
Зарубіжна література 

Домашні завдання з 05.02 по 14.02.2018 року 

№ 

п/п 

клас завдання учитель 

1 11 А.Камю «Чума» Зіставити дві проповіді отця Панлю. Визначити, які події спровокували зміни у його світогляді Савченко В.Г. 

2  Узагальнити символічні значення чуми у творі. Дослідити образи журналіста Рамбера,Тарру,ЖозефаГрана,контрабандиста 

Коттара.Сформувати свою думку про кожного героя . Читати стор.251-257 

 

3  Написати твір-роздум на одну із тем: 

 1.Мотив перестороги в романі «Чума» Альбера Камю. 

 2.Зіткнення людини зі світовим абсурдом в романі « Чума» А.Камю 

 3.Що означає зберегти гідність перед натиском «чуми»? 

 

4  Опрацювати життя і творчість Е.Хемінгуея.Прочитати повість «Старий і море»  

5 10 М.Некрасов.Скласти хронологічну таблицю життя та творчості письменника.Ппрочитати поезії « О шостій вечора..» , « 

Роздуми біля парадного під'їзду, «Трійка», «На смерть Шевченка». Опрацювати підручник .Стор.149-160 
Савченко В.Г 

6  Волт Вітмен .Опрацювати стор.підручника 160-175. Звернути увагу на нове поняття трансценденталізм,звернення поета до 

верлібру.Визначити провідні мотиви збірки « Листя трави» 

 

7 9 –А,Б М.В.Гоголь.Петербурзький етап життя і творчості письменника.Стор 173-178.Скласти тези. Савченко В.Г. 

8  Прочитати п'єсу «Ревізор».Виписати цитати до характеристики образу Хлєстакова та чиновників  

9  Прочитати повість Гоголя «Шинель». Дослідити образ Башмачкіна як «маленької людини».Знайти елементи фантастики у 

творі 

 

10 8-А,Б Написати твір – роздум за трагедією В.Шекспіра «Ромео і Джульєтта» на одну із тем: 

1.Ствердження величі та краси справжнього кохання у трагедії В.Шекспіра «Ромео і Джульєтта» 

2.Чому трагедія «Ромео і Джульєтта» залишається актуальною і в наш час. 

3.Ромео і Джульєтта – вічні обази світової літератури 

Шендрик С.М. 

11  Прочитати І частину роману М.Сервантеса « Дон Кіхот».Дослідити образ Дон кіхота та Санчо Панси;визначити,які риси 

виявляють герої під час подорожі. Скласти порівняльну (письмово) характеристику Дон Кіхота та Санчо Панси 
 

12 7-А,Б Позакласне читання. Прочитати повість Р.І.Фраєрмана « Дикий собака Дінго,або повість про перше кохання» Савченко В.Г. 

Шендрик С.М. 

13  Прочитати повість Е.По «Золотий жук».Записати у зошит визначення жанру детективу.Підготуватися до характеристики 

образів В.Леграна ,Джупітера,оповідача 
 

14 6-А,Б Джек Лондон « Жага до життя».Уміти переказувати оповідання; дібрати цитати до образу головного героя ,знайти описи 

природи у творі. 
Шендрик С.М. 

15  Написати твір-мініатюру на тему: « Мої враження від оповідання Д.Лондона «Жага до життя»  

16  Читати повість В.Г.Короленка «Сліпий музикант»  



17 5-А,Б Переглянути фільм «Том Сойєр»(США,2000р,режисер Ф.Мендес,П.Сабелла) або «Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі 

Фінна (СРСР,1981 р,режисер С.Говорухін)Відзначити подібність та розбіжність фільму з літературним твором. 

Підготувати власне висловлювання про враження від фільму порівняно з текстом. 

Шендрик С.М 

18  Прочитати уривки з роману Е.Портер « Поліанна» Стор.194-227. Переглянути одну з екранізацій роману. Відзначити 

подібність та розбіжність фільму з літературним твором 
 

 


