
Представлення підручника 
зарубіжної літератури для 5 

класу 

Олександр Глотов

Борис Щавурський



Підручник створено за Модельною

навчальною програмою «Зарубіжна

література. 5–6 класи» для закладів

загальної середньої освіти (автор

Волощук Є.В.)

Завантажуйте безкоштовний 

інтерактивний додаток,  

використовуючи детальну інструкцію, 

за посиланням:

https://bohdan-books.com/6753-9/ 



Автори підручника

Олександр Глотов

український літературознавець і 

журналіст. Член Національної спілки 

журналістів. Доктор філологічних 

наук, професор.

Автор монографій та посібників 

«Іже єси в Марксі. Російська література 

ХХ століття у контексті культової 

свідомості», «Дві епохи», 

«Філологічні нариси» (у 2-х книгах), 

«Класика світової літератури», 

«Коло читання: століття двадцяте», 

«Християнська мораль та військовий 

обов'язок»

Борис Щавурський

український поет, літературознавець,

редактор. Член Національної спілки 

письменників

Автор книг віршів «Мідяки», 

«Правий берег сумної ріки», 

«Мідяки, спроба вибраного», 

«Вірші срібні та золоті», 

«Кип'ячка: Біографія Вітчизни»

Укладач книг «Улюблені афоризми 

для розуму і серця»,  «Улюблені вірші 

про кохання» (у 2-х книгах), 

«Зарубіжні письменники» (у 2 тт), 

«Червоне і чорне».



Успішне навчання за підручником 

забезпечать:

• чітка структуризація навчального матеріалу

• ретельно дібрані високохудожні твори

• різножанрова тематика використання текстів та 

ілюстрацій



ВСТУП

Зарубіжна література —

надбання світової культури.

Книга

Оригінальна та перекладна

література



1
БІБЛІЙНІ ПЕРЕКАЗИ

Біблія — духовна скарбниця

людства

Старий Заповіт

Створення світу.

Новий Заповіт

Народження Ісуса

Притча про доброго самарянина 



2
У СВІТІ КАЗОК

Казки народів світу

Усна народна творчість та її жанри

Про народну казку

Алегорія

Фарбований шакал

Брати Якоб і Вільгельм Ґрімм

Пані Метелиця

Синдбад-Мореплавець

Цвіт папороті

Візерунки літературної казки

Літературна казка

Олександр Сергійович Пушкін

Казка про рибака та рибку

Ганс Крістіан Андерсен

Соловей

Оскар Вайлд

Хлопчик-зірка



3
У СВІТІ ПРИРОДИ ОПОВІДАННЯ ПРО ПРИРОДУ

ЕРНЕСТ СЕТОН-ТОМПСОН
Лобо — володар Курумпо

Пейзаж у літературному творі

Тема та ідея твору

Про оповідання

Краса природи в західноєвропейській поезії

РОБЕРТ БЕРНС

Моє серце в верховині

ДЖОН КІТС

Про коника та цвіркуна

Розмаїття природного життя у віршах єврейських

поетів з України

Єврейські поети з України

ЛЕЙБ КВІТКО

Жук

ПЕРЕЦ МАРКІШ

Врожай

Прозова та віршована мова

Про епітет

Про метафору



4
У СВІТІ ДИТИНСТВА

Яскраві миті дитинства

МАРК ТВЕН

Пригоди Тома Соєра

Портрет літературного героя

Бестселери дитячої літератури

XX-XXI століть

ТУВЕ ЯНССОН

Капелюх Чарівника



Зв’язок
з іншими видами 

мистецтва

ПРИГОДИ ТОМА СОЄРА

Скорочено

Розділ I

Попередньо ознайомившись із пропущеним

початком розділу, розгляньте комікс і з’ясуйте,

наскільки повно художнику вдалося відтворити

його зміст і характери героїв. Чи таким ви уявляли

собі головного героя роману — Тома Соєра?



Уважно розгляньте поданий

нижче комікс

про Синдбада-мореплавця і,

спираючись на нього,

перекажіть зміст третьої

подорожі Синдбада. 



• продумана система завдань та запитань при роботі 

над змістом тексту



• збагачення активного словника та мовленнєвий 

розвиток учнів



• пояснення літературознавчої термінології



• пізнавальна цінність (ілюстрації, картини, фото та 

інше)



• різноманітні рубрики (біографії, довідки, цікавинки)



Дякуємо за увагу!


