
Навчальний предмет «Зарубіжна література» 
Викладач Комар Наталія Василівна 
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3 Франц Кафка 

«Перевтілення». 

Життя і творчий 

шлях Ф.Кафки. 

Зображення 

відчуження 

особистості в новелі 

«Перевтілення». 

Особливості 

композиції, функції 

фантастики. 

 

Образ Грегора Замзи: 

проблемність, 

метафоричність, 

символічність. 

 

 

 

 

Життєвий і творчий 

шлях Михайла 

Булгакова. Роман 

«Майстер і 

Маргарита» як 

«роман-лабіринт» зі 

складною 

філософською 

проблематикою. 

Особливості 

композиції («роман у 

романі» та оповідної 

структури. 

Морально-

філософський зміст 

«єршалаїмських» 

розділів твору.  

Трагізм долі 

митця(майстра). 

Проблеми кохання й 

творчості. 

Підручник О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко 

Зарубіжна література  11 клас (рівень 

стандарту).  

Опрацювати ст. 30-38 

Прочитати новелу «Перевтілення» -  

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

https://youtu.be/vMKBn2nBans - переглянути 

https://vseosvita.ua/news - 

законспектувати  в зошит 

 
Переглянути презентацію, занотувати в зошит 

основні відомості  

https://vseosvita.ua/  

Переглянути  https://youtu.be/foZSyDDCqeQ - 

Поміркувати над питанням : Грегор Замза – комаха 

чи людина? 

https://naurok.com.ua/test/join   Виконати тест за 
посиланням. 

 

 

Підручник О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко 

Зарубіжна література  11 клас (рівень 

стандарту).  

Опрацювати ст. 39-48 

Прочитати роман «Майстер і Маргарита» 

https://youtu.be/MtvFvatoo9M - переглянути 

відео 

https://youtu.be/gAx1E8NwI2U - стислий 

переказ твору «Майстер і Маргарита» 

https://www.ukrlib.com.ua/ - читати роман 

«Майстер і Маргарита» 

https://scribble.su/ - опрацювати статтю в 

підручнику. 

https://naurok.com.ua/test/join - виконати тестові 

завдання за посиланням 

 

https://www.ukrlib.com.ua/
https://youtu.be/vMKBn2nBans
https://vseosvita.ua/news
https://vseosvita.ua/
https://youtu.be/foZSyDDCqeQ
https://naurok.com.ua/test/join
https://youtu.be/MtvFvatoo9M
https://youtu.be/gAx1E8NwI2U
https://www.ukrlib.com.ua/
https://scribble.su/
https://naurok.com.ua/test/join
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9 Виклики сучасного 

світу. Значення 

літератури та 

культури для 

збереження миру й 

духовності. Роль 

вітчизняної й 

перекладацької 

школи для 

популяризації 

світової літератури 

на формування 

українського читача. 

 

Німецьке 

просвітництво та 

його вплив на 

розвиток Європи.  

 

Підручник  Кадоб’янська Зарубіжна 

література11 клас (рівень стандарту).  

https://scribble.su/zarub_ukr/zarub-lit-11-

isaeva/2.html– опрацювати статтю, 

законспектувати. 

https://youtu.be/EEAGAfpZcrU перегляньте 

відео, поміркуйте над питанням «Яка роль 

літератури у формуванні світогляду сучасної 

людини?» 

https://youtu.be/lsUPxgkdlqo - переглянути 

відеоресурс. 

 

https://history.vn.ua/pidruchniki/kadobyanska-

world-literature-11-class-2019-standard-

level/2.php - прочитати статтю в підручнику, 

законспектувати основні відомості. 
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7 Загальна 

характеристика 

провідних тенденцій 

прози другої 

половини ХХ 

століття. 

 

Ернест Міллер 

Гемінгвей «Старий і 

море». Віхи життя і 

творчості митця. 

Композиція твору. 

 

 

Підручник О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко 

Зарубіжна література  11 клас (рівень 

стандарту).  

Опрацювати статтю в підручнику. 

https://history.vn.ua/pidruchniki/isaeva-world-

literature-11-class-2019-standard-level/41.php  

Переглянути відеоресурс  

https://youtu.be/C95qsItbSqY  

Законспектувати в зошит основні відомості на 

основі опрацьованого матеріалу. 
Переглянути відеоресурс  

https://youtu.be/L3Wz2fcjxg4  

Опрацювати  презентацію 

https://naurok.com.ua/  

Прочитати повість «Старий і море»  - 

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

Виконати тестові завдання 

https://naurok.com.ua/test/join      

https://scribble.su/zarub_ukr/zarub-lit-11-isaeva/2.html
https://scribble.su/zarub_ukr/zarub-lit-11-isaeva/2.html
https://youtu.be/EEAGAfpZcrU
https://youtu.be/lsUPxgkdlqo
https://history.vn.ua/pidruchniki/kadobyanska-world-literature-11-class-2019-standard-level/2.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/kadobyanska-world-literature-11-class-2019-standard-level/2.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/kadobyanska-world-literature-11-class-2019-standard-level/2.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/isaeva-world-literature-11-class-2019-standard-level/41.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/isaeva-world-literature-11-class-2019-standard-level/41.php
https://youtu.be/C95qsItbSqY
https://youtu.be/L3Wz2fcjxg4
https://naurok.com.ua/
https://www.ukrlib.com.ua/
https://naurok.com.ua/test/join

