
Зарубіжна література, 9 клас 

28 квітня 

Тема «Ерік Вольф Сігел. «Історія одного кохання»» 

1. Опрацювати біографію письменника 

Ерік Сігал (16 червня 1937, Бруклін, Нью-Йорк —17 січня 2010, Лондон) — 

американський письменник і сценарист. 

Народився в родині рабина. Закінчив Гарвард у 1958. Ерік Сігал був професором 

античної літератури в Гарварді, Йелі і Прінстоні, поєднуючи викладацьку діяльність з 

написанням кіносценаріїв. 

Наприкінці 1960-х рр. викладав класичну літературу в Єльському університеті (США). 

1968 — написав сценарій до анімаційного музичного фільму «Жовтий підводний 

човен» (Yellow Submarine), присвяченого групі  The Beatles. 

1969 — написав повість про любов студента Гарварду і студентки Редкліффського 

коледжу, яка вмирає у фіналі від раку. Повість Сігала не викликала цікавості видавців, 

і літературний агент автора запропонував йому написати на її основі сценарій, який 

придбала кіностудія Paramount Pictures. 

Фільм «Історія любові» (Love Story, режисер Артур Гіллер) за сценарієм Сігала 

вийшов на екрани 1970 року. Картина, головні ролі в якій зіграли Райан О'Ніл і Елі 

Макгроу, стала лідером прокату 1971 і була номінована на 7 премій «Оскар», у тому 

числі за найкращий сценарій, проте отримала лише одну нагороду — за музику 

(автор — Френсіс Лей, музична тема з фільму набула світової популярності). «Історія 

любові» з моменту її виходу на екрани постійно є у  списках найромантичніших 

фільмів. 

Після початку зйомок Paramount Pictures запропонувала Сігалу знов переробити 

сценарій на повість. Книга «Історія любові», що надійшла у продаж до прем'єри 

фільму, стала бестселером в США і була перекладена 33 мовами (в тому числі 

українською — переклад Пінчевського Марка, Тереха Олександра був опублікований 

у журналі «Всесвіт»). 

1977 року видали продовження твору — «Історію Олівера» (Oliver's Story), яка також 

була екранізована. 

Згодом Сігал  викладав античну літературу у Гарвардському і Принстонському 

університетах. Автор низки наукових праць. 

З 1975 був одружений на Керен Маріані Джеймс, мав двох дочок. 

Останні 25 років життя мав хворобу Паркінсона. 19 січня 2010 похований на одному з 

цвинтарів Лондона. 

2. Записати конспект біографії у зошит (основне) 

 Д/з. Переглянути фільм https://w76.zona.plus/movies/istoriya-lyubvi (Love Story 

(1970)) 
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30 квітня 

Тема «Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до 

дочки бідного італійського емігранта» 

1. Заповнити таблицю  

 

Дженні Олівер 

Спільне 

 

Відмінне  

  

 

 

 

 

 

 

Д/з. Виконати тест https://naurok.com.ua/test/erik-sigel-istoriya-odnogo-kohannya-

8185.html  

 

5 травня 

Тема «Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі Е. В. Сігела «Історія 

одного кохання»» 

Написати есе на тему ―Любов — це коли ні про що не жалкуєш‖ (за твором Еріка 

Сігала) 

 

7 травня  

Тема «Контрольна робота» 

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал, усього — 6 

балів) 

1. Функцію вистежування й покарання Монтеґа у романі Р. Д. Бредбері «451° за 

Фаренгейтом» виконував: 

а) дрон; б   ) пожежна машина-робот; 

в) електричний пес; г) термінатор. 

2. Завданням пожежників у романі Р. Д. Бредбері «451° за Фаренгейтом» було: 

а) гасіння пожеж;  б) спалення книг; 

в) профілактична робота з пожежної безпеки серед населення; 

г) покарання порушників протипожежної безпеки. 
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3. Що означає назва твору Р.Бредбері «451° за Фаренгейтом»? 

А) псевдонім головного героя 

Б) температура, за якої може статися глобальна катастрофа на землі; 

В) температура самозаймання паперу; 

Г) назва кав’ярні, де зазвичай відпочивали пожежники. 

4. Як ставилося оточення до героїні роману Р.Бредбері «451° за Фаренгейтом» 

Клариси Маклеллан 

А) як до дитини-індиго; 

Б) як до божевільної; 

В) байдуже; 

Г) як до лідера. 

5. Поміж основних ідей роману Р. Д. Бредбері «451° за Фаренгейтом» немає ідеї: 

а) осуду тоталітарного режиму; 

б) неоціненної значущості художніх книжок; 

в) великого значення любові, взаєморозуміння, живого спілкування; 

г) багатства та бідності. 

6. Зі світу, де живе Ґай Монтеґ із твору Р. Д. Бредбері «451° за Фаренгейтом», 

майже зникли: 

а) емоції; б) дерева; 

в) дикі тварини; г) різні хвороби. 

Достатній рівень (3 бали) 
7. Дайте визначення 

Антиутопія – це…. 

8. Схарактеризуйте образ Ґая Монтеґа (за романом «451° за Фаренгейтом» Р. Д. 

Бредбері), висловіть своє ставлення до особистостей його типу. 

Високий рівень (3 бали) 

9. Виконайте одне із завдань (за вибором): 

а) напишіть твір «Складне прозріння особистості в тоталітарному суспільстві (за 

романом Р. Бредбері «451° за Фаренгейтом» та історичними й сучасними подіями у 

світі)»; 

б) складіть обґрунтований діалог між оптимістом і песимістом щодо майбутнього 

Землі та людства (за романом «451° за Фаренгейтом» Р. Д. Бредбері). 

в) Проведіть паралелі між фантастичним твором Р.Бредбері «451° за Фаренгейтом» 

та тенденціями сьогодення 

 


