
Зарубіжна література 

 
Група № 11 

1. Підготувати повідомлення (запис у зошитах) «Анна Ахматова і Україна». 

2. Читати і аналізувати поему «Реквієм». Уривок поеми (Заповіт) вивчити 

напам’ять. 

 

Група №13 

1. Франц Кафка. Життя і творчість (коротко записати у зошит). 

2. Читати оповідання «Перевтілення». Переглянути одноіменний художній 

фільм. 

3. Скласти і записати у зошит план до образу Грегора Зозулі. 

4. М. Будгаков – біографічні дані, основні теми творчості. 

5. Роман «Майстер і Маргарита» - читати. Переглянути художній фільм за 

романом (2009р.) 

6. Скласти опорно-логічну схему «Система образів роману «Майстер і 

Маргарита». 

 

Група №21 

1. Записати у зошит визначення: 

- Нова драма 

- Символ 

- Підтекст 

- Драма-феєрія. 

2. Ознайомитись з життєвим та творчим шляхом Моріса Матерлінка 

(зробити хронологічну таблицю). 

3. Прочитати драму-феєрію «Синій птах». Подивитись художній фільм за 

твором. 

4. Поуло Коельйо. Переглянути презентацію на ютюбі: Пауло Коельйо. 

Шлях до успіху. 

5. П. Коельйо «Алхімік» - проситати. Можна скористатись аудиокнигою: 

ютюб – https://akniga.org. 

6. Скласти план до образу пастуха Сантьяго (за твором «Алхімік»). 

7. Повторити вивчений матеріал. Підготуватись до контрольної роботи. 

 

Група №22 

1. Франц Кафка. Життя і творчість (коротко записати у зошит). 

2. Читати оповідання «Перевтілення». Переглянути одноіменний художній 

фільм. 

3. Скласти і записати у зошит план до образу Грегора Зозулі. 

4. М. Будгаков – біографічні дані, основні теми творчості. 

5. Роман «Майстер і Маргарита» - читати. Переглянути художній фільм за 

романом (2009р.) 

6. Скласти опорно-логічну схему «Система образів роману «Майстер і 

Маргарита». 

https://akniga.org/


Група №32  

1. Опрацювати біографію сербського письменника М. Павича: 

- Ютюб Експрес урок 20. М. Павич  «Скляний равлик» 

- Зробити стислий запис життя та творчості письменника. 

2. Читати оповідання М. Павича «Скляний равлик» або прослухати на 

ютюбі Аудіотекст 24. М. Павич «Скляний равлик». 

3. Ознайомитись з творчістю сучасного українського кримськотатарського 

письменника Таїра Халілова. Прочитати «До останнього подиху». Ютюб 

* Зарубіжна література в школах України – До останнього подиху 

           * http://www.ukrlib.com.ua 

4. Підготуватись до контрольної роботи, повторити весь вивчений матеріал. 

 

Група №35 

1. Позакласне читання. Прочитати У. Еко «В ім’я троянди» 

2. Зробити хронологічну таблицю життя та творчістю Паула Целана. 

Прочитати поезію «Фуга смерті». 

 

 

http://www.ukrlib.com.ua/

