita.ua/library/znau-vmiu-mozu-materiali-

do-rozdilu-anticnist-eshil-vergilij-goracij-ovidij-

125198.html  

4. Пастерук І. О. Літературна вікторина 

«Найуважніший читач» (за поемою Вергілія 

«Енеїда»). URL:  https://vseosvita.ua/library/literaturna-

viktorina-najuvaznisij-citac-za-poemou-vergilia-eneida-

380158.html 

https://vseosvita.ua/library?s
https://www.ukrlib.com.ua/books-zl/printout.php?id=253&bookid=2
https://www.ukrlib.com.ua/books-zl/printout.php?id=253&bookid=2
https://vseosvita.ua/library?s
https://vseosvita.ua/user/id127926/library
https://vseosvita.ua/library/buktrejler-ospivuvanna-doblesti-j-velici-rimu-v-poemi-vergilia-eneida-202077.html
https://vseosvita.ua/library/buktrejler-ospivuvanna-doblesti-j-velici-rimu-v-poemi-vergilia-eneida-202077.html
https://vseosvita.ua/library/buktrejler-ospivuvanna-doblesti-j-velici-rimu-v-poemi-vergilia-eneida-202077.html
https://vseosvita.ua/user/id239992/library
https://vseosvita.ua/library/znau-vmiu-mozu-materiali-do-rozdilu-anticnist-eshil-vergilij-goracij-ovidij-125198.html
https://vseosvita.ua/library/znau-vmiu-mozu-materiali-do-rozdilu-anticnist-eshil-vergilij-goracij-ovidij-125198.html
https://vseosvita.ua/library/znau-vmiu-mozu-materiali-do-rozdilu-anticnist-eshil-vergilij-goracij-ovidij-125198.html
https://vseosvita.ua/user/id3582/library
https://vseosvita.ua/library/literaturna-viktorina-najuvaznisij-citac-za-poemou-vergilia-eneida-380158.html
https://vseosvita.ua/library/literaturna-viktorina-najuvaznisij-citac-za-poemou-vergilia-eneida-380158.html
https://vseosvita.ua/library/literaturna-viktorina-najuvaznisij-citac-za-poemou-vergilia-eneida-380158.html


Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Наведіть приклади 

опису Чорного моря в поезії Овідія у вигляді 

презентації до семінарського заняття. 

Руденко В. І. «Знаю, вмію, можу!» (Матеріали до 

розділу «Античність»: Есхіл, Вергілій, Горацій, 

Овідій). URL:  

https://vseosvita.ua/library/znau-vmiu-mozu-materiali-

do-rozdilu-anticnist-eshil-vergilij-goracij-ovidij-

125198.html 

Тема № 4. Література Середньовіччя. Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна 

комедія» (Пекло, І, V). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 4 (2 год.): Вивчення характерних рис 

літератури Середньовіччя. Творчий доробок 

Данте Аліг’єрі. 

1. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської 

культури. Поема «Божественна комедія» як 

філософсько-художній синтез середньовічної 

культури й утілення ідей раннього Відродження. 

2.  Особливості композиції поеми. Концепція світу 

й людини.  

3. Алегоричний зміст образів та епізодів. 

4. Жанрова своєрідність твору. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Данте Аліґ’єрі. Божественна комедія. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=347  

2. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Публій Вергілій Марон. «Данте Аліґ’єрі. 

Божественна комедія». URL:  

https://vseosvita.ua/library?s  

3. Ісаєва О.О. Зарубіжна література. Рівень стандарту : 

підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / 

О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – К. : УОВЦ 

«Оріон», 2018. – 288 с. 

Практичне заняття № 4 (2 год.): Вивчення 

характерних рис літератури Середньовіччя. 

Важливе місце поеми Данте. 

1. Особливості середньовічного світосприйняття та 

характерні риси літератури Середньовіччя. Зв'язок 

автобіографічних подій із творчістю Данте Аліґ’єрі 

(1265 – 1321). 

2. Прикмети структурної побудови поеми 

«Божественна комедія» (в шкільній програмі 

виділяють огляд: Пекло пісня І, V; Рай пісня 

XXXIII). 

3. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської 

культури. Поема «Божественна комедія» як 

філософсько-художній синтез середньовічної 

культури й утілення ідей раннього Відродження. 

4. Концепція світу й людини. Алегоричний зміст 

образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору. 

5. Літературознавча лінія: Міф, епічна поема, 

вічний образ, трагедія. 

6. Культурологічна лінія: Вічні образи Данте в 

мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). 

7. Українознавче спрямування: Українські 

переклади творів Данте. 

8. Елементи компаративістики: Образи й мотиви 

поеми Данте у творчості письменників різних часів і 

народів. 

9. Міжпредметні зв’язки: Історія, Образотворче 

мистецтво, Скульптура, Архітектура. 

1. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури 

середніх віків та доби Відродження : навч. посібник 

/ Г.Й. Давиденко, В.Л. Акуленко. – К. : Центр учбової 

літератури, 2007. – 248 с. 

2. Горобченко І.В. Цікаві завдання із QR-кодами. 

10 клас (за новою програмою) / І.В. Горобченко. – 

2018. – 30 с. 

3. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: 

Свобода вибору. Діяльність. Зворотний зв’язок. 

Ідеальність : посібник для вчителя / А.О. Гін. – Х. : 

ВГ «Основа», 2015. – 112 с. – (Серія «Нові формати 

освіти»). 

4. Дмитренко К.А. Звичайні форми роботи - новий 

підхід: розвиваємо ключові компетентності : метод. 

посіб. / К.А. Дмитренко, М.В. Коновалова, О.П. 

Семиволос, С.В. Бекетова. – Х. : ВГ «Основа», 2018. 

– 119 с. – (Серія «Нові формати освіти»). 

5. Матеріали для проекту-гри «Чимборасо» URL: 

електронна дошка Padlet / Оксана Єрьоміна // URL: 

https://padlet.com/oksana_yeriomina/iff0ybyzc817 . – 

Назва з екрана. 

6. Encyclopedia channel. Мікеланджело. Відеоролик. 

7. Encyclopedia channel. Леонардо да Вінчі. 

Відеоролик. 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте 

фрагмент уроку-есе за творчістю Вергілія. 

Бібліотека методичних матеріалів за темою Публій 

Вергілій Марон. «Енеїда.». URL:  

https://vseosvita.ua/library?s 

Як писати есе? 2015-03-29 http://www.nina-

poltavets.kr.sch.in.ua/news/id/147?prnt=prnt 

https://vseosvita.ua/user/id239992/library
https://vseosvita.ua/library/znau-vmiu-mozu-materiali-do-rozdilu-anticnist-eshil-vergilij-goracij-ovidij-125198.html
https://vseosvita.ua/library/znau-vmiu-mozu-materiali-do-rozdilu-anticnist-eshil-vergilij-goracij-ovidij-125198.html
https://vseosvita.ua/library/znau-vmiu-mozu-materiali-do-rozdilu-anticnist-eshil-vergilij-goracij-ovidij-125198.html
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=347
https://vseosvita.ua/library?s
https://padlet.com/oksana_yeriomina/iff0ybyzc817
https://vseosvita.ua/library?s
http://www.nina-poltavets.kr.sch.in.ua/news/id/147?prnt=prnt
http://www.nina-poltavets.kr.sch.in.ua/news/id/147?prnt=prnt


Тема № 5. Література Відродження. Сонет. Аліг’єрі Данте (1265-1321). Сонет 11 («В 

своїх очах вона несе кохання…»). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 5 (2 год.): 

1. Данте як ключова постать італійського 

Середньовіччя і переходу до Відродження. 

Загальна характеристика його творчості. Утілення 

в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання. 

2. Франческо Петрарка (1304–1374). Сонети № 

61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. 

Образ ліричного героя та героїні. Утілення 

гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура 

сонетів Ф. Петрарки. 

3. Вільям Шекспір (1564 – 1616). Сонети № 66, 

116, 130. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку 

англійської національної літератури і світового 

мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – 

кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення 

внутрішнього світу ренесансної людини (описи 

природи, змалювання сили почуттів та ін.). 

Художні особливості сонетів В. Шекспіра.  

4. Джонн Донн (1572 – 1631). «Священні 

сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»). 

Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. 

Поетична мова. Історичні умови, філософське та 

естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки 

класицизму як художнього напряму. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Аліг’єрі Данте. Сонет 11. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1485 

2. Франческо Петрарка. Сонет 132. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=358  

3. Франческо Петрарка.  Сонет № 61. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=362 

4. Вільям Шекспір. Сонет № 66. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1265  

5. Вільям Шекспір. Сонет № 116. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8012  

6. Вільям Шекспір. Сонет № 130. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=242  

7. Джонн Донн. Священні сонети» (19-й сонет «Щоб 

мучить мене…»). URL:  

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8391 

Практичне заняття № 5 (2 год.): Сонет. 

Особливості аналізу сонетних творів у шкільній 

програмі. 

1. Сонет. Історія появи та розвитку сонета. 

Особливості сонетної побудови. 

2. Аліг’єрі Данте (1265–1321). Сонет 11 («В своїх 

очах вона несе кохання…»). Утілення в сонеті 11 

Данте краси високого почуття кохання. 

3. Франческо Петрарка (1304–1374). Сонети № 61, 

132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ 

ліричного героя та героїні. Утілення гуманістичних 

ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. 

Петрарки. 

4. Вільям Шекспір (1564 – 1616). Сонети № 66, 

116, 130. Основні теми сонетів В. Шекспіра – 

кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення 

внутрішнього світу ренесансної людини (описи 

природи, змалювання сили почуттів та ін.). 

Художні особливості сонетів В. Шекспіра. 

5. Джонн Донн (1572-1631). «Священні сонети» 

(19-й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруга 

почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична 

мова. Історичні умови, філософське та естетичні 

підґрунтя класицизму. Характерні ознаки 

класицизму як художнього напряму. 

6. Літературознавча лінія: сонет, різновиди 

сонетів, рима, римування, катрен, терцет. 

7. Культурологічна лінія: культурні християнські 

центри в Європі. 

8. Українознавче спрямування: Українські 

переклади сонетів Данте, Петрарки, Шекспіра, 

Донна. 

9. Елементи компаративістики: сонет у творчості 

письменників різних часів і народів. 

1. Цильова З. Ю. План-конспект уроку на тему 

«Данте Аліг'єрі (1265-1321). Сонет 11 «В своїх очах 

вона несе кохання». URL: 

https://vseosvita.ua/library/dante-aligeri-1265-1321-

sonet-11-v-svoih-ocah-vona-nese-kohanna-203654.html  

2. Тирон В. О. Методична розробка - Пазл гра – 

головоломка на тему «Данте Аліґ’єрі». URL: 

https://vseosvita.ua/library/pazl-dante-aligeri-1265-1321-

190342.html  

3. Данилів В. С. Презентація до уроку «Аліг’ єрі 

Данте (1265-1321). Сонет 11 (В своїх очах вона несе 

Кохання)». URL: https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

do-uroku-aligeri-dante1265-1321-sonet-11-v-svoih-ocah-

vona-nese-kohanna-386071.html  

4. Бібліотека методичних матеріалів за темою Публій 

Вергілій Марон. «Данте Аліг'єрі ( 1265-1321). Сонет 

11 «В своїх очах вона несе кохання». URL:  

https://vseosvita.ua/library?s  

5. Орач О. М. Презентація «Жанр сонету у світовій 

літературі. Компаративний аналіз сонетів Данте, 

Петрарки, Шекспіра». URL:   

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-

svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-

petrarki-sekspira-281451.html 

6.  Євсеєва Т. С. Система творчих завдань до сонета 

19 із збірки «СВЯЩЕННІ СОНЕТИ» ДЖОНА 

ДОННА. URL: https://vseosvita.ua/library/sistema-

tvorcih-zavdan-do-soneta-19-iz-zbirki-svasenni-soneti-

dzona-donna-431221.html  

7. Перерва В. І. Конспект уроку із зарубіжної 

літератури «Джон Донн. Священні сонети. Сонет 19 

«Щоб мучить мене». URL: 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-

literaturi-dzon-donn-svasenni-soneti-sonet-19-sob-mucit-

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1485
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=358
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=362
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1265
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8012
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=242
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8391
https://vseosvita.ua/user/id279281/library
https://vseosvita.ua/library/dante-aligeri-1265-1321-sonet-11-v-svoih-ocah-vona-nese-kohanna-203654.html
https://vseosvita.ua/library/dante-aligeri-1265-1321-sonet-11-v-svoih-ocah-vona-nese-kohanna-203654.html
https://vseosvita.ua/user/id319023/library
https://vseosvita.ua/library/pazl-dante-aligeri-1265-1321-190342.html
https://vseosvita.ua/library/pazl-dante-aligeri-1265-1321-190342.html
https://vseosvita.ua/user/id51431/library
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-aligeri-dante1265-1321-sonet-11-v-svoih-ocah-vona-nese-kohanna-386071.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-aligeri-dante1265-1321-sonet-11-v-svoih-ocah-vona-nese-kohanna-386071.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-aligeri-dante1265-1321-sonet-11-v-svoih-ocah-vona-nese-kohanna-386071.html
https://vseosvita.ua/library?s
https://vseosvita.ua/user/id692349/library
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html
https://vseosvita.ua/user/id433592/library
https://vseosvita.ua/library/sistema-tvorcih-zavdan-do-soneta-19-iz-zbirki-svasenni-soneti-dzona-donna-431221.html
https://vseosvita.ua/library/sistema-tvorcih-zavdan-do-soneta-19-iz-zbirki-svasenni-soneti-dzona-donna-431221.html
https://vseosvita.ua/library/sistema-tvorcih-zavdan-do-soneta-19-iz-zbirki-svasenni-soneti-dzona-donna-431221.html
https://vseosvita.ua/user/id38004/library
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-dzon-donn-svasenni-soneti-sonet-19-sob-mucit-mene-206253.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-dzon-donn-svasenni-soneti-sonet-19-sob-mucit-mene-206253.html


10. Міжпредметні зв’язки: Історія, Образотворче 

мистецтво, Скульптура, Архітектура. 

mene-206253.html  

8. Білоус Д. М. План-конспект уроку на тему 

«Вільям Шекспір (1564–1616). Сонети № 66, 116, 130. 

Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської 

національної літератури і світового мистецтва. 

Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до 

Смаглявої леді, дружба». URL: 

https://vseosvita.ua/library/tema-vilam-sekspir-1564-

1616-soneti-no-66-116-130-vinatkova-rol-v-sekspira-v-

rozvitku-anglijskoi-nacionalnoi-literaturi-i-svitovogo-

mistectva-osnovni--180243.html 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте у 

вигляді презентації фрагмент уроку за сонетною 

побудовою до семінарського заняття. 

Орач О. М. Презентація «Жанр сонету у світовій 

літературі. Компаративний аналіз сонетів Данте, 

Петрарки, Шекспіра». URL:   

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-

svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-

petrarki-sekspira-281451.html 

Тема № 6. Література Відродження. Вільям Шекспір (1564 – 1616). «Гамлет». 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 6 (2 год.):Здобутки драматургії В. 

Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в 

трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній 

простір (данське королівство як символ).  

1. Гамлет – вічний образ світової літератури. 

Багатогранність шекспірівських характерів. 

Відкритість твору в часі, його рецепція та 

інтерпретації в наступні епохи.  

2. Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. 

Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і 

забобонів. Оспівування чистого пристрасного 

кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на 

людську особистість (зміни в характерах головних 

героїв, їхня еволюція).  

3. Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.  

4. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її 

популярність серед різних поколінь. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Вільям Шекспір. Гамлет. Переклад Леоніда 

Гребінки URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2  

2. Вільям Шекспір. Ромео і Джульєтта. Переклад 

Василь Мисик. URL:   

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1  

3. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Вільям Шекспір «Гамлет». URL:  

https://vseosvita.ua/library  

 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте у 

вигляді презентації доповідь на тему: «Який скупий! 

Все випив! Не лишив //І краплі благодатної для 

мене..» до семінарського заняття. 

Бібліотека методичних матеріалів за темою Вільям 

Шекспір «Гамлет». URL:  https://vseosvita.ua/library 

Тема № 7. Література Відродження. Мігель де Сервантес Сааведра (1547–1616). «Дон 

Кіхот» I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція № 7 (2 год.): Місце роману «Дон Кіхот» в 

світовій літературі. 

1. Історія створення роману, його зв’язок із 

лицарськими романами, пародійний характер.  

2. Особливості сюжету і композиції твору.  

3. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і 

буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Мігель де Сервантес Сааведра. Дон Кіхот. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=277  

 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-dzon-donn-svasenni-soneti-sonet-19-sob-mucit-mene-206253.html
https://vseosvita.ua/user/id21558/library
https://vseosvita.ua/library/tema-vilam-sekspir-1564-1616-soneti-no-66-116-130-vinatkova-rol-v-sekspira-v-rozvitku-anglijskoi-nacionalnoi-literaturi-i-svitovogo-mistectva-osnovni--180243.html
https://vseosvita.ua/library/tema-vilam-sekspir-1564-1616-soneti-no-66-116-130-vinatkova-rol-v-sekspira-v-rozvitku-anglijskoi-nacionalnoi-literaturi-i-svitovogo-mistectva-osnovni--180243.html
https://vseosvita.ua/library/tema-vilam-sekspir-1564-1616-soneti-no-66-116-130-vinatkova-rol-v-sekspira-v-rozvitku-anglijskoi-nacionalnoi-literaturi-i-svitovogo-mistectva-osnovni--180243.html
https://vseosvita.ua/library/tema-vilam-sekspir-1564-1616-soneti-no-66-116-130-vinatkova-rol-v-sekspira-v-rozvitku-anglijskoi-nacionalnoi-literaturi-i-svitovogo-mistectva-osnovni--180243.html
https://vseosvita.ua/user/id692349/library
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/library
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=277


героя.  

4. Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких 

утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство».  

5. Синтез різних жанрових ознак у романі 

(героїчного епосу, лицарського, авантюрно-

пригодницького, філософського роману, пародії). 

6.  Широта філософського змісту твору, можливість 

його різних тлумачень.  

7. Популярність вічних образів. 

Практичне заняття № 6 (2 год.): Риси 

ознайомлення учнів з літературою Відродження 

через творчість Шекспіра та Сервантеса. 

Поняття про вічні образи літератури. 

1. Творчий шлях Мігеля де Сервантеса Сааведра 

(1547–1616). «Дон Кіхот» I частина (огляд, 2-3 

розділи за вибором учителя). 

2. Історія створення роману, його зв’язок із 

лицарськими романами, пародійний характер. 

Особливості сюжету і композиції твору. 

3. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і 

буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів 

героя. Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у 

яких утілено високу мрію і прагматизм. 

«Донкіхотство». 

4. Синтез різних жанрових ознак у романі 

(героїчного епосу, лицарського, авантюрно-

пригодницького, філософського роману, пародії). 

Широта філософського змісту твору, можливість 

його різних тлумачень. Популярність вічних образів. 

5. Літературознавча лінія: поглиблення поняття про 

вічний образ, роман, пародія. 

6. Культурологічна лінія: Образи Ромео і 

Джульєтти, Дон Кіхота і Санчо Панси у світовому 

мистецтві (живопис, кіно, музика та ін.). Музей В. 

Шекспіра у Великобританії (Стретфорд-на-Ейвоні). 

Музей М. де Сервантеса Сааведри в Іспанії 

(Мадрид). 

7. Українознавче спрямування: Українські 

переклади трагедій Шекспіра та роману Сервантеса. 

8. Елементи компаративістики: образи роману 

Сервантеса та трагедій Шекспіра у творчості 

письменників різних часів і народів. 

9. Міжпредметні зв’язки: Історія, Образотворче 

мистецтво, Скульптура, Архітектура, географія, 

Музичне мистецтво. 

1. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Мігель де Сервантес Сааведра  «Дон Кіхот». URL: 

https://vseosvita.ua/library  

2. Колкунова Ю.О. Методична розробка «Кроссенс 

«Дон Кіхот» Мігель де Сервантес Сааведра». URL: 

https://vseosvita.ua/library/krossens-don-kihot-migel-

de-servantes-saavedra-6778.html  

3. Трокай О. О. План-конспект уроку з елементом 

подорожі на тему «Мігель де Сервантес Сааведра – 

автор роману «Дон Кіхот». URL: 

https://vseosvita.ua/library/migel-de-servantes-

saavedra-avtor-romanu-don-kihot-501020.html  

4. Ковальчук В. П. Конспект уроку із зарубіжної 

літератури у 8 класі «Мігель де Сервантес Сааведра. 

«Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі». 

Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної 

дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя». 

URL: 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-

zarubiznoi-literaturi-u-8-klasi-migel-de-servantes-

saavedra-premudrij-gidalgo-don-kihot-z-lamanci-

konflikt-visokih-pragnen-don-kihot-116238.html 

5. Веремійчук С. В. Літературний диктант. Вільям 

Шекспір «Гамлет». URL:  

https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-vilam-

sekspir-gamlet-45954.html  

6. Ісаєва О.О. Зарубіжна література. Рівень стандарту : 

підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / 

О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – К. : 

УОВЦ «Оріон», 2018. – 288 с. 

7. Коломієць Лада. Українські перекладачі 

«Гамлета» В.Шекспіра: Пантелеймон Куліш, Юрій 

Клен, Леонід Гребінка, Михайло Рудницький, Ігор 

Костецький, Григорій Кочур, Юрій Андрухович 

URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/

15456/10-Kolomiyets.pdf?sequence=1 . – Назва з 

екрана. 

8. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури 

середніх віків та доби Відродження : навч. посібник 

/ Г.Й. Давиденко, В.Л. Акуленко. – К. : Центр 

учбової літератури, 2007. – 248 с. 

9. Горобченко І.В. Цікаві завдання із QR-кодами. 

10 клас (за новою програмою) / І.В. Горобченко. – 

2018. – 30 с. 

10. Дмитренко К.А. Звичайні форми роботи - новий 

підхід: розвиваємо ключові компетентності : метод. 

посіб. / К.А. Дмитренко, М.В. Коновалова, О.П. 

Семиволос, С.В. Бекетова. – Х. : ВГ «Основа», 

2018. – 119 с. – (Серія «Нові формати освіти»). 

11.  Зарубіжна література (за програмою 2018). 

Матеріали для проекту-гри «Чимборасо» URL : 

електронна дошка Padlet / Оксана Єрьоміна // 

Режим доступу : 

https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/user/id1630/library
https://vseosvita.ua/library/krossens-don-kihot-migel-de-servantes-saavedra-6778.html
https://vseosvita.ua/library/krossens-don-kihot-migel-de-servantes-saavedra-6778.html
https://vseosvita.ua/user/id526543/library
https://vseosvita.ua/library/migel-de-servantes-saavedra-avtor-romanu-don-kihot-501020.html
https://vseosvita.ua/library/migel-de-servantes-saavedra-avtor-romanu-don-kihot-501020.html
https://vseosvita.ua/user/id270198/library
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-u-8-klasi-migel-de-servantes-saavedra-premudrij-gidalgo-don-kihot-z-lamanci-konflikt-visokih-pragnen-don-kihot-116238.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-u-8-klasi-migel-de-servantes-saavedra-premudrij-gidalgo-don-kihot-z-lamanci-konflikt-visokih-pragnen-don-kihot-116238.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-u-8-klasi-migel-de-servantes-saavedra-premudrij-gidalgo-don-kihot-z-lamanci-konflikt-visokih-pragnen-don-kihot-116238.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-u-8-klasi-migel-de-servantes-saavedra-premudrij-gidalgo-don-kihot-z-lamanci-konflikt-visokih-pragnen-don-kihot-116238.html
https://vseosvita.ua/user/id17449/library
https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-vilam-sekspir-gamlet-45954.html
https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-vilam-sekspir-gamlet-45954.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15456/10-Kolomiyets.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15456/10-Kolomiyets.pdf?sequence=1


https://padlet.com/oksana_yeriomina/iff0ybyzc817 . – 

Назва з екрана. 

12. Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка [Електронний 

ресурс] : експрес-уроки літератури. «Сонети 

Шекспіра» / Ольга Ніколенко // URL: 

http://pnpu.edu.ua/ua/SMCtf_lesson.php . – Назва з 

екрана. 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте 

доповідь на тему «Вічні образи світової літератури» 

до семінарського заняття. 

Бібліотека методичних матеріалів за темою Мігель 

де Сервантес Сааведра  «Дон Кіхот». URL: 

https://vseosvita.ua/library  

Тема № 8. Література класицизму. Мольєр (1622 – 1673). «Міщанин-шляхтич». 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 8 (2 год.): Мольєр – майстер 

класицистичної комедії. 

1. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, 

вплив його відкриттів на світове театральне 

мистецтво.  

2. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».  

3. Тематика і проблематика твору, його 

загальнолюдське значення.  

4. Основні образи комедії (пан Журден, пані 

Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та 

ін.).  

5. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, 

сарказм). 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Мольєр. Міщанин-шляхтич. Комедія-балет. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=151 

2. Жан Батист Мольєр. Міщанин-шляхтич. 

Переклад Ірина Стешенко. К: Знання 2017, 271 с. 

Практичне заняття № 7 (2 год.): Дослідження 

атрибутів Класицизму через знайомство 

школярів з творчістю Мольєра. 

1. Характерні риси естетики та літератури 

класицизму. 

2. Мольєр – майстер класицистичної комедії. 

Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив 

його відкриттів на світове театральне мистецтво. 

3. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». 

Тематика і проблематика твору, його 

загальнолюдське значення. 

4. Основні образи комедії (пан Журден, пані 

Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та 

ін.). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, 

сарказм). 

5. Літературознавча лінія: комедія, гумор, іронія, 

сатира, сарказм,  

6. Культурологічна лінія: Класицизм у різних видах 

мистецтва (живопис, архітектура, музика, паркове 

мистецтво та ін.) 

7. Українознавче спрямування: Українські 

переклади комедій Мольєра. 

8. Елементи компаративістики: образи комедій 

Мольєра у творчості письменників різних часів і 

народів. 

9. Міжпредметні зв’язки: Історія, Образотворче 

мистецтво, Скульптура, Архітектура, географія, 

Музичне мистецтво, Драматургія. 

1. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Мольєр «Міщанин-шляхтич». URL: 

https://vseosvita.ua/library  

2. Блінова О. В. Літературна гра "Упізнай героя" 

(Жан Батіст Мольєр "Міщанин-шляхтич"). URL: 

https://vseosvita.ua/library/literaturna-gra-upiznaj-geroa-

zan-batist-moler-misanin-slahtic-160703.html  

3. Стезенко О. В. Методична розробка -Тест з 

уроку на тему «Мольєр „Міщанин - шляхтич». URL: 

https://vseosvita.ua/library/test-z-uroku-zarubizna-

literatura-dla-8-klasu-na-temu-moler-misanin-slahtic-

145063.html  

4. Унгурян М. К. План-конспект уроку на тему 

«Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив 

його відкриттів на світове театральне мистецтво. 

Історія створення комедії Міщанин-шляхтич». URL: 

https://vseosvita.ua/library/hudozne-novatorstvo-molera-

u-dramaturgii-vpliv-jogo-vidkrittiv-na-svitove-teatralne-

mistectvo-istoria-stvorenna-komedii-misanin-slahtic-

302374.html 

https://padlet.com/oksana_yeriomina/iff0ybyzc817
http://pnpu.edu.ua/ua/SMCtf_lesson.php
https://vseosvita.ua/library
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=151
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/user/id4372/library
https://vseosvita.ua/library/literaturna-gra-upiznaj-geroa-zan-batist-moler-misanin-slahtic-160703.html
https://vseosvita.ua/library/literaturna-gra-upiznaj-geroa-zan-batist-moler-misanin-slahtic-160703.html
https://vseosvita.ua/user/id409071/library
https://vseosvita.ua/library/test-z-uroku-zarubizna-literatura-dla-8-klasu-na-temu-moler-misanin-slahtic-145063.html
https://vseosvita.ua/library/test-z-uroku-zarubizna-literatura-dla-8-klasu-na-temu-moler-misanin-slahtic-145063.html
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https://vseosvita.ua/user/id515796/library
https://vseosvita.ua/library/hudozne-novatorstvo-molera-u-dramaturgii-vpliv-jogo-vidkrittiv-na-svitove-teatralne-mistectvo-istoria-stvorenna-komedii-misanin-slahtic-302374.html
https://vseosvita.ua/library/hudozne-novatorstvo-molera-u-dramaturgii-vpliv-jogo-vidkrittiv-na-svitove-teatralne-mistectvo-istoria-stvorenna-komedii-misanin-slahtic-302374.html
https://vseosvita.ua/library/hudozne-novatorstvo-molera-u-dramaturgii-vpliv-jogo-vidkrittiv-na-svitove-teatralne-mistectvo-istoria-stvorenna-komedii-misanin-slahtic-302374.html
https://vseosvita.ua/library/hudozne-novatorstvo-molera-u-dramaturgii-vpliv-jogo-vidkrittiv-na-svitove-teatralne-mistectvo-istoria-stvorenna-komedii-misanin-slahtic-302374.html


Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте вигляді 

презентації порівняльний аналіз образу Журдена та 

Мартина Борулі. 

Бібліотека методичних матеріалів за темою Мольєр 

«Міщанин-шляхтич». URL: https://vseosvita.ua/library 

Тема № 9. Англійське Просвітництво. Джонатан Свіфт (1667–1745). «Мандри 

Лемюеля Гуллівера» (1 частина). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 9 (2 год.): Просвітницькі ідеї у творі 

«Мандри Лемюеля Гуллівера»  
1. Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у 

творі.  

2. Образ Гуллівера як втілення концепції нової 

людини.  

3. Жанрова своєрідність роману (поєднання 

реалістичних елементів і соціальної фантастики).  

4. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, 

сарказм).  

5. Езопова мова. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». 

Переклад Ю. Лісняка. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=109

2  

 

Тема № 10. Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Йоганн 

Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І частина), останній монолог Фауста (ІІ 

частина). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 10 (2 год.): Віхи життя та значення 

діяльності Й.-В. Ґете для світової культури.  

1. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості  

композиції. Проблематика.  

2. Образ Фауста як утілення динамізму нової 

європейської цивілізації. 

3. Пошуки сенсу буття й призначення людини.  

4. Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і 

Маргарита.  

5. Жанрова своєрідність твору.  

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Йоганн Вольфґанґ Ґете «Фауст». URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=145  

2. Иоганн Вольфганг Гѐте. «Фауст». Переклад 

Миколи Лукаш. – К: Видавництво Жупанського. 

2013. 629 с.  

Практичне заняття № 8 (2 год.): Особливості 

знайомства учнів з письменниками доби 

Просвітництва. 

1. Характерні риси Англійського Просвітництво. 

2. Джонатан Свіфт (1667–1745). «Мандри Лемюеля 

Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. 

Просвітницькі ідеї у творі. 

3. Образ Гуллівера як втілення концепції нової 

людини. Жанрова своєрідність роману (поєднання 

реалістичних елементів і соціальної фантастики). 

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). 

Езопова мова. 

4. Характерні риси німецького Просвітництва та 

його вплив на розвиток Європи. 

5. Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І 

частина), останній монолог Фауста (ІІ частина). 

Історія створення трагедії «Фауст». Особливості  

композиції. Проблематика. 

6. Образ Фауста як утілення динамізму нової 

європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й 

призначення людини. Опозиція Фауст – 

1. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Иоганн Вольфганг Гѐте. «Фауст». URL: 

https://vseosvita.ua/library 

2. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». 

URL: https://vseosvita.ua/library  

3. Василенко Т. А. Джонатан Свіфт. Мандри 

Лемюеля Гуллівера. (план-конспект уроку). URL: 

https://vseosvita.ua/library/dzonatan-svift-mandri-

lemuela-gullivera-123623.html  

4. Гупало І.О. Літературний диктант. 

Просвітництво. Джонатан Свіфт "Мандри 

Гуллівера", зар. літ. 9-й клас. URL: 

https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-

prosvitnictvo-dzonatan-svift-mandri-gullivera-zarlit9-j-

klas-405913.html  

5. Обідченко О. О. План конспект Уроку на тему 

«Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». 

URL:https://vseosvita.ua/library/urok-dzonatan-svift-

mandri-lemuela-gullivera-195239.html 

6. Стезенко О. В. Робоча картка з уроку Зарубіжна 

https://vseosvita.ua/library
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1092
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1092
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=145
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/user/id154435/library
https://vseosvita.ua/library/dzonatan-svift-mandri-lemuela-gullivera-123623.html
https://vseosvita.ua/library/dzonatan-svift-mandri-lemuela-gullivera-123623.html
https://vseosvita.ua/user/id314644/library
https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-prosvitnictvo-dzonatan-svift-mandri-gullivera-zarlit9-j-klas-405913.html
https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-prosvitnictvo-dzonatan-svift-mandri-gullivera-zarlit9-j-klas-405913.html
https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-prosvitnictvo-dzonatan-svift-mandri-gullivera-zarlit9-j-klas-405913.html
https://vseosvita.ua/user/id145135/library
https://vseosvita.ua/library/urok-dzonatan-svift-mandri-lemuela-gullivera-195239.html
https://vseosvita.ua/library/urok-dzonatan-svift-mandri-lemuela-gullivera-195239.html
https://vseosvita.ua/user/id409071/library


Мефістофель. Фауст і Маргарита. Жанрова 

своєрідність твору.  

7. Літературознавча лінія: Вічні образи, трагедія, 

гумор, іронія, сатира, сарказм, езопова мова. 

8. Культурологічна лінія: Просвітництво в різних 

видах мистецтва (живопис, архітектура, музика, 

паркове мистецтво та ін.). 

9. Елементи компаративістики: порівняння образів, 

оригіналу й перекладу (фрагментів). 

10. Міжпредметні зв’язки: Історія, Образотворче 

мистецтво, Скульптура, Архітектура, географія, 

Музичне мистецтво, Драматургія. 

література для 9 класу на тему «Йоганн Вольфганг 

Гете «Фауст». URL: https://vseosvita.ua/library/roboca-

kartka-z-uroku-zarubizna-literatura-dla-9-klasu-na-

temu-jogann-volfgang-gete-faust-145082.html  

7. Марченко Т. І. Веб-квест із зарубіжної 

літератури «Й.В.Гете «Фауст». Трагічне кохання 

Фауста і Маргарити». URL: 

https://vseosvita.ua/library/veb-kvest-iz-zarubiznoi-

literaturi-jvgete-faust-tragicne-kohanna-fausta-i-

margariti-177898.html 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте до 

семінарського заняття у вигляді презентації на тему 

«Категорії комічного в літературі». 

Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». 

URL: https://vseosvita.ua/library  

Тема № 11. Романтична література. Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). 

«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 11 (2 год.): 

1. Е.-Т.-А. Гофман як представник гротескної течії 

романтизму.  

2. Віхи мистецького шляху.  

3. Протиставлення філістерів та ентузіастів як 

провідний конфлікт творчості Е.-Т.-А. Гофмана.  

4. Особливості сюжету й композиції повісті 

«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». 

5. Гротескні образи.  

6. Викривальний зміст твору. Символіка. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Е.-Т.-А. Гофман. Крихітка Цахес на прізвисько 

Цинобер. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2895 

2. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Крихітка Цахес, на 

прізвисько Цинобер. Переклад  Роман Матієв. -  

Вид-во «Навчальна книга»,  2017 - 208 с. 

3. Гофман, Ернст Теодор Амадей. Малюк Цахес. 

Переклад Сидора Сакидон.  К.: Фоліо, 2003. 656 

с.  URL: https://www.ae-

lib.org.ua/texts/hoffmann__cinnober__ua.htm  

Практичне заняття № 9 (2 год.): Прикмети 

шкільного опанування літератури Романтизму. 

1. Характерні риси естетики Романтизму та 

романтичної літератури. 

2. Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). 

«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Е.-Т.-А. 

Гофман як представник гротескної течії романтизму. 

Віхи мистецького шляху. 

3. Протиставлення філістерів та ентузіастів як 

провідний конфлікт творчості Е.-Т.-А. Гофмана. 

Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка 

Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи. 

Викривальний зміст твору. Символіка. 

4. Особливості розвитку романтизму в США, 

видатні представники. 

5. Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 

уривки за вибором учителя). Місце В. Вітмена в 

літературному процесі США. Особливості 

світобачення митця. 

6. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та 

життям Америки. Тематика, проблематика, 

композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного 

героя. Символи. Традиції й художнє новаторство В. 

Вітмена. 

7. Літературознавча лінія: романтизм, романтична 

1. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

«Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Крихітка Цахес, 

на прізвисько Цинобер». URL: 

https://vseosvita.ua/library 

2. Паламарчук Л. М. Розробки уроків з теми 

Специфіка романтичного світосприйняття. Е. Т. 

А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько 

Цинобер». URL: https://vseosvita.ua/library/e-t-a-

gofman-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-

288559.html  
3. Устiнова Ю. В. План – конспект уроку на тему 

«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». URL: 

https://vseosvita.ua/library/urok-krihitka-cahes-na-

prizvisko-cinober-185907.html  
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https://vseosvita.ua/library/veb-kvest-iz-zarubiznoi-literaturi-jvgete-faust-tragicne-kohanna-fausta-i-margariti-177898.html
https://vseosvita.ua/library
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2895
https://www.ae-lib.org.ua/texts/hoffmann__cinnober__ua.htm
https://www.ae-lib.org.ua/texts/hoffmann__cinnober__ua.htm
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/user/id726131/library
https://vseosvita.ua/library/e-t-a-gofman-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-288559.html
https://vseosvita.ua/library/e-t-a-gofman-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-288559.html
https://vseosvita.ua/library/e-t-a-gofman-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-288559.html
https://vseosvita.ua/user/id437356/library
https://vseosvita.ua/library/urok-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-185907.html
https://vseosvita.ua/library/urok-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-185907.html


іронія, гротеск, фантастика, соціальна сатира, 

психологізм, верлібр. 

8. Культурологічна лінія: романтизм в різних видах 

мистецтва (живопис, архітектура, музика, паркове 

мистецтво та ін.). 

9. Елементи компаративістики: порівняння образів, 

оригіналу й перекладу (фрагментів). 

10. Міжпредметні зв’язки: Історія, Образотворче 

мистецтво, Скульптура, Архітектура, географія, 

Музичне мистецтво, Драматургія. 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте до 

семінарського заняття у вигляді презентації 

фрагмент лекції вчителя на тему «Основні етапи 

німецького романтизму та їх особливості». 

Паламарчук Л. М. Розробки уроків з теми Специфіка 

романтичного світосприйняття. Е. Т. А. Гофман. 

«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». URL: 

https://vseosvita.ua/library/e-t-a-gofman-krihitka-cahes-

na-prizvisko-cinober-288559.html 

Тема № 12. Реалістична література. Оноре де Бальзак (1799-1850). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 12 (2 год.): Бальзак – «секретар 

французького суспільства». 

1. Основні віхи творчості та особливості 

світогляду письменника. 

2. «Людська комедія»: історія написання, 

художня структура, тематика і проблематика, 

образи. 

3. Повість «Гобсек» у структурі «Людської 

комедії». 

4. Сюжетно-композиційні особливості твору 

(«розповідь у розповіді»). 

5. Багатогранність образу Гобсека (як 

соціального типу доби, як філософа та ін.). 

6. Засоби його створення (портрет, 

психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське 

ставлення до життя та ін.). 

Огляд творів: «Людської комедії», «Гобсек». 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Галич О. А. Теорія літератури: підручник для 

студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / О. А. Галич, 

В. М. Назарець, Є. М. Васильєв. 4-те вид., стереотип. 

– К., 2008. 

2. Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку 

читацької діяльності старшокласників у процесі 

вивчення зарубіжної літератури : монографія / О. О. 

Ісаєва. – К., 2003. 

3. Ніколенко О. М. Компетентнісний підхід до 

викладання зарубіжної літератури / О. М. 

Ніколенко// Зарубіжна література. – 2016. - № 6. – С. 

4 – 9. 

4.  Літературознавча енциклопедія: у 2-х томах / 

автор-укладач Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 

2007. – 445 с. 

5. Т.І. Тверітінова ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ ДОБА РЕАЛІЗМУ 

Навчальний посібник для студентів 

https://core.ac.uk/download/355870624.pdf 

6. Історія світової літератури: методичні 

рекомендації до курсу / уклад. О. В. Пуніна, С. А. 

Цікавий, М. В. Жилін, О. Є. Соловей. – Вінниця: 

ДонНУ імені В. Стуса, 2016. – 84 с. 

https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/77/1/Історія

%20світової%20літератури.%20Навч.-

метод.%20вид.pdf  

Практичне заняття № 10 (2 год.): Особливості 

шкільного курсу «Реалізм». 

1. Особливості розвитку в європейській культурі та 

характерні риси Реалістичної літератури. 

2. Творчий шлях О. де Бальзака, його внесок у 

скарбницю психологічної прози XIX ст. 

3. Тема влади грошей в творчості О. де Бальзака. 

Повість «Гобсек». 

1. kras-meriass.in.ua Інтерактивні завдання для 

контролю знань і залучення учнів до активної 

роботи у класі та вдома https://kras-

meriass.in.ua/61865.html  

2. Степаніцька Олена Миколаївна "Оноре де Бальзак 

і Україна. Українське кохання Оноре де Бальзака" 

https://vseosvita.ua/library/naukova-statta-onore-de-

balzak-i-ukraina-ukrainske-kohanna-onore-de-balzaka-

437884.html  

3. Світова літератури. Повість «Гобсек». 

https://svitova.at.ua/publ/svitova_literatura_xix_st/onore

https://vseosvita.ua/user/id726131/library
https://vseosvita.ua/library/e-t-a-gofman-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-288559.html
https://vseosvita.ua/library/e-t-a-gofman-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-288559.html
https://core.ac.uk/download/355870624.pdf
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/77/1/Історія%20світової%20літератури.%20Навч.-метод.%20вид.pdf
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/77/1/Історія%20світової%20літератури.%20Навч.-метод.%20вид.pdf
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/77/1/Історія%20світової%20літератури.%20Навч.-метод.%20вид.pdf
https://kras-meriass.in.ua/61865.html
https://kras-meriass.in.ua/61865.html
https://kras-meriass.in.ua/61865.html
https://vseosvita.ua/user/id200459/library
https://vseosvita.ua/library/naukova-statta-onore-de-balzak-i-ukraina-ukrainske-kohanna-onore-de-balzaka-437884.html
https://vseosvita.ua/library/naukova-statta-onore-de-balzak-i-ukraina-ukrainske-kohanna-onore-de-balzaka-437884.html
https://vseosvita.ua/library/naukova-statta-onore-de-balzak-i-ukraina-ukrainske-kohanna-onore-de-balzaka-437884.html
https://svitova.at.ua/publ/svitova_literatura_xix_st/onore_de_balzak/povist_quot_gobsek_quot/6-1-0-13


_de_balzak/povist_quot_gobsek_quot/6-1-0-13  

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте до 

семінарського заняття конспект статті Кучерук О.А. 

Основні принципи творчого методу Оноре де 

Бальзака в повісті «Гобсек». 

Кучерук О.А. Основні принципи творчого методу 

Оноре де Бальзака в повісті «Гобсек»// Оноре де 

Бальзак: грані, інтерпретація, Україна: зб. наук. 

Праць Міжнародної наук.-практ. конференції, 

присвяченої 220-річчю з дня народження 

письменника (Бердичів, 15-16 трав. 2019 р.). – К. : 

Вид-во Людмила, 2019. – С. 113-120. (492 с.) 

http://eprints.zu.edu.ua/30526/1/Бальзак-pc.pdf  

Тема № 13. Антивоєнна література. Бертольт Брехт (1898 – 1956). «Матінка Кураж та 

її діти». 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 13 (2 год.): Б. Брехт – драматург-

новатор. 

1. Зображення війни як засобу збагачення в драмі 

«Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та 

риси «епічного театру» в п’єсі.  

2. Генріх Белль (1917 – 1985). «Подорожній, коли 

ти прийдеш у Спа…». Життєвий і творчий шлях 

письменника. Засудження антигуманної сутності 

Другої світової війни, її руйнівних наслідків для 

людства в оповіданні «Подорожній, коли ти 

прийдеш у Спа…».  

3. Образ школи як художня модель нацистської 

Німеччини. Зображення війни з погляду важко 

пораненого юного солдата.  

4. Символічний зміст назви оповідання, її зв’язок з 

історією Спарти. Форма твору (внутрішній монолог).  

5. Специфіка змалювання образу головного героя 

(відсутність імені, виразних індивідуальних рис, 

байдужість до світу, зміни в його внутрішньому світі 

та ін.).  

6. Художні деталі. Підтекст. Авторська позиція. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Зарубіжна література. Ковбасенко Ю.І.. 

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ «Матінка Кураж та її діти». 

URL: 

https://uahistory.co/pidruchniki/kovbasenko-world-

literature-11-class-2019-standard-level/16.php 

2. Бертольт Брехт. Матінка Кураж та її діти. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2355  

3. Бертольт Брехт. Три епічні драми (Тригрошова 

опера; Матінка Кураж та її діти; Життя Галілея). 

Переклад з німецької: М. Л. Ліпісівіцький, 

С. Ф. Соколовська, В. О. Прищепа; керівник 

проекту: П. Ю. Саух. Житомир: Полісся, 2010. 

293 стр. 

4. Генріх Белль. Подорожній, коли ти прийдеш у 

Спа…. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=345 

Практичне заняття № 11 (2 год.): Важливість 

дослідження творів з антивоєнною тематикою в 

шкільному літературознавстві. 

1. Антивоєнна тематика в світовій літературі та 

шкільній програмі 5-9 та 10-11 класів. 

2. Бертольт Брехт (1898 – 1956). «Матінка Кураж та 

її діти». Б. Брехт – драматург-новатор. 

3. Зображення війни як засобу збагачення в драмі 

«Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та 

риси «епічного театру» в п’єсі. 

4. Генріх Белль (1917 – 1985). «Подорожній, коли 

ти прийдеш у Спа…». Життєвий і творчий шлях 

письменника. 

5. Засудження антигуманної сутності Другої 

світової війни, її руйнівних наслідків для людства в 

оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». 

Образ школи як художня модель нацистської 

Німеччини. Зображення війни з погляду важко 

пораненого юного солдата. 

6. Символічний зміст назви оповідання, її зв’язок з 

історією Спарти. Форма твору (внутрішній монолог). 

Специфіка змалювання образу головного героя 

(відсутність імені, виразних індивідуальних рис, 

1. Курудз Л.Т. Генріх Белль. «Подорожній, коли 

ти прийдеш у спа». Ментальна карта. URL: 

https://vseosvita.ua/library/genrih-bell-podoroznij-

koli-ti-prijdes-u-spa-mentalna-karta-493311.html  

2. Шитель А. В. Дослідницько-інтегрований 

проект із зарубіжної літератури «Генріх Белль. 

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...». URL: 

https://vseosvita.ua/library/doslidnicko-

integrovanij-proekt-iz-zarubiznoi-literaturi-genrih-

bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-436515.html 

3. Стецюк Н. М. Конспект уроку Генріх Белль 

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа….». Осуд 

антигуманної сутності війни, розкриття її 

руйнівних наслідків для цивілізації та душі. 

URL:https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-

genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-osud-

antigumannoi-sutnosti-vijni-rozkritta-ii-rujnivnih-

naslidkiv-dla-civilizacii-ta-dusi-119506.html  

4. Корченко Г. М. Методична розробка за драмою 

Б.Брехта "Матінка Кураж та її діти". URL: 

https://vseosvita.ua/library/bertolt-breht-drama-

matinka-kuraz-ta-ii-diti-337337.html  

https://svitova.at.ua/publ/svitova_literatura_xix_st/onore_de_balzak/povist_quot_gobsek_quot/6-1-0-13
http://eprints.zu.edu.ua/30526/1/Бальзак-pc.pdf
https://uahistory.co/pidruchniki/kovbasenko-world-literature-11-class-2019-standard-level/16.php
https://uahistory.co/pidruchniki/kovbasenko-world-literature-11-class-2019-standard-level/16.php
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2355
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=345
https://vseosvita.ua/user/id970157/library
https://vseosvita.ua/library/genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-mentalna-karta-493311.html
https://vseosvita.ua/library/genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-mentalna-karta-493311.html
https://vseosvita.ua/user/id1375520/library
https://vseosvita.ua/library/doslidnicko-integrovanij-proekt-iz-zarubiznoi-literaturi-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-436515.html
https://vseosvita.ua/library/doslidnicko-integrovanij-proekt-iz-zarubiznoi-literaturi-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-436515.html
https://vseosvita.ua/library/doslidnicko-integrovanij-proekt-iz-zarubiznoi-literaturi-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-436515.html
https://vseosvita.ua/user/id31669/library
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-osud-antigumannoi-sutnosti-vijni-rozkritta-ii-rujnivnih-naslidkiv-dla-civilizacii-ta-dusi-119506.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-osud-antigumannoi-sutnosti-vijni-rozkritta-ii-rujnivnih-naslidkiv-dla-civilizacii-ta-dusi-119506.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-osud-antigumannoi-sutnosti-vijni-rozkritta-ii-rujnivnih-naslidkiv-dla-civilizacii-ta-dusi-119506.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-osud-antigumannoi-sutnosti-vijni-rozkritta-ii-rujnivnih-naslidkiv-dla-civilizacii-ta-dusi-119506.html
https://vseosvita.ua/user/id653697/library
https://vseosvita.ua/library/bertolt-breht-drama-matinka-kuraz-ta-ii-diti-337337.html
https://vseosvita.ua/library/bertolt-breht-drama-matinka-kuraz-ta-ii-diti-337337.html


байдужість до світу, зміни в його внутрішньому світі 

та ін.). Художні деталі. Підтекст. Авторська позиція. 

7. Літературознавча лінія: епічний театр, художня 

деталь, підтекст, авторська позиція. 

8. Культурологічна лінія: Матінка Кураж та її діти» 

в театрі й кіно. Зображення згубності війни в 

документалістиці й творах мистецтва. 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте до 

семінарського заняття у вигляді презентації 

порівняльну схему класичного та епічного театру. 

Мороз І. О. URL:  

https://vseosvita.ua/library/intelekt-karta-opornij-

konspekt-bertolt-breht-matinka-kuraz-ta-ii-diti-

397562.html 

Заочна форма навчання 

Тема № 1. Антична література. Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» 

(пісня 22, вірші140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670).  

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 1 (1 год.): Антична література. Гомер. 

«Іліада» (огляд). 

1. Гомер та його значення в історії розвитку 

європейських літератур. 

2. Міфологічна основа гомерівського епосу.  

3. Образи Ахілла і Гектора.  

4. Гуманістичний зміст «Іліади». 

5. Катарсис. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Гомер. Іліада. URL:  

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=529 

2. Гомер. Двобій Ахілла і Гектора. URL:  

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8385 

3. Гомер. Пріам у Ахілла. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8386 

4. Богуславець О. В. Розробка уроку на тему: 

«Гомер «Іліада». URL: 

https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-gomer-iliada-

168395.html  

5. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

«Гомер. «Іліада». URL: https://vseosvita.ua/library 

6. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

«Гомер. «Двобій Ахілла і Гектора». URL: 

https://vseosvita.ua/library  

7. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Гомер. «Пріам у Ахілла». URL: 

https://vseosvita.ua/library  

Практичне заняття № 1 (1 год.): Тема: 

Міфологічна основа поем. 

1. Основні події Троянського циклу: Паріс викрадає 

Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. 

2. Відображення історичних подій у міфах 

троянського циклу. 

3. Ключові образи Троянського циклу, їхній 

гуманістичний зміст. 

4. Міфологічні символи (яблуко розбрату, 

троянський кінь та ін.). 

1. Тимофєєва О.Г. Міфологічна основа поем 

Гомера «Іліада» і «Одісея» 

https://vseosvita.ua/library/mifologicna-osnova-

poem-gomera-iliada-i-odissea-443636.html  

2. Гомер «Іліада»: історична основа, проблематика, 

система образів, художні особливості. 

Гомерівське питання. 

https://studfile.net/preview/5111142/  

3. Оксана Гальчук Антична література. Види і зміст 

античного епосу – 2008 

https://ukrlit.net/info/ancient/4.html  

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Законспектуйте 

статтю Богуславець О.В. Розробка уроку на тему: 

«Гомер «Іліада» до Семінарського заняття № 1. 

Богуславець О. В. Розробка уроку на тему: «Гомер 

«Іліада». URL: https://vseosvita.ua/library/urok-na-

temu-gomer-iliada-168395.html  

https://vseosvita.ua/user/id23221/library
https://vseosvita.ua/library/intelekt-karta-opornij-konspekt-bertolt-breht-matinka-kuraz-ta-ii-diti-397562.html
https://vseosvita.ua/library/intelekt-karta-opornij-konspekt-bertolt-breht-matinka-kuraz-ta-ii-diti-397562.html
https://vseosvita.ua/library/intelekt-karta-opornij-konspekt-bertolt-breht-matinka-kuraz-ta-ii-diti-397562.html
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=529
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8385
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8386
https://vseosvita.ua/user/id13562/library
https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-gomer-iliada-168395.html
https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-gomer-iliada-168395.html
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/library/mifologicna-osnova-poem-gomera-iliada-i-odissea-443636.html
https://vseosvita.ua/library/mifologicna-osnova-poem-gomera-iliada-i-odissea-443636.html
https://studfile.net/preview/5111142/
https://ukrlit.net/info/ancient/4.html
https://vseosvita.ua/user/id13562/library
https://vseosvita.ua/user/id13562/library
https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-gomer-iliada-168395.html
https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-gomer-iliada-168395.html


Тема № 2. Антична література. Гомер (приблизно VIII ст. до н.е.). «Одіссея» (1-2 

уривки за вибором учителя) 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 2 (1 год.): Пригодницько-авантюрна 

поема «Одіссея». 

1. Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в 

«Одіссеї». 

2.  Уславлення людського розуму, вірності, 

винахідливості й допитливості. 

3. Засудження беззаконня, насильства й 

несправедливості та самовпевненості й 

марнославства. 

4. Образ Одіссея.  

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Гомер. Одіссея. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=530  

2. Гомер. Іліада. URL:  

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=529  

 

Практичне заняття № 2 (1 год.): Тема. 

Особливості шкільного вивчення 

давньогрецьких поем «Іліада» та «Одіссея». 

1. Міфологічна основа поем. Основні події 

Троянського циклу: Паріс викрадає Єлену. Облога 

Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. 

Відображення історичних подій у міфах троянського 

циклу. 

2. Ключові образи Троянського циклу, їхній 

гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко 

розбрату, троянський кінь та ін.). 

3. Особливості шкільного ознайомлення з поемою 

«Іліада». Огляд епізодів: «Двобій Ахілла і Гектора» 

пісня 22, вірші 140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, 

вірші 470-670). 

4. Гуманістичний зміст «Іліади». Гомер та його 

значення в історії розвитку європейських літератур. 

5. Літературознавча лінія: міф, героїчний епос, 

поема, віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр), 

трагедія, катарсис. 

6. Культурологічна лінія: Вічні образи античності в 

мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). 

Античні образи й мотиви у творчості письменників 

різних часів і народів. 

7. Українознавче спрямування: Українські 

переклади творів античних митців. 

8. Елементи компаративістики: Ахілл і Гектор 

(порівняльна характеристика образів). Зевс і 

Прометей у міфах і в трагедії «Прометей закутий» 

Есхіла. 

9. Міжпредметні зв’язки: Історія, Образотворче 

мистецтво, Скульптура, Архітектура. 

1. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

«Гомер. «Одіссея». URL: 

https://vseosvita.ua/library?s  

2. Устіяновська В. М. Матеріали до уроку на тему 

«Гомер"Іліада» у формі гри з використанням 

стратегії критичного мислення. URL: 

https://vseosvita.ua/library/gomeriliada-8340.html  

3. Киричук Т. В. «Одіссея» (Гомер) - анаграми до 

змісту твору. URL: 

https://vseosvita.ua/library/odissea-gomer-

anagrami-do-zmistu-tvoru-504894.html 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Наведіть приклади 

антивоєнних поглядів автора «Іліади» у вигляді 

презентації до семінарського заняття. 

Бібліотека методичних матеріалів за темою 

«Гомер. «Одіссея». URL: 

https://vseosvita.ua/library?s  

Тема № 3. Антична література. Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н.е.). «Енеїда» 

(огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=530
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=529
https://vseosvita.ua/library?s
https://vseosvita.ua/user/id2401/library
https://vseosvita.ua/library/gomeriliada-8340.html
https://vseosvita.ua/user/id26011/library
https://vseosvita.ua/library/odissea-gomer-anagrami-do-zmistu-tvoru-504894.html
https://vseosvita.ua/library/odissea-gomer-anagrami-do-zmistu-tvoru-504894.html
https://vseosvita.ua/library?s


Лекція № 3 (1 год.): Подорожі Енея. 

1. Зв’язок твору з гомерівським епосом, 

міфологією. 

2.  Ідея громадського служіння, утвердження величі 

держави.  

3. Образ Енея та його значення в композиції твору. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Публій Вергілій Марон. Енеїда. URL:  

https://www.ukrlib.com.ua/books-

zl/printout.php?id=253&bookid=2  

 

Практичне заняття № 3 (1 год.): 

Тема. Опанування учнями літератури Риму та 

творчого доробку Вергілія. 

1. Особливості римського світобачення та 

відображення у характерних рисах літератури 

Давнього Риму. «Золота доба» давньоримської 

літератури. 

2. Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н.е.). 

«Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). 

Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. 

Ідея громадського служіння, утвердження величі 

держави. Образ Енея та його значення в композиції 

твору. 

3. Квінт Горацій Флакк (65–8 рр. до н.е.). «До 

Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема 

мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник 

як символ вічності поезії. Розуміння автором 

значення свого доробку. 

4. Публій Овідій Назон (43 р. до н.е. – бл. 18 р. н.е.). 

«Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та 

творчість поета. Міфологічний і філософський зміст 

поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з 

владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у 

«Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. 

Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах 

циклу «Сумні елегії»). 

5. Літературознавча лінія: Героїчний епос, поема, 

віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр), трагедія, 

катарсис.  

6. Культурологічна лінія: Вічні образи античності в 

мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). 

Античні образи й мотиви у творчості письменників 

різних часів і народів. 

7. Українознавче спрямування: Українські 

переклади творів античних митців. 

8. Елементи компаративістики: Ахілл і Гектор 

(порівняльна характеристика образів). Зевс і 

Прометей у міфах і в трагедії «Прометей закутий» 

Есхіла. 

1. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Публій Вергілій Марон. «Енеїда.». URL:  

https://vseosvita.ua/library?s  

2. Стоян А. А. Буктрейлер «Оспівування доблесті й 

величі Риму» в поемі Вергілія «Енеїда». URL:  

https://vseosvita.ua/library/buktrejler-ospivuvanna-

doblesti-j-velici-rimu-v-poemi-vergilia-eneida-

202077.html  

3. Руденко В. І. «Знаю, вмію, можу!» (Матеріали до 

розділу «Античність»: Есхіл, Вергілій, Горацій, 

Овідій). URL:  

https://vseosvita.ua/library/znau-vmiu-mozu-materiali-

do-rozdilu-anticnist-eshil-vergilij-goracij-ovidij-

125198.html  

4. Пастерук І. О. Літературна вікторина 

«Найуважніший читач» (за поемою Вергілія 

«Енеїда»). URL:  https://vseosvita.ua/library/literaturna-

viktorina-najuvaznisij-citac-za-poemou-vergilia-eneida-

380158.html 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Наведіть приклади 

опису Чорного моря в поезії Овідія у вигляді 

презентації до семінарського заняття. 

Руденко В. І. «Знаю, вмію, можу!» (Матеріали до 

розділу «Античність»: Есхіл, Вергілій, Горацій, 

Овідій). URL:  

https://vseosvita.ua/library/znau-vmiu-mozu-materiali-

do-rozdilu-anticnist-eshil-vergilij-goracij-ovidij-

125198.html 

Тема № 4. Література Середньовіччя. Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна 

комедія» (Пекло, І, V). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

https://www.ukrlib.com.ua/books-zl/printout.php?id=253&bookid=2
https://www.ukrlib.com.ua/books-zl/printout.php?id=253&bookid=2
https://vseosvita.ua/library?s
https://vseosvita.ua/user/id127926/library
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https://vseosvita.ua/library/literaturna-viktorina-najuvaznisij-citac-za-poemou-vergilia-eneida-380158.html
https://vseosvita.ua/user/id239992/library
https://vseosvita.ua/library/znau-vmiu-mozu-materiali-do-rozdilu-anticnist-eshil-vergilij-goracij-ovidij-125198.html
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Лекція № 4 (1 год.): Роль Данте Аліґ’єрі в історії 

європейської культури. 

1. Поема «Божественна комедія» як філософсько-

художній синтез середньовічної культури й 

утілення ідей раннього Відродження. 

2.  Особливості композиції поеми. Концепція світу 

й людини.  

3. Алегоричний зміст образів та епізодів. 

4. Жанрова своєрідність твору. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Данте Аліґ’єрі. Божественна комедія. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=347  

2. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Публій Вергілій Марон. «Данте Аліґ’єрі. 

Божественна комедія». URL:  

https://vseosvita.ua/library?s  

3. Ісаєва О.О. Зарубіжна література. Рівень стандарту : 

підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / 

О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – К. : 

УОВЦ «Оріон», 2018. – 288 с. 

Практичне заняття № 4 (1 год.): Вивчення 

характерних рис літератури Середньовіччя. 

Важливе місце поеми Данте. 
1. Особливості середньовічного світосприйняття та 

характерні риси літератури Середньовіччя. Зв'язок 

автобіографічних подій із творчістю Данте Аліґ’єрі 

(1265 – 1321). 

2. Прикмети структурної побудови поеми 

«Божественна комедія» (в шкільній програмі 

виділяють огляд: Пекло пісня І, V; Рай пісня 

XXXIII). 

3. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської 

культури. Поема «Божественна комедія» як 

філософсько-художній синтез середньовічної 

культури й утілення ідей раннього Відродження. 

4. Концепція світу й людини. Алегоричний зміст 

образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору. 

5. Літературознавча лінія: Міф, епічна поема, 

вічний образ, трагедія. 

6. Культурологічна лінія: Вічні образи Данте в 

мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). 

7. Українознавче спрямування: Українські 

переклади творів Данте. 

8. Елементи компаративістики: Образи й мотиви 

поеми Данте у творчості письменників різних часів і 

народів. 

9. Міжпредметні зв’язки: Історія, Образотворче 

мистецтво, Скульптура, Архітектура. 

1. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури 

середніх віків та доби Відродження : навч. посібник 

/ Г.Й. Давиденко, В.Л. Акуленко. – К. : Центр учбової 

літератури, 2007. – 248 с. 

2. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Свобода 

вибору. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність : 

посібник для вчителя / А.О. Гін. – Х. : ВГ «Основа», 

2015. – 112 с. – (Серія «Нові формати освіти»). 

3. Дмитренко К.А. Звичайні форми роботи - новий 

підхід: розвиваємо ключові компетентності : метод. 

посіб. / К.А. Дмитренко, М.В. Коновалова, О.П. 

Семиволос, С.В. Бекетова. – Х. : ВГ «Основа», 2018. 

– 119 с. – (Серія «Нові формати освіти»). 

4. Encyclopedia channel. Мікеланджело. Відеоролик. 

5. Encyclopedia channel. Леонардо да Вінчі. 

Відеоролик. 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте 

фрагмент уроку-есе за творчістю Вергілія. 

Бібліотека методичних матеріалів за темою Публій 

Вергілій Марон. «Енеїда.». URL:  

https://vseosvita.ua/library?s 

Тема № 5. Література Відродження. Сонет. Аліг’єрі Данте (1265-1321). Сонет 11 («В 

своїх очах вона несе кохання…»). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція № 5 (1 год.): Данте як ключова постать 

італійського Середньовіччя і переходу до 

Відродження. 

1. Загальна характеристика його творчості. 

Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття 

кохання. 

2. Франческо Петрарка (1304–1374). Сонети № 61, 

132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ 

ліричного героя та героїні. Утілення гуманістичних 

ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Аліг’єрі Данте. Сонет 11. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=148
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2. Франческо Петрарка. Сонет 132. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=358  

3. Франческо Петрарка.  Сонет № 61. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=362 

4. Вільям Шекспір. Сонет № 66. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=347
https://vseosvita.ua/library?s
https://vseosvita.ua/library?s
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1485
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1485
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=358
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=362


Петрарки. 

3. Вільям Шекспір (1564 – 1616). Сонети № 66, 116, 

130. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку 

англійської національної літератури і світового 

мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – 

кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення 

внутрішнього світу ренесансної людини (описи 

природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні 

особливості сонетів В. Шекспіра.  

4. Джонн Донн (1572 – 1631). «Священні сонети» 

(19-й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруга 

почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична 

мова. Історичні умови, філософське та естетичні 

підґрунтя класицизму. Характерні ознаки 

класицизму як художнього напряму. 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=126

5  

5. Вільям Шекспір. Сонет № 116. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=801

2  

6. Вільям Шекспір. Сонет № 130. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=242  

7. Джонн Донн. Священні сонети» (19-й сонет 

«Щоб мучить мене…»). URL:  

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=839

1 

Практичне заняття № 5-6 (1 год.): Тема. Сонет. 

Особливості аналізу сонетних творів у шкільній 

програмі. 

1. Сонет. Історія появи та розвитку сонета. 

Особливості сонетної побудови. 

2. Аліг’єрі Данте (1265–1321). Сонет 11 («В своїх 

очах вона несе кохання…»). Утілення в сонеті 11 

Данте краси високого почуття кохання. 

3. Франческо Петрарка (1304–1374). Сонети № 61, 

132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ 

ліричного героя та героїні. Утілення гуманістичних 

ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. 

Петрарки. 

4. Вільям Шекспір (1564 – 1616). Сонети № 66, 116, 

130. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до 

Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього 

світу ренесансної людини (описи природи, 

змалювання сили почуттів та ін.). Художні 

особливості сонетів В. Шекспіра. 

5. Джонн Донн (1572-1631). «Священні сонети» (19-

й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруга почуттів 

ліричного героя. Символіка. Поетична мова. 

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя 

класицизму. Характерні ознаки класицизму як 

художнього напряму. 

6. Літературознавча лінія: сонет, різновиди сонетів, 

рима, римування, катрен, терцет. 

7. Культурологічна лінія: культурні християнські 

центри в Європі. 

8. Українознавче спрямування: Українські 

переклади сонетів Данте, Петрарки, Шекспіра, 

Донна. 

9. Елементи компаративістики: сонет у творчості 

письменників різних часів і народів. 

10. Міжпредметні зв’язки: Історія, Образотворче 

мистецтво, Скульптура, Архітектура. 

1. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Публій Вергілій Марон. «Данте Аліг'єрі (1265-1321). 

Сонет 11 «В своїх очах вона несе кохання». URL:  

https://vseosvita.ua/library?s  

2. Євсеєва Т. С. Система творчих завдань до сонета 

19 із збірки «СВЯЩЕННІ СОНЕТИ» ДЖОНА 

ДОННА. URL: https://vseosvita.ua/library/sistema-

tvorcih-zavdan-do-soneta-19-iz-zbirki-svasenni-soneti-

dzona-donna-431221.html  

3. Орач О. М. Презентація «Жанр сонету у світовій 

літературі. Компаративний аналіз сонетів Данте, 

Петрарки, Шекспіра». URL:   

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-

svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-

petrarki-sekspira-281451.html 

4. Тирон В. О. Методична розробка - Пазл гра – 

головоломка на тему «Данте Аліґ’єрі». URL: 

https://vseosvita.ua/library/pazl-dante-aligeri-1265-

1321-190342.html  

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте у 

вигляді презентації фрагмент уроку за сонетною 

побудовою до семінарського заняття. 

Орач О. М. Презентація «Жанр сонету у світовій 

літературі. Компаративний аналіз сонетів Данте, 

Петрарки, Шекспіра». URL:   

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-

svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-

petrarki-sekspira-281451.html 

Тема № 6. Література Відродження. Вільям Шекспір (1564 – 1616). «Гамлет». 

Перелік питань/завдань, що виноситься Рекомендовані джерела, допоміжні 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1265
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1265
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8012
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8012
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=242
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8391
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8391
https://vseosvita.ua/library?s
https://vseosvita.ua/user/id433592/library
https://vseosvita.ua/library/sistema-tvorcih-zavdan-do-soneta-19-iz-zbirki-svasenni-soneti-dzona-donna-431221.html
https://vseosvita.ua/library/sistema-tvorcih-zavdan-do-soneta-19-iz-zbirki-svasenni-soneti-dzona-donna-431221.html
https://vseosvita.ua/library/sistema-tvorcih-zavdan-do-soneta-19-iz-zbirki-svasenni-soneti-dzona-donna-431221.html
https://vseosvita.ua/user/id692349/library
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html
https://vseosvita.ua/user/id319023/library
https://vseosvita.ua/library/pazl-dante-aligeri-1265-1321-190342.html
https://vseosvita.ua/library/pazl-dante-aligeri-1265-1321-190342.html
https://vseosvita.ua/user/id692349/library
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zanr-sonetu-u-svitovij-literaturi-komparativnij-analiz-sonetiv-dante-petrarki-sekspira-281451.html


на обговорення/опрацювання матеріали та ресурси 
Лекція № 6 (1 год.): Здобутки драматургії В. 

Шекспіра 

1. Філософські та моральні проблеми в трагедії 

«Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній простір 

(данське королівство як символ).  

2. Гамлет – вічний образ світової літератури. 

Багатогранність шекспірівських характерів. 

Відкритість твору в часі, його рецепція та 

інтерпретації в наступні епохи.  

3. Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. 

Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і 

забобонів. Оспівування чистого пристрасного 

кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на 

людську особистість (зміни в характерах головних 

героїв, їхня еволюція).  

4. Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.  

5. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її 

популярність серед різних поколінь. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Вільям Шекспір. Гамлет. Переклад Леоніда 

Гребінки URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2  

2. Вільям Шекспір. Ромео і Джульєтта. Переклад 

Василь Мисик. URL:   

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1  

3. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Вільям Шекспір «Гамлет». URL:  

https://vseosvita.ua/library  

 

Завдання для самостійної роботи: Занотувати у 

вигляді тез відомості для відповіді на проблемні 

питання за допомогою рекомендованих джерел, 

опрацювавши список рекомендованої літератури; 

при необхідності додати цитатний матеріал. 

Підготуватись до усної відповіді. Підготуйте у 

вигляді презентації доповідь на тему: «Який скупий! 

Все випив! Не лишив//І краплі благодатної для 

мене..»  

Бібліотека методичних матеріалів за темою Вільям 

Шекспір «Гамлет». URL:  https://vseosvita.ua/library 

Тема № 7. Література Відродження. Мігель де Сервантес Сааведра (1547–1616). «Дон 

Кіхот» I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Питання для самостійного опрацювання (2 год.): 

Подорожі та пригоди Дон Кіхота. 

1. Історія створення роману, його зв’язок із 

лицарськими романами, пародійний характер.  

2. Особливості сюжету і композиції твору.  

3. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і 

буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів 

героя.  

4. Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких 

утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство».  

5. Синтез різних жанрових ознак у романі 

(героїчного епосу, лицарського, авантюрно-

пригодницького, філософського роману, пародії). 

6.  Широта філософського змісту твору, можливість 

його різних тлумачень.  

7. Популярність вічних образів. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Мігель де Сервантес Сааведра  «Дон Кіхот». URL: 

https://vseosvita.ua/library  

2. Колкунова Ю.О. Методична розробка «Кроссенс 

«Дон Кіхот» Мігель де Сервантес Сааведра». URL: 

https://vseosvita.ua/library/krossens-don-kihot-migel-

de-servantes-saavedra-6778.html  

3. Трокай О. О. План-конспект уроку з елементом 

подорожі на тему «Мігель де Сервантес Сааведра – 

автор роману «Дон Кіхот». URL: 

https://vseosvita.ua/library/migel-de-servantes-

saavedra-avtor-romanu-don-kihot-501020.html  

4. Ковальчук В. П. Конспект уроку із зарубіжної 

літератури у 8 класі «Мігель де Сервантес Сааведра. 

«Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі». 

Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної 

дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя». 

URL: 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-

zarubiznoi-literaturi-u-8-klasi-migel-de-servantes-

saavedra-premudrij-gidalgo-don-kihot-z-lamanci-

konflikt-visokih-pragnen-don-kihot-116238.html 

5. Веремійчук С. В. Літературний диктант. Вільям 

Шекспір «Гамлет». URL:  

https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-vilam-

sekspir-gamlet-45954.html  

6. Ісаєва О.О. Зарубіжна література. Рівень стандарту : 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/user/id1630/library
https://vseosvita.ua/library/krossens-don-kihot-migel-de-servantes-saavedra-6778.html
https://vseosvita.ua/library/krossens-don-kihot-migel-de-servantes-saavedra-6778.html
https://vseosvita.ua/user/id526543/library
https://vseosvita.ua/library/migel-de-servantes-saavedra-avtor-romanu-don-kihot-501020.html
https://vseosvita.ua/library/migel-de-servantes-saavedra-avtor-romanu-don-kihot-501020.html
https://vseosvita.ua/user/id270198/library
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-u-8-klasi-migel-de-servantes-saavedra-premudrij-gidalgo-don-kihot-z-lamanci-konflikt-visokih-pragnen-don-kihot-116238.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-u-8-klasi-migel-de-servantes-saavedra-premudrij-gidalgo-don-kihot-z-lamanci-konflikt-visokih-pragnen-don-kihot-116238.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-u-8-klasi-migel-de-servantes-saavedra-premudrij-gidalgo-don-kihot-z-lamanci-konflikt-visokih-pragnen-don-kihot-116238.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-u-8-klasi-migel-de-servantes-saavedra-premudrij-gidalgo-don-kihot-z-lamanci-konflikt-visokih-pragnen-don-kihot-116238.html
https://vseosvita.ua/user/id17449/library
https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-vilam-sekspir-gamlet-45954.html
https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-vilam-sekspir-gamlet-45954.html


підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / 

О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – К. : 

УОВЦ «Оріон», 2018. – 288 с. 

7. Коломієць Лада. Українські перекладачі 

«Гамлета» В.Шекспіра: Пантелеймон Куліш, Юрій 

Клен, Леонід Гребінка, Михайло Рудницький, Ігор 

Костецький, Григорій Кочур, Юрій Андрухович 

URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/

15456/10-Kolomiyets.pdf?sequence=1 . – Назва з 

екрана. 

8. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури 

середніх віків та доби Відродження : навч. посібник 

/ Г.Й. Давиденко, В.Л. Акуленко. – К. : Центр 

учбової літератури, 2007. – 248 с. 

9. Горобченко І.В. Цікаві завдання із QR-кодами. 

10 клас (за новою програмою) / І.В. Горобченко. – 

2018. – 30 с. 

10. Дмитренко К.А. Звичайні форми роботи - новий 

підхід: розвиваємо ключові компетентності : метод. 

посіб. / К.А. Дмитренко, М.В. Коновалова, О.П. 

Семиволос, С.В. Бекетова. – Х. : ВГ «Основа», 

2018. – 119 с. – (Серія «Нові формати освіти»). 

11.  Зарубіжна література (за програмою 2018). 

Матеріали для проекту-гри «Чимборасо» URL : 

електронна дошка Padlet / Оксана Єрьоміна // 

Режим доступу : 

https://padlet.com/oksana_yeriomina/iff0ybyzc817  

12. Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка [Електронний 

ресурс] : експрес-уроки літератури. «Сонети 

Шекспіра» / Ольга Ніколенко // URL: 

http://pnpu.edu.ua/ua/SMCtf_lesson.php . – Назва з 

екрана. 

Тема № 8. Література класицизму. Мольєр (1622 – 1673). «Міщанин-шляхтич». 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Питання для самостійного опрацювання (2 год.): 

1. Мольєр – майстер класицистичної комедії. 

Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив 

його відкриттів на світове театральне мистецтво.  

2. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».  

3. Тематика і проблематика твору, його 

загальнолюдське значення.  

4. Основні образи комедії (пан Журден, пані 

Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та 

ін.).  

5. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, 

сарказм). 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Мольєр. Міщанин-шляхтич. Комедія-балет. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=151 

2. Жан Батист Мольєр. Міщанин-шляхтич. 

Переклад Ірина Стешенко. К: Знання 2017, 271 с. 

3. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Мольєр «Міщанин-шляхтич». URL: 

https://vseosvita.ua/library  

4. Блінова О. В. Літературна гра "Упізнай героя" 

(Жан Батіст Мольєр "Міщанин-шляхтич"). URL: 

https://vseosvita.ua/library/literaturna-gra-upiznaj-geroa-

zan-batist-moler-misanin-slahtic-160703.html  

5. Стезенко О. В. Методична розробка -Тест з 

уроку на тему «Мольєр „Міщанин - шляхтич». URL: 

https://vseosvita.ua/library/test-z-uroku-zarubizna-

literatura-dla-8-klasu-na-temu-moler-misanin-slahtic-

145063.html  

6. Унгурян М. К. План-конспект уроку на тему 

«Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив 

його відкриттів на світове театральне мистецтво. 

Історія створення комедії Міщанин-шляхтич». URL: 

https://vseosvita.ua/library/hudozne-novatorstvo-molera-

u-dramaturgii-vpliv-jogo-vidkrittiv-na-svitove-teatralne-

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15456/10-Kolomiyets.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15456/10-Kolomiyets.pdf?sequence=1
https://padlet.com/oksana_yeriomina/iff0ybyzc817
http://pnpu.edu.ua/ua/SMCtf_lesson.php
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=151
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/user/id4372/library
https://vseosvita.ua/library/literaturna-gra-upiznaj-geroa-zan-batist-moler-misanin-slahtic-160703.html
https://vseosvita.ua/library/literaturna-gra-upiznaj-geroa-zan-batist-moler-misanin-slahtic-160703.html
https://vseosvita.ua/user/id409071/library
https://vseosvita.ua/library/test-z-uroku-zarubizna-literatura-dla-8-klasu-na-temu-moler-misanin-slahtic-145063.html
https://vseosvita.ua/library/test-z-uroku-zarubizna-literatura-dla-8-klasu-na-temu-moler-misanin-slahtic-145063.html
https://vseosvita.ua/library/test-z-uroku-zarubizna-literatura-dla-8-klasu-na-temu-moler-misanin-slahtic-145063.html
https://vseosvita.ua/user/id515796/library
https://vseosvita.ua/library/hudozne-novatorstvo-molera-u-dramaturgii-vpliv-jogo-vidkrittiv-na-svitove-teatralne-mistectvo-istoria-stvorenna-komedii-misanin-slahtic-302374.html
https://vseosvita.ua/library/hudozne-novatorstvo-molera-u-dramaturgii-vpliv-jogo-vidkrittiv-na-svitove-teatralne-mistectvo-istoria-stvorenna-komedii-misanin-slahtic-302374.html


mistectvo-istoria-stvorenna-komedii-misanin-slahtic-

302374.html  

7. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Мольєр «Міщанин-шляхтич». URL: 

https://vseosvita.ua/library 

Тема № 9. Англійське Просвітництво. Джонатан Свіфт (1667–1745). «Мандри 

Лемюеля Гуллівера» (1 частина). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Питання для самостійного опрацювання (2 год.): 

1. Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у 

творі.  

2. Образ Гуллівера як втілення концепції нової 

людини.  

3. Жанрова своєрідність роману (поєднання 

реалістичних елементів і соціальної фантастики).  

4. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, 

сарказм).  

5. Езопова мова. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». 

Переклад Ю. Лісняка. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1092  

Тема № 10. Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Йоганн 

Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І частина), останній монолог Фауста (ІІ 

частина). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Питання для самостійного опрацювання (2 год.): 

Віхи життя та значення діяльності Й.-В. Ґете для 

світової культури.  

1. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості  

композиції. Проблематика.  

2. Образ Фауста як утілення динамізму нової 

європейської цивілізації. 

3. Пошуки сенсу буття й призначення людини.  

4. Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і 

Маргарита.  

5. Жанрова своєрідність твору.  

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Йоганн Вольфґанґ Ґете «Фауст». 

URL:https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1

45  

2. Иоганн Вольфганг Гѐте. «Фауст». Переклад 

Миколи Лукаш. – К: Видавництво Жупанського. 

2013. 629 с. 

3.  Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Иоганн Вольфганг Гѐте. «Фауст». URL: 

https://vseosvita.ua/library 

4. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». 

URL: https://vseosvita.ua/library  

5. Василенко Т. А. Джонатан Свіфт. Мандри 

Лемюеля Гуллівера. (план-конспект уроку). URL: 

6. https://vseosvita.ua/library/dzonatan-svift-mandri-

lemuela-gullivera-123623.html  

7. Гупало І.О. Літературний диктант. 

Просвітництво. Джонатан Свіфт "Мандри 

Гуллівера", зар. літ. 9-й клас. URL: 

8. https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-

prosvitnictvo-dzonatan-svift-mandri-gullivera-zarlit9-j-

klas-405913.html  

9. Обідченко О. О. План конспект Уроку на тему 

«Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». 

URL:https://vseosvita.ua/library/urok-dzonatan-svift-

mandri-lemuela-gullivera-195239.html 

10. Стезенко О. В. Робоча картка з уроку Зарубіжна 

література для 9 класу на тему «Йоганн Вольфганг 

Гете «Фауст». URL: 

https://vseosvita.ua/library/roboca-kartka-z-uroku-

zarubizna-literatura-dla-9-klasu-na-temu-jogann-

volfgang-gete-faust-145082.html  

11. Марченко Т. І. Веб-квест із зарубіжної 

https://vseosvita.ua/library/hudozne-novatorstvo-molera-u-dramaturgii-vpliv-jogo-vidkrittiv-na-svitove-teatralne-mistectvo-istoria-stvorenna-komedii-misanin-slahtic-302374.html
https://vseosvita.ua/library/hudozne-novatorstvo-molera-u-dramaturgii-vpliv-jogo-vidkrittiv-na-svitove-teatralne-mistectvo-istoria-stvorenna-komedii-misanin-slahtic-302374.html
https://vseosvita.ua/library
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1092
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=145
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=145
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/user/id154435/library
https://vseosvita.ua/library/dzonatan-svift-mandri-lemuela-gullivera-123623.html
https://vseosvita.ua/library/dzonatan-svift-mandri-lemuela-gullivera-123623.html
https://vseosvita.ua/user/id314644/library
https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-prosvitnictvo-dzonatan-svift-mandri-gullivera-zarlit9-j-klas-405913.html
https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-prosvitnictvo-dzonatan-svift-mandri-gullivera-zarlit9-j-klas-405913.html
https://vseosvita.ua/library/literaturnij-diktant-prosvitnictvo-dzonatan-svift-mandri-gullivera-zarlit9-j-klas-405913.html
https://vseosvita.ua/user/id145135/library
https://vseosvita.ua/library/urok-dzonatan-svift-mandri-lemuela-gullivera-195239.html
https://vseosvita.ua/library/urok-dzonatan-svift-mandri-lemuela-gullivera-195239.html
https://vseosvita.ua/user/id409071/library
https://vseosvita.ua/library/roboca-kartka-z-uroku-zarubizna-literatura-dla-9-klasu-na-temu-jogann-volfgang-gete-faust-145082.html
https://vseosvita.ua/library/roboca-kartka-z-uroku-zarubizna-literatura-dla-9-klasu-na-temu-jogann-volfgang-gete-faust-145082.html
https://vseosvita.ua/library/roboca-kartka-z-uroku-zarubizna-literatura-dla-9-klasu-na-temu-jogann-volfgang-gete-faust-145082.html
https://vseosvita.ua/user/id1762/library


літератури «Й.В.Гете «Фауст». Трагічне кохання 

Фауста і Маргарити». URL: 

https://vseosvita.ua/library/veb-kvest-iz-zarubiznoi-

literaturi-jvgete-faust-tragicne-kohanna-fausta-i-

margariti-177898.html 

Тема № 11. Романтична література. Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). 

«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Питання для самостійного опрацювання (2 год.): 

1. Е.-Т.-А. Гофман як представник гротескної течії 

романтизму.  

2. Віхи мистецького шляху.  

3. Протиставлення філістерів та ентузіастів як 

провідний конфлікт творчості Е.-Т.-А. Гофмана.  

4. Особливості сюжету й композиції повісті 

«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». 

5. Гротескні образи.  

6. Викривальний зміст твору. Символіка. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Е.-Т.-А. Гофман. Крихітка Цахес на прізвисько 

Цинобер. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2895 

2. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Крихітка Цахес, 

на прізвисько Цинобер. Переклад  Роман Матієв. -  

Вид-во «Навчальна книга»,  2017 - 208 с. 

4. Гофман, Ернст Теодор Амадей. Малюк Цахес. 

Переклад Сидора Сакидон.  К.: Фоліо, 2003. 656 

с.  URL: https://www.ae-

lib.org.ua/texts/hoffmann__cinnober__ua.htm 

5. Бібліотека методичних матеріалів за темою 

«Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Крихітка Цахес, на 

прізвисько Цинобер». URL: https://vseosvita.ua/library 

6. Паламарчук Л. М. Розробки уроків з теми 

Специфіка романтичного світосприйняття. Е. Т. А. 

Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». 

URL: https://vseosvita.ua/library/e-t-a-gofman-krihitka-

cahes-na-prizvisko-cinober-288559.html  
3. Устiнова Ю. В. План – конспект уроку на тему 

«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». URL: 

https://vseosvita.ua/library/urok-krihitka-cahes-na-

prizvisko-cinober-185907.html 

Тема № 12. Реалістична література. Оноре де Бальзак (1799-1850). 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Питання для самостійного опрацювання (2 год.): 

1. Основні віхи творчості та особливості світогляду 

письменника. 

2. «Людська комедія»: історія написання, художня 

структура, тематика і проблематика, образи. 

3. Повість «Гобсек» у структурі «Людської 

комедії». 

4. Сюжетно-композиційні особливості твору 

(«розповідь у розповіді»). 

5. Багатогранність образу Гобсека (як соціального 

типу доби, як філософа та ін.). 

6. Засоби його створення (портрет, психологічна 

деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до 

життя та ін.). 

7. Огляд творів: «Людської комедії», «Гобсек». 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Галич О. А. Теорія літератури: підручник для 

студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / О. А. Галич, 

В. М. Назарець, Є. М. Васильєв. 4-те вид., стереотип. 

– К., 2008. 

2. Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку 

читацької діяльності старшокласників у процесі 

вивчення зарубіжної літератури : монографія / О. О. 

Ісаєва. – К., 2003. 

3. Ніколенко О. М. Компетентнісний підхід до 

викладання зарубіжної літератури / О. М. 

Ніколенко// Зарубіжна література. – 2016. - № 6. – С. 

4 – 9. 

4.  Літературознавча енциклопедія: у 2-х томах / 

автор-укладач Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 

2007. – 445 с. 

5. Т.І. Тверітінова ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ ДОБА РЕАЛІЗМУ 

Навчальний посібник для студентів 

https://core.ac.uk/download/355870624.pdf 

4. Історія світової літератури: методичні 

рекомендації до курсу / уклад. О. В. Пуніна, С. А. 

https://vseosvita.ua/library/veb-kvest-iz-zarubiznoi-literaturi-jvgete-faust-tragicne-kohanna-fausta-i-margariti-177898.html
https://vseosvita.ua/library/veb-kvest-iz-zarubiznoi-literaturi-jvgete-faust-tragicne-kohanna-fausta-i-margariti-177898.html
https://vseosvita.ua/library/veb-kvest-iz-zarubiznoi-literaturi-jvgete-faust-tragicne-kohanna-fausta-i-margariti-177898.html
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2895
https://www.ae-lib.org.ua/texts/hoffmann__cinnober__ua.htm
https://www.ae-lib.org.ua/texts/hoffmann__cinnober__ua.htm
https://vseosvita.ua/library
https://vseosvita.ua/user/id726131/library
https://vseosvita.ua/library/e-t-a-gofman-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-288559.html
https://vseosvita.ua/library/e-t-a-gofman-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-288559.html
https://vseosvita.ua/user/id437356/library
https://vseosvita.ua/library/urok-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-185907.html
https://vseosvita.ua/library/urok-krihitka-cahes-na-prizvisko-cinober-185907.html
https://core.ac.uk/download/355870624.pdf


Цікавий, М. В. Жилін, О. Є. Соловей. – Вінниця: 

ДонНУ імені В. Стуса, 2016. – 84 с. 

https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/77/1/Історія

%20світової%20літератури.%20Навч.-

метод.%20вид.pdf  

5. Інтерактивні завдання для контролю знань і 

залучення учнів до активної роботи у класі та вдома 

https://kras-meriass.in.ua/61865.html  

6. Кучерук О.А. Основні принципи творчого методу 

Оноре де Бальзака в повісті «Гобсек»// Оноре де 

Бальзак: грані, інтерпретація, Україна: зб. наук. 

Праць Міжнародної наук.-практ. конференції, 

присвяченої 220-річчю з дня народження 

письменника (Бердичів, 15-16 трав. 2019 р.). – К. : 

Вид-во Людмила, 2019. – С. 113-120. (492 с.) 

http://eprints.zu.edu.ua/30526/1/Бальзак-pc.pdf 

7. Степаніцька Олена Миколаївна "Оноре де Бальзак 

і Україна. Українське кохання Оноре де Бальзака" 

https://vseosvita.ua/library/naukova-statta-onore-de-

balzak-i-ukraina-ukrainske-kohanna-onore-de-balzaka-

437884.html  

6. Світова літератури. Повість «Гобсек». 

https://svitova.at.ua/publ/svitova_literatura_xix_st/onore

_de_balzak/povist_quot_gobsek_quot/6-1-0-13 

Тема № 13. Антивоєнна література. Бертольт Брехт (1898 – 1956). «Матінка Кураж та 

її діти». 

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Питання для самостійного опрацювання (2 год.):  

1. Б. Брехт – драматург-новатор. Зображення війни 

як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її 

діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в 

п’єсі.  

2. Генріх Белль (1917 – 1985). «Подорожній, коли 

ти прийдеш у Спа…». Життєвий і творчий шлях 

письменника. Засудження антигуманної сутності 

Другої світової війни, її руйнівних наслідків для 

людства в оповіданні «Подорожній, коли ти 

прийдеш у Спа…».  

3. Образ школи як художня модель нацистської 

Німеччини. Зображення війни з погляду важко 

пораненого юного солдата.  

4. Символічний зміст назви оповідання, її зв’язок з 

історією Спарти. Форма твору (внутрішній монолог).  

5. Специфіка змалювання образу головного героя 

(відсутність імені, виразних індивідуальних рис, 

байдужість до світу, зміни в його внутрішньому світі 

та ін.).  

6. Художні деталі. Підтекст. Авторська позиція. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Зарубіжна література. Ковбасенко Ю.І.. 

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ «Матінка Кураж та її діти». 

URL: 

https://uahistory.co/pidruchniki/kovbasenko-world-

literature-11-class-2019-standard-level/16.php 

2. Бертольт Брехт. Матінка Кураж та її діти. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2355  

3. Бертольт Брехт. Три епічні драми (Тригрошова 

опера; Матінка Кураж та її діти; Життя Галілея). 

Переклад з німецької: М. Л. Ліпісівіцький, 

С. Ф. Соколовська, В. О. Прищепа; керівник 

проекту: П. Ю. Саух. Житомир: Полісся, 2010. 293 

стр. 

4. Генріх Белль. Подорожній, коли ти прийдеш у 

Спа…. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=345 

5. Курудз Л.Т. Генріх Белль. «Подорожній, коли ти 

прийдеш у спа». Ментальна карта. URL: 

https://vseosvita.ua/library/genrih-bell-podoroznij-koli-

ti-prijdes-u-spa-mentalna-karta-493311.html  

6. Шитель А. В. Дослідницько-інтегрований проект 

із зарубіжної літератури «Генріх Белль. 

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...». URL: 

https://vseosvita.ua/library/doslidnicko-integrovanij-

proekt-iz-zarubiznoi-literaturi-genrih-bell-podoroznij-

koli-ti-prijdes-u-spa-436515.html 

7. Стецюк Н. М. Конспект уроку Генріх Белль 

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа….». Осуд 

антигуманної сутності війни, розкриття її руйнівних 

наслідків для цивілізації та душі. 

URL:https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-genrih-

https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/77/1/Історія%20світової%20літератури.%20Навч.-метод.%20вид.pdf
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/77/1/Історія%20світової%20літератури.%20Навч.-метод.%20вид.pdf
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/77/1/Історія%20світової%20літератури.%20Навч.-метод.%20вид.pdf
https://kras-meriass.in.ua/61865.html
http://eprints.zu.edu.ua/30526/1/Бальзак-pc.pdf
https://vseosvita.ua/user/id200459/library
https://vseosvita.ua/library/naukova-statta-onore-de-balzak-i-ukraina-ukrainske-kohanna-onore-de-balzaka-437884.html
https://vseosvita.ua/library/naukova-statta-onore-de-balzak-i-ukraina-ukrainske-kohanna-onore-de-balzaka-437884.html
https://vseosvita.ua/library/naukova-statta-onore-de-balzak-i-ukraina-ukrainske-kohanna-onore-de-balzaka-437884.html
https://svitova.at.ua/publ/svitova_literatura_xix_st/onore_de_balzak/povist_quot_gobsek_quot/6-1-0-13
https://svitova.at.ua/publ/svitova_literatura_xix_st/onore_de_balzak/povist_quot_gobsek_quot/6-1-0-13
https://uahistory.co/pidruchniki/kovbasenko-world-literature-11-class-2019-standard-level/16.php
https://uahistory.co/pidruchniki/kovbasenko-world-literature-11-class-2019-standard-level/16.php
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2355
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=345
https://vseosvita.ua/user/id970157/library
https://vseosvita.ua/library/genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-mentalna-karta-493311.html
https://vseosvita.ua/library/genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-mentalna-karta-493311.html
https://vseosvita.ua/user/id1375520/library
https://vseosvita.ua/library/doslidnicko-integrovanij-proekt-iz-zarubiznoi-literaturi-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-436515.html
https://vseosvita.ua/library/doslidnicko-integrovanij-proekt-iz-zarubiznoi-literaturi-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-436515.html
https://vseosvita.ua/library/doslidnicko-integrovanij-proekt-iz-zarubiznoi-literaturi-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-436515.html
https://vseosvita.ua/user/id31669/library
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-osud-antigumannoi-sutnosti-vijni-rozkritta-ii-rujnivnih-naslidkiv-dla-civilizacii-ta-dusi-119506.html


bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-osud-

antigumannoi-sutnosti-vijni-rozkritta-ii-rujnivnih-

naslidkiv-dla-civilizacii-ta-dusi-119506.html  

8. Корченко Г. М. Методична розробка за драмою 

Б.Брехта "Матінка Кураж та її діти". URL: 

https://vseosvita.ua/library/bertolt-breht-drama-matinka-

kuraz-ta-ii-diti-337337.html  

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використовував 

надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, 

отримує за кожне пропущене заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної роботи є підставою для дострокового припинення 

її складання та виставлення негативної оцінки. 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 
Модульна контрольна робота проводиться у формі комп’ютерного тестування (за 

допомогою сервісу Google Forms) та включає 20 тестових завдань різних рівнів складності.  

Зразок модульної контрольної роботи 
1. Назвіть ім’я цього талановитого німецького драматурга, розробника «епічного» театру: 

а) Г. Грасс; 

б) В. Гете; 

в) Б. Брехт; 

г) Т. Манн. 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

51-100 зараховано 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-osud-antigumannoi-sutnosti-vijni-rozkritta-ii-rujnivnih-naslidkiv-dla-civilizacii-ta-dusi-119506.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-osud-antigumannoi-sutnosti-vijni-rozkritta-ii-rujnivnih-naslidkiv-dla-civilizacii-ta-dusi-119506.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-genrih-bell-podoroznij-koli-ti-prijdes-u-spa-osud-antigumannoi-sutnosti-vijni-rozkritta-ii-rujnivnih-naslidkiv-dla-civilizacii-ta-dusi-119506.html
https://vseosvita.ua/user/id653697/library
https://vseosvita.ua/library/bertolt-breht-drama-matinka-kuraz-ta-ii-diti-337337.html
https://vseosvita.ua/library/bertolt-breht-drama-matinka-kuraz-ta-ii-diti-337337.html


1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного  та проміжного 

контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою 

термінологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить 

аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але 

при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у 

достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст 

теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає 

істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в 

змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

Вид Максимальна кількість балів 
Анотування/рецензії наукових статей 5 

Доповідь 5 

Підготовка презентації 5 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 



 

 

 


