
Узагальнення та систематизація вивченого навчального матеріалу 

 

Мета: повторити й узагальнити знання учнів, набуті протягом 

навчального року; розвивати вміння систематизувати вивчений 

матеріал, пам'ять, логічне мислення, зв’язне мовлення, творчі 

здібності; виховувати читацьку культуру, прищеплювати учням 

любов до краси слова, до творів світової літератури, інтерес до 

самостійного читання творів світової літератури. 

 

Тип уроку: урок узагальнення та систематизація знань. 

 

У книги люди, наче бджоли, в соти, 

Знесли духовний, чародійний мед. 

Д.Павличко 

 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 Презентація теми уроку (записана на дошці ) 

 Робота з епіграфом 

Поетична хвилинка 

У книги люди, наче бджоли в соти, 

Знесли духовний, чародійний мед. 

Сліпцеві очі ним потри, і в миг 

Побачить сонце й голубі висоти 

Відчує мислі найстрімкіших літ. 

Збагне людські страждання і турботи, 

Поможе іншим темряву збороти, 

Рвучи з очей повязки чорних лент! 

Благословенна та ясна година, 

Коли Буквар до рук бере дитина, 

Коли читає «Кобзаря» юнак, 

Коли Франка «Огромнії сонети» 

Підносять дух, коли говорять Гете, 

Шекспір, Міцкевич, Лермонтов, Бальзак. 

   Дмитро Павличко. 

 Вступне слово вчителя.  

Завершується навчальний рік. Ми дізналися багато нового, 

цікавого, прочитали чимало класичних та сучасних творів світової 

літератури, збагатилися новими знаннями, читацькими 

враженнями, навчилися цінувати красу художнього слова. Останні 

уроки ми проведемо у формі літературних ігор, під час яки на вас 

чекають різні випробування.  

У підсумку кожен дізнається, наскільки він був уважним 

читачем, як розвинулася його уява та фантазія, творчі здібності. Бо 



за висловом французького письменника Віктора Гюго, літературі 

потрібні не лише талановиті письменники, а й талановиті читачі. 

У час мобільних ігор ми багато чого забули. 

Сьогодні на уроці ми будемо грати в улюблену гру наших 

батьків, школярів багатьох років «хрестики-нулики», але дещо 

модернізуємо її. Наше ігрове поле складається із 9 клітинок, кожна 

з яких має завдання для вас. 

Гравцями сьогодні є дві команди. 

У склад журі в нас водять строгі й справедливі судді-педагоги.  

Гра триватиме цілий урок. Виграє та команда, сигнальних 

карток якої буде більше на ігровому полі.  

І так ми вітаємо вас на літературних хрестиках-нуликах. 

 
-        Завдяки яким «чарівникам» всі твори світової літератури  стають 
доступними читачам різних країн? Портретна галерея перекладачів. 
Завдання – Хто назве більш імен перекладачів? 

 

ІІ. Узагальнення та систематизація знань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧОРНА СКРИНЬКА 

 

За запитанням потрібно відгадати той предмет, який 

знаходиться в чорній скриньці. 

 

Час безпощадний до всього. Не пожалів він і прекрасну статую 

Венери Міллоської. Хоча в цієї скульптури не збереглися руки, 

вченим вдалося вияснити не тільки те, як вони були розміщені, а 

навіть і те, що Венера тримала в руках. В одній руці у Венери, к у 

справжньої жінки-красуні було дзеркало. У чорній скриньці 

знаходиться те, що Венера тримала в іншій руці.  

 

(Яблуко розбрату) 

 

 

Афінський герой Тезей прибув з Афін для того, щоб перемогти 

напівлюдину, напівдика Мінотавра. Донька критського царя 

Міноса допомогла Тезею знайти вихід із лабіринту, де жило 

чудовисько, подарувавши йому якусь річ. У чорній скриньці 

лежить те, за допомогою чого Тезей знайшов дорогу з лабіринту. 

Назвіть цю річ. 

  

(клубок ниток) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ДЕТЕКТИВНЕ БЮРО 

 

Хто такий детектив, ви знаєте: людина, слідчий, який використовує 

речові докази і дедуктивний спосіб мислення розв’язує завдання, яке стоїть 

перед ним. 

Упізнай героя за описом його одягу чи вигляду. 

 

1.«На голові в мене красувалася величезна безформна шапка з козячого 

хутра, із закотом, що звисав назад і закривав мою шию від сонця, а під час 

дощу не давав воді текти за комір» (Робінзон Крузо. Д.Дефо «Робінзон 

Крузо») 

 

2.«Я побачив, що хтось йде дорогою. Чоловік був, очевидячки сліпий, бо 

намацував дорогу перед собою ключкою. Над очима й носом у нього 

нависав чималий зелений дашок…Закутаний у подертий морський плащ із 

каптуром…незнайомець здавався справжньою потворою» (Сліпий Пю. 

Р.Л.Стівенсон «Острів скарбів») 

 

4.«Насамперед я »дав йому полотняні штани. Потім я пошив йому куртку 

з козячого хутра і, нарешті, змайстрував йому шапку із заячих шкурок, дуже 

зручну й досить гарну….найбільше заважали йому штани, а рукави муляли 

під пахвами й натирали плечі, так що довелося переробити там, де вони 

завдавали турботи» (Пятниця. Д.Дефо «Робінзон Крузо») 

 

5. «Була хоробра жінка й не боялася моря. Тридцятирічна, з міцним 

здоровям, вона звикла до тривалих морських подорожей і не раз поділяла з 

чоловіком їх невигоди. Її не лякало плавання на судні середньої 

тоннажності.» (Місіс Велдон ) 

 

6. Перед нею стояв хлопчик, якому можна було дати років сім. У нього 

була гладенька, ніжна дитяча шкіра здорового, смаглявого кольору, рожеві 

щоки, блакитні очі, білі зуби й біляві кучері (Конрад) 

 

7. Не хотіла нікого дратувати. Вона просто брала з шафи перше, що їй 

траплялося до рук. Або часом у не зявлялося бажання вбратися в щось 

червоне, а оскільки альпіністські штани були гарного червоного кольору, 

вона й надягала їх. (Пані Бартолотті) 

 

8. Був невисоким і трохи повнуватим, і його ніскілечки не турбувало, 

вважається локомотив корисною річчю чи ні. Він нов 

Ис робочий комбінезон і фуражку з козирком. Очі…були сині, як небо 

над Усландією сонячного дня, а лице й руки – майже зовсім чорними від 

масла й кіптяви . (Машиніст Лукас  із твору М.Енде) 

 

9. Світ спав, осяяний місяцем. А на його долоні лежала Усмішка. Він 

дивився на неї у білім світлі, яке падало з опівнічного неба, і тихо 

повторював про себе, знову й знову : «Усмішка, чарівна усмішка…»  (Том із 

твору Р.Бредбері «Усмішка») 



 
 
Колесо Фортуни (лат. Rota Fortunae), або Колесо Долі, — це 

концепція у стародавній та середньовічній філософії про мінливу 
природу долі. Колесо належить богині Фортуні, яка його крутить 
випадковим чином, змінюючи розташування людей на колесі — деякі 
отримують страждання, деякі винагороди. Фортуна на всіх малюнках 
зображують жінкою, часто з пов'язкою на очах, яка крутить колесо. 

 

1. Яку необхідну для себе річ придбав Геракл, здійснивши 

перший подвиг, - подолавши страшного немейського 

лева?(Плащ зі шкури лева) 

2. На одному із малюнків у Камяній Могилі зображено змію, 

мамонта і птаха. Що означає цей малюнок? (Міфілогічна 

модель Світового дерева) 

3. «За моїми спостереженнями, пори року на острові треба 

було поділяти не на зимову та літню, як у нас Європі, а…». 

А як, на думку Робінзона, треба поділяти пори року на 

острові? (на дощову й посушливу) 

4. «Він товстішав з кожним днем… Матроси посміхалися. 

Вони знали, у чім річ». У чім річ? (Безіменний герой ховав 

сухарі за пазуху) 

5. «Браття, дивіться, адже їх тільки двоє: один – старий каліка, 

що одурив нас, завівши сюди, а другий – щеня, якому я 

ладен своїми руками вирвати серце». Як звали «старого 

каліку» і «щеня»? (Джон Сілвер і Джим Гокінс) 

6. Що спільного між оповіданням Р.Бредбері «Усмішка» та 

фільмом «Термінатор»? (Це антиутопії) 

7. Що спільного між «Різдвяною піснею у прозі» Ч.Діккенса 

Та сучасним кінофільмом «Один удома»? (Різдвяні 

оповідання) 

8. Інженер Лебеф побудував перший підводний корабель з 

подвійним корпусом. Якого письменника він назвав 

співавтором свого винаходу?(Ж.Верна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0


 

ПІНГ-ПОНГ 

Один з найпопулярніших видів спорту у світі. Гра полягає в 

перекиданні м’яча ракетками. 

Капітан кидає м’ячик протилежній команді. Той хто ловить 

м’ячик відповідає на запитання. Якщо відповідь не правильна 

відповідає той, хто його задавав. Учасник кидає м’ячик гравцю з 

протилежної команди. Капітан підраховує на скільки питань його 

команда відповіла вірно. 

 

1. Якою мовою, спільною для усіх байкарів, вони писали свої 

твори? (Алегоричною або езоповою) 

2. Як у літературознавстві називають те, що Вовк і Ягня 

розмовляють, немов справжні люди? (Персоніфікація, 

перенесення властивостей людей на тварин, рослин, і предмети) 

3. Короткий, найчастіше віршований алегоричний твір 

повчального змісту називається…. 

4. Твір, який передає уявлення давніх людей про життя богів, 

героїв, явища природи, походження світу, називається… 

5. Художнє означення, що виділяє, підсилює характерну рису, 

визначальну якість предмета – це… 

6. Художній засіб, що полягає у зіставленні одного предмета з 

іншим, - це….. 

7. Як називається опис природи в художньому творі? 

8. Невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зазвичай описано 

один епізод із життя героя, має назву… 

9. Прихована насмішка над кимось або чимось (Іронія)  

10. Художні тексти, які ми читаємо тією мовою, якою їх було 

написано, називаються…. 

11. Улюблена справа Бенедикта (Ентомологія) 

12. Ключ від скарбів Флінта (Карта) 

13. хто називав себе «джентльменами фортуни?» (пірати) 

14. Єдиний континент, де водиться муха це-це (Африка) 

15. Який герой з дитячих літ усвідомив, що «праця-це закон 

життя»? (Дік Сенд) 

16. Ящірка – назва оповідання А.Чехова (Хамелеон) 

17. Свято у творі Діккенса, яке приносило, і приносить, і 

приноситиме добро (Різдво) 

18. Шхуна-бриг в романі Ж.Верна («Пілігрим») 

19.  Що означає імя Прометей? (Провидець) 

20. У давньогрецькій міфології покровитель мистецтв, який 

керував девятьма музами (Аполлон) 

 



 

ЗНАЙДИ МЕНЕ  

 
1.  Від народження був горбатим і потворним. Усе життя провів у рабстві. За легендою був 

скинутий зі скелі жерцями. (Езоп). Греція  

 

2.  Він започаткував серію книг «незвичайні подорожі». Угода була укладена на 20 років. 

Навіть після втрати зору не полишав писати за допомогою спеціального пристрою. Все 

життя він вів зошити, де записував нові відкриття в науці» (Жуль Верн). Франція  

 

3. Жив у бідній родині. Улюблене свято – Різдво. Навіть оповідання свої так і назвав 

«Різдвяні». (Діккенс). Англія  

 

4. Майстер короткого оповідання. За професією – лікар. З дитинства міг підмічати комічне в 

людях, згодом про це писав у своїх творах. Один із псевдонімів Антоша Чехонте (Чехов А.) 

Росія 

 

5. Служив у Публічній бібліотеці, був членом Російської академії, писав віршовані байки 

(І.Крилов) 

 

6. Золотошукач, але золота так і не знайшов. Зате знайшов багато типів людських характерів  

і образів, які згодом використав при написанні свої творів. (Ж. Лондон) США 

 

7. Його називають «метром фантастики», він любив писати про міжпланетні експедиції, але 

вирішував у своїх творах земні проблеми (Р.Д,Бредбері, США) 

 

8.  Зустрівся з Олександром Селькірком, який згодом стане праобразом головного героя 

одного із романів. А герой його відомого роману довго залишатиметься самотнім. (Д.Дефо) 

Англія 

 

9. Відомий, як поет. Так і письменник. Захоплювався пригодами, морем. В одному з романів 

підліток допоміг дорослим знайти скарб старого пірата. (Р. Стівенсон).Шотландія 

 

10. Його день народження святкується як державне свято. (Р,Бернс) Шотландія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -  
Узагальнююча бесіда 

Рефлексія: 

- Мені найбільше запам’ятався  твір… 

- Я переживав за долю героя… 

- Листа хотів би написати…. 

- Серед усіх письменників  я б познайомився…. 

- Улітку я буду продовжувати читати твори…. 

- Я хочу більше дізнатися про…. 

Робота з портретами письменників. Кому б із письменників можна було вручити листи-

подяки за: 

-        Заснування байкарського мистецтва; 

-        За найкращі різдвяні подарунки; 

-        За роман, який можна було назвати гімном можливостям людини; 

-        За надзвичайну любов до життя; 

-        Мрійнику, який любить небо і зорі; 

-        За застереження про майбутнє бездуховного науково-технічного прогресу. 

Учитель. Урок закінчується, подяки роздані. А тепер слід і вас, діти, «нагородити» 

оцінками.(Підведення підсумків уроку). 

 

 Результати гри засвідчують, що ви й насправді збагатилися знаннями, навчилися 

глибше мислити, працювати в команді, разом шукати правильну відповідь, поважати 

думку товаришів. 

1. Представлення команди-переможця та кращого гравця. 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ТА ІНСТРУКТАЖ ДО НЬОГО 

 

 


