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Щодо викладання предмету «Зарубіжна література»  у 2016/2017 навчальному році 

 

Зарубіжна література в школі як навчальний предмет є, з одного боку, системою 

планомірного тематичного впливу на духовність учня під керівництвом учителя, а з 

іншого — складовою синтетичної гуманітарної освіти. Завданням зарубіжної літератури 

як шкільного предмету є вивчення кращих творів світового письменства, розвиток 

художнього смаку та вміння самостійно працювати з творами світового мистецтва, 

свідомо сприймати закладені в слові духовні цінності й відстоювати їх у житті.  

Вивчення зарубіжної літератури у навчальних закладах передбачає формування 

широкої читацької компетенції молодих поколінь, яка базується на знаннях і уміннях 

пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо, 

розвиток їхніх духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб, виховання 

особистості, здатної цінувати явища класичної й сучасної культури. Це дозволяє сприяти 

формуванню в учнів уявлень про єдність світового літературного, культурного й 

цивілізаційного процесу. 

 У 2016/2017 навчальному році зарубіжна література в загальноосвітніх навчальних 

закладах  буде вивчатися за програмами: 

- у 5-8-х класах:  Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства від 29.05.2015 № 585); 

- у 9-х класах - за програмою: Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ірпінь: Перун, 2005; 

- у  класах з поглибленим вивченням філології – за програмою: Зарубіжна література. 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням 

філології. 8-9 класи; 

- у 10-11 класах - за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 

№1021 ( зі змінами, що будуть затверджені наказом МОН у 2016 році). 

Нагадуємо вчителям зарубіжної літератури, що при плануванні необхідно 

враховувати те, що у навчальну програму із зарубіжної літератури для 5 – 9 класів   

внесено зміни, затверджені наказом МОН від 29.05.2015         № 585. Програму з 

уточненнями можна знайти на офіційному сайті МОН України (mon.gov.ua) 

 Звертаємо увагу, що кількість видів контролю  у процесі вивчення зарубіжної  

літератури у кожному класі не змінювалася з минулих років. Таблицю рекомендованого 

розподілу годин  можна знайти у  журналі  «Наша школа» № 4, 2012р. Поданий у таблиці 



розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. 

Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня 

підготовки учнів, особливостей класу тощо, але не перевантажувати їх. 

 Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів залишаються поточна 

й підсумкова (тематична, семестрова, річна). 

    Орієнтовні вимоги щодо основних видів оцінювання навчальних досягнень учнів із 

зарубіжної  літератури,  оцінювання контрольних творів дивіться на сайті Міністерства 

освіти і науки України (www.mon.gov.ua) на початок  навчального року.  

 Щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів із зарубіжної літератури, 

особливостей проведення уроків виразного читання, призначення та особливості 

оформлення зошитів з предмета, їх перевірки й критерії оцінювання можна знайти у 

відповідному методичному листі Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010        

№ 1/9-580(www.mon.gov.ua).       

Особливу увагу вчителям зарубіжної літератури слід приділити урокам розвитку 

зв’язного мовлення. Такі уроки   проводяться в усній та письмовій формах, їх 

найголовніші жанри - переказ всього тексту та його найважливіших епізодів, детальна 

характеристика персонажа та його порівняння з іншими (причому порівнюватися мають 

не тільки зовнішні, але й внутрішні показники), складання плану такої характеристики, 

складання плану твору-роздуму та його компонування в усній і письмовій формах. Уроки 

розвитку зв'язного мовлення неодмінно мають бути представлені в системі вивчення 

зарубіжної літератури, їх методичні форми слід добирати з урахуванням державних вимог 

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів та відповідно до жанрово-тематичної 

специфіки виучуваного твору. 

Вчителю-словеснику під час вивчення зарубіжної літератури в усіх класах слід 

активніше використовувати сучасні педагогічні технології (комп'ютеризоване навчання, 

інтерактивні види і форми роботи), які збільшують пізнавальну самостійність учнів та 

мотивують потребу у розвитку їхньої читацької культури. Серед інтерактивних форм 

роботи на уроках зарубіжної літератури поширення набуває навчальна взаємодія учнів у 

парах, мікрогрупах, групах, що здебільшого застосовуються під час пошуку та аналізу 

інформації, виконання практичних завдань, підготовки диспутів, семінарів, різноманітних 

творчих завдань тощо. З метою надання школярам більших можливостей для спілкування, 

висловлювання власних думок і почуттів, домінантною формою навчання на уроках 

зарубіжної літератури в усіх класах має бути діалог, під час якого виявляється рівень 

знань учнів. 



Учитель повинен спрямовувати учнів на пошук потрібної книжки (в бібліотеці, в 

Інтернет-мережі тощо), на самостійне читання творів та  в колі друзів, батьків, на 

формування власної думки та творчий діалог щодо цікавої книжки. 

Звертаємо увагу вчителів на деякі аспекти викладання зарубіжної літератури у 8 

класі. Саме з 8 класу за новою навчальною програмою розпочинається новий етап 

літературної освіти – системне читання.  На цьому етапі   (8-9 класи) літературні явища 

надаються у перебігу літературного процесу, у розвитку національних літератур та їхніх 

взаємозв’язках, у широкому контексті культури. 

 З 8 класу учні починають знайомство з основними етапами літературного процесу 

на тлі світової культури, зі специфічними особливостями різних родів і жанрів літератури 

в хронологічній послідовності, навчаються розрізняти різні жанри, аналізують та 

інтерпретують художні твори не тільки в аспекті їхньої проблематики, а й художньої 

вартості.  

  Це передбачає формування в учнів уявлення про світовий літературний процес, 

взаємозв’язок історичної  і літературної доби.  Забезпечити реалізацію змісту літературної 

освіти учнів 8 класів можливо лише за умови, коли складовою діяльності вчителя стане 

відбір навчального матеріалу і технологій викладання зарубіжної літератури     з 

урахуванням принципів наступності і «діалогу культур», можливості зіставлення 

художніх текстів різних видів мистецтва в процесі шкільного аналізу літературного твору. 

На це слід орієнтуватися під час підготовки і проведення уроків зарубіжної літератури.  

        Для полегшення укладання календарно-

тематичного планування пропонуємо можливий варіант розподілу годин на вивчення 

художніх творів, розвиток зв’язного мовлення, позакласне читання:  

8 клас 
 

Усього – 70 годин (2 години на тиждень) 
текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – 4 години; позакласне 

читання – 4 години; резервний час – 6 годин. 
Тема за програмою Уроки розвитку 

зв’язного мовлення 
Уроки 

позакласного 

читання 

Всього 

годин 

56 10 4 70 
І семестр 

26 4 2 32 
Вступ  
(2 год)  

Література і культура. Роди літератури 

(епос, лірика, драма), їхні характерні 

ознаки. Літературний процес. Основні 

літературні епохи, напрями,  течії, 

специфіка їхнього розвитку в  різних 

країнах.  

 – 2 



 

Священ- 
ні книги 

людства 

як 

пам’ятки 

культури 

і джерело 

літерату

ри  
 (6 год)  

Священні книги як вихідна основа 

світових релігій, етичних уявлень, 

мистецтва різних народів.   
 
Веди (огляд). Веди як пам’ятка 

індоєвропейської словесності I-II тис. до 

н.е.  
 
Біблія як основа двох релігій – юдейської і 

християнської. Зв'язок Біблії з історією і 

міфологією    
 
Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і 

Авель. 10 заповідей)   
 
Новий Заповіт (Євангеліє – 2-3 розділи за 

вибором учителя)                 
 
Коран (огляд). Коран – головна книга 

ісламу. Побудова Корану, охоплення в 

ньому різних сфер людського життя  
Короткочасна контрольна робота № 1. 

Розділ «Священні книги людства» 
 

 
 
 
 
 
 
Твір-роздум на 

морально-етичну 

тему за сюжетами 

та образами 

священних книг 

людства 

   8 

 Антич-
ність   
(10 год)  

 
Поняття про античність, її хронологічні 

межі. Основні етапи, роди і жанри 

античної літератури. Специфіка розвитку 

літератури в Давній Греції і в Давньому 

Римі. Концепція людини і світу в античній   

літературі    
   
Давньогрецька міфологія. Основні цикли 

давньогрецьких міфів. Міфологічна основа 

героїчного епосу Міфи троянського 

циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. 

Облога Трої. Смерть Ахілла. 

Троянський кінь (2-3 розділи за 

вибором учителя). 
  
Гомер та його значення в історії розвитку 

європейських літератур. Міфологічна 

основа гомерівського епосу. «Іліада» 

(огляд). Гуманістичний зміст «Іліади». 

Катарсис  
 
 «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, 
вірші140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 

24, вірші 470-670). Образи Ахілла і 

Гектора  

 
Екскурсія 

античним театром 
(усно). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Софокл. 

«Антігона»  
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Особливості розвитку  і види лірики в 

Давній Греції.    
Тіртей  «Добре вмирати тому…». Ідея 

захисту рідної країни в елегії.     
Сапфо   «До Афродіти» («Барвношатна 

владарко, Афродіто…).   Образ ліричної 

героїні, глибина її почуттів і переживань  
 
Давньогрецький театр, його характерні 

особливості, роль в античному суспільстві. 

Основні жанри давньогрецької  драми – 
трагедія і комедія  
 
Есхіл. Значення творчості Есхіла для 

розвитку європейської драми і театру. 
Втілення міфу про Прометея у трагедії 

«Прометей закутий». Основний конфлікт 

трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї 

служіння, самопожертви,  свободи       
 
 «Золота доба» давньоримської літератури.  
Публій Вергілій Марон   «Енеїда» 

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

Зв’язок твору з гомерівським епосом, 

міфологією. Ідея громадського служіння, 

утвердження величі держави. Образ Енея  
 
Квінт Горацій Флакк   «До 

Мельпомени» («Мій пам’ятник 

стоїть…»). Тема мистецтва і призначення 

митця у творі. Пам’ятник як символ 

вічності поезії. Розуміння автором 

значення свого доробку  
  
Публій Овідій Назон Життя і творчість 

поета. (  «Сумні елегії» («Життя поета» 

(IV, 10)). Міфологічний і філософський 

зміст поеми «Метаморфози» (огляд). 

Конфлікт митця з владою, трагедія 

вигнання і сум за батьківщиною у 

«Сумних елегіях» Короткочасна 

контрольна робота № 2. Розділ 

«Античність» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект «Образ 

Прометея у 

світовій літературі» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середньо

віччя 
7 год 

Середньовіччя як доба. Вплив релігії, 

філософії на літературу і культуру в добу 

Середньовіччя. Основні жанри 

середньовічної літератури на Заході й 

Сході. 
Особливості розвитку китайської лірики 

епохи Тан  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Руставелі Ш
«Витязь у 

тигровій 

шкурі» 
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Лі Бо Основні теми і мотиви лірики 

митця. Вплив даосизму на його світогляд 
«Печаль на яшмовому ганку», 

«Призахідне сонце навіює думки про 

гори», «Сосна біля південної галереї» (1-
2 за вибором учителя).. Своєрідність 

пейзажів Лі Бо, втілення в них краси 

природи і духовного життя  
 
Ду Фу.   Зв'язок поезії Ду Фу з історичною 

реальністю. Вплив конфуціанства на його 

світогляд «Пісня про хліб і шовк», 

«Весняний краєвид». Національні образи,  

символи в ліриці митця. Образ ліричного 

героя  
  
Золота доба персько-таджицької лірики. 
Омар Хайям. Рубаї. Лаконізм і  місткість 

жанру рубаї. Основні теми і мотиви 

творчості Омара Хайяма  
 
Література  середньовічної Європи.  
«Пісня про Роланда».Історична основа 

твору і поетичне переосмислення в ньому 

реальних подій.  Образна система (Роланд, 

Ганелон, Карл та ін.)  
 
Патріотичні ідеї в «Пісні про 

Роланда».Елементи фольклору. 

Особливості поетичної мови твору                   
 
Аліг’єрі Данте як ключова постать 

італійського Середньовіччя і переходу до 

Відродження.   Сонет 11 («В своїх очах 

вона несе кохання…»).  Загальна 

характеристика його творчості. Утілення в 

сонеті 11 Данте краси високого почуття 

кохання. Короткочасна контрольна 

робота № 3. Розділ «Середньовіччя» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Хоробрий лицар 

Роланд (образ 

Роланда як 

головного героя 

епосу «Пісня про 

Роланда»). 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ІІ семестр 
30 6 2 38 

Відродженн

я 
13 год 

Епоха Відродження (Ренесансу) в 

Європі. Гуманізм. Культ античності.  
Характерні риси ренесансної культури і 

літератури    
 
Франческо Петрарка   Історія кохання 

в сонетах Ф. Петрарки. Сонети № 61, 
132. Образ ліричного героя та героїні. 

 
 
 
 
 
 
Лист до Франческо 

Петрарки. 
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Втілення гуманістичних ідеалів у поезії 

митця  
 
Вільям Шекспір. Сонети № 66, 116, 

130.   Основні теми сонетів В. 

Шекспіра.     Художні особливості 

сонетів В. Шекспіра  
 
Виразне читання сонетів Петрарки і 

Шекспіра. 
 
Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. 

Шекспіра. Історія створення. Конфлікт 

справжнього почуття і забобонів  
 
Оспівування чистого пристрасного 

кохання Ромео і Джульєтти 
 
Проблема життя і смерті. Трактування 

фіналу  
 
 Гуманістична цінність трагедії В. 

Шекспіра  
   
Мігель де Сервантес Сааведра  . «Дон 

Кіхот»  I частина (огляд, 2-3 розділи 

за вибором учителя). Історія 

створення роману, його зв’язок із 

лицарськими романами, пародійний 

характер. Особливості сюжету і 

композиції твору  
 
 Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота 

і буденної дійсності, неможливості 

реалізації ідеалів героя. «Донкіхотство»  
 
Дон Кіхот і Санчо Панса – парні 

образи, у яких утілено високу мрію і 

прагматизм. Вічні образи 
 
Синтез різних жанрових ознак у романі. 

Широта філософського змісту твору.  
 
Контрольна робота № 4. Розділ 

«Відродження» 

 
 
 
 
 
 
РМ (усно). 

Багатогранність 

шекспірівських 

характерів. 

Характеристика 

героїв трагедії. 
 
 
Твір-роздум на 

морально-етичну 

тему за трагедією                

В. Шекспіра 

«Ромео і 

Джульєтта» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Диспут на тему: 

«Чи потрібні 

сьогодні Дон 

Кіхоти?». 
 

 БАРОКО І 

КЛАСИ- 
ЦИЗМ 

 
(8 год) 

Бароко як доба і художній напрям у 

європейській літературі й мистецтві. 

Видатні представники європейського 

бароко та їхні здобутки (огляд)  
 
Джонн Донн   «Священні сонети» (19-
й сонет «Щоб мучить 

 
 
 
 
 
 
 

   
Фонвізін Д. І
. 
«Недоросток

»  
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мене…»).Напруга почуттів ліричного 

героя. Символіка. Поетична мова    
 
Історичні умови, філософське та 

естетичне підґрунтя класицизму. 

Характерні ознаки класицизму як 

художнього напряму  
 
Мольєр – майстер класицистичної 

комедії.  Художнє новаторство Мольєра 

у драматургії, вплив його відкриттів на 

світове театральне мистецтво 
 
 «Міщанин-шляхтич». 
Історія створення комедії «Міщанин-
шляхтич». Тематика і проблематика 

твору, його загальнолюдське значення  
 
 Основні образи комедії (пан Журден, 

пані Журден, граф Дорант, графиня 

Дорімена, Клеонт та ін.)  
 
 Засоби комічного (гумор, іронія, 

сатира, сарказм)  
 
Контрольна робота № 5. Розділ 

«Бароко і класицизм» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інсценізація 

уривків комедії 

«Міщанин-
шляхтич») 

 
ЛІТЕРАТУ

РА XX-XXI 
СТ.  
У 

ПОШУКАХ 

СЕБЕ І 
ВИСОКОГО 

ПОЛЬОТУ 
7 год 

 

 
Антуан де Сент-Екзюпері 

«Маленький принц». Людські 

взаємини, моральні цінності в казці-
притчі «Маленький принц»  
 
Художні образи казки-притчі 

«Маленький принц»  
 
 Філософський зміст твору  
  
Річард Бах. «Чайка Джонатан 

Лівінгстон».  Сюжет твору Р. Баха як 

філософська метафора людського 

буття. Алегоричні образи повісті  
 
Утілення прагнення до високої мети в 

образі чайки Джонатана. Художній 

конфлікт і можливість його подолання. 

Ознаки притчі у творі 
 
Барбара Космовська. «Буба: мертвий 

сезон». Художній світ Б. Космовської. 

Батьки – діти, діди – онуки. Ідея поваги 

 
 
 
 
 
Контрольний твір 

за казкою-притчею 

«Маленький 

принц» 

Распутін В. 
Г. «Уроки 

французької

»  
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й любові до людини. Сімейні цінності у 

творі  
 
Контрольна робота № 6. Розділ 

«Література ХХ–ХХІ ст. У пошуках 

себе і високого польоту» 
Узагальнення та систематизація вивченого протягом 

року матеріалу 
(2 год) 

   2 

 

  
Звертаємо увагу вчителів зарубіжної літератури, у викладанні предмету та в 

програмах для 10-11 класів можливі зміни. Знайти необхідний матеріал можна у 

серпневому випуску інформаційного збірника МОН України, а також на офіційному сайті 

Міністерства освіти та науки (mon.gov.ua). 
 

  

 


