
12.05 – 28.05 

Зарубіжна література, 9 клас 

12 травня  

Позакласне читання 

Тема «К. Нестлінгер. «Маргаритко, моя квітко»» 

Опрацювати біографію письменниці 

Кристи на Не стлін ер (13 жовтня 1936 року, Відень, Австрія) — австрійська 

дитяча письменниця. Автор більше сотні книг для дітей та підлітків, лауреат багатьох 

премій. Книжки Нестлігер перекладені на 38 мов, у тому числі й на українську. 

Закінчила середню школу з гуманітарним ухилом, потім вчилася у Віденській 

Академії мистецтв. У молодості Кристина Нестлінгер не думала про письменницьку 

кар'єру, вона займалася графікою та ілюструвала книжки для дорослих. Потім графіку 

довелося відкласти: треба було дбати про маленьких дочок Крістіану і Барбару. 

Кристина стала малювати для них серію картинок про Фредеріку, неслухняну дівчину 

з червоними, як сік малини, волоссям і вигадувати про неї забавні історії. Коли доньки 

підросли, на кухні поставилидрукарську машинку: Кристина хотіла записати все, що 

вона вигадує. 

Так в 1970 році виникла книга «Рудоволоса Фредеріка». Нестлінгер принесла її у 

видавництво разом з ілюстраціями. Книгу відразу опублікували, але оформляв її 

інший художник, видавцям не сподобалися картинки. За «Фредеріку» письменниця 

отримала приз Фрідріха Бедекера. 

Після другої книги Нестлінгер вирішила всерйоз зайнятися літературою. Дочки 

ходили до школи, а вона писала, намагаючись проводити за роботою не менше десяти 

годин на день. 

Діапазон її творчості надзвичайно широкий: вірші, оповідання для 

найменших, пародії на комікси, детективи, фантастичні повісті, літературні казки. 

Герої книг Кристини Нестлінгер — звичайні сучасні діти. Вони живуть не в 

ізольованому літературному світі, а по сусідству з нами, і, якщо постаратися, їх 

напевно можна зустріти. 

У персонажах Нестлінгер читачі впізнають самих себе: недосконалих, які 

помиляються, шукають виходу, що живуть нормальним життям з радощами і 

негараздами. Її герої часто бувають товстими, противними, нахабними і боязкими. 

Діти можуть жахливо розлютитися, почати грубити і хуліганити. Але це тому, що 

«життя стає все поганішим», як каже Софі, героїня книги «Мене називають 

мурахоїдом». 

Письменниця вважає, що у непослуху дітей найбільше винні дорослі. Вона розповідає 

не лише про дітей, а й про їх нервових матерів, безпорадних вчителів і про їхніх 
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батьків, які завжди зайняті роботою. Найбільше їй не до душі дорослі, які забули своє 

дитинство, домашні тирани. 

Нестлінгер  — лауреат більш ніж 30 літературних премій, серед них — Медаль Ганса 

Крістіана Андерсена. У 2003 році Нестлінгер стала першим лауреатом премії пам'яті 

Астрід Ліндгрен. 

Д/з. Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=y72dzCrspoM  , знати зміст 

твору 

14 травня 

Позакласне читання 

Тема «К. Нестлінгер. «Маргаритко, моя квітко»» 

 Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=25g7Muixq8I  

Д/з. Які проблеми порушує авторка у творі «Маргаритко, моя квітко»? 

19 травня 

Контрольна робота 

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал, усього — 6 балів) 
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1. Функцію вистежування й покарання Монте а 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. 

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 Монте  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 Монте а (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 об рунтований 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 

 

21 травня 

Підсумковий урок 

«Літературні жанри та стилі» 

1.Жанри можуть взаємодіяти між собою, що приводить до виникнення синтетичних 

утворень. Наведіть приклади.  

2.Визначте жанр твору за цитатою: «Сорок років з гаком розмовляю я прозою, а мені 

таке ніколи на думку не спадало. Велике, велике вам спасибі,що пояснили. Отож я 

хотів би їй написати: «Прекрасна маркізо, ваші чудові оченята віщують мені смерть 

від кохання». То чи не можна ці самі слова сказати галантніше? Знаєте, ну, якось, 

делікатніше висловитися?»  

3.Жанр твору Ф.Шиллера «До радості»  

4.Провідні жанри реалізму  

5.Жанр твору М.Гоголя «Шинель»  

6.Які три роди існують в художній літературі?  

Д/з. Скласти сенкани, акровірші, асоціативні кущі, вірші про героїв улюблених 

літературних творів.  

 

 

 



 

26 травня 

Підсумковий урок  

«Просвітництво» 

«Ідеї правлять світом» - ця думка стала своєрідним гаслом доби Просвітництва, коли 

реально вважалася можливість побудови «царства …»  

Як впливали літературні твори на читачів, чому вчили?  

Яким зображувало життя мистецтво рококо?  

Назвіть твір, в якому автор критикує парламентську монархію, безглузді закони й 

порядки, нездатність політиків, але не прямо, а використовуючи прийом літоти, 

художні символи та алегорію  

Назвіть автора твору, що став гімном Євросоюзу  

Йоганн Гете звертається до грецької міфології. Який образ привертає його увагу?  

 

Д/з. Скласти сенкани, акровірші, асоціативні кущі, вірші про героїв улюблених 

літературних творів.  

28 травня 

Література на літо 

Данте Алі ’єрі. «Божественна комедія» (Пекло, І, V).   

Вільям Шекспір. «Гамлет».  

Ернст Теодор Амадей Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».  

Стендаль. «Червоне і чорне».  

Оскар Вайльд. «Портрет Доріана Грея». 

Моріс Метерлінк. «Синій птах». 

Ромен Гарі. «Повітряні змії». 

Паоло Коельйо. «Алхімік».  

Йоанна Я елло. «Кава з кардамоном». 

 

 


