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ВСТУП 

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу 

обдарованої молоді  декілька десятків років поспіль проводяться учнівські 

олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, конкурси учнівської творчості   тощо. 

Зарубіжна література – порівняно новий предмет у навчальному 

плані, тому крім конкурсу-захисту робіт МАН учні  не мають змоги 

показати свої набуті знання та навички. Відомо,що кожна дитина має свої, 

тільки їй властиві риси характеру, образ мислення, сприйняття світу. 

Перед  дорослим постає складне завдання: упізнати і виявити незвичайні 

здібності учнів, організувати навчальний процес так, щоб дати змогу їх 

розкрити. 

Психологічні дослідження, проведені в школах України, Росії, 

США, встановили, що майже всі діти мають творчий  потенціал, який 

завдяки спеціальним та систематичним заняттям дуже ефективно й 

швидко розвивається. Набуті знання та вміння учні використовують для 

розуміння та усвідомлення  навчального матеріалу, у повсякденному 

житті - для розв'язання проблем. 

У дітях пробуджується прагнення до знань, упевненість у собі,  у 

своїх власних силах.  Завдяки цьому процес   навчання стає  набагато 

цікавішим,  потребує менше часу для  вивчення будь-якого матеріалу,а це 

збільшує кількість часу для цікавої та творчої праці. 

Батьки та педагоги вчасно повинні допомогти дитині розкрити 

спеціальні здібності (індивідуально-психологічні особливості), які 

дозволяють досягти значних успіхів тільки в окремих видах діяльності. 

Кожна зі  спеціальних  здібностей характеризується своєю структурою. 

Наприклад, мовно-літературні  здібності-це високий рівень розвитку  

естетичних почуттів, мови, образної пам'яті, психологічна 

спостережливість та ін. Математичні уміння – узагальнювати 



5 

 

математичний матеріал,  гнучкість  розумових процесів  при розв'язуванні 

задач. 

Практика доводить, що шлях до перемоги складний та 

довготривалий. Учні мають поставити до себе високі вимоги,  багато  і 

наполегливо працювати,  уміти самостійно  займатися,  знаходити важливі 

джерела інформації,  виявляти інтерес  до читання, учитися й досягати 

успіхів.  

А вчителі повинні так допомагати і підтримувати учнів, щоб перехід  

від розвитку здібностей до розвитку обдарованості  був не штучним, не 

зовнішньо мотивованим,  а глибоко усвідомленим, підкріпленим 

життєвим досвідом, власним вибором дитини. 
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Методичний  коментар 

Важливим є визначення пріоритетів у підготовці учнів до участі в 

олімпіаді. Зрозуміло, що не  виправдовують  себе такі форми роботи, як 

суцільна лекція (неможливо виявити її ефективність безпосередньо в 

процесі роботи) чи тільки практична підготовка у формі виконання тих чи 

інших завдань, опрацювання тем, які, ймовірно, будуть на олімпіаді (така 

робота ризикує перетворитися на примітивне накопичення інформації без 

глибокого аналізу учнями того, що вони роблять). З усього зазначеного 

можна зробити висновок, що найбільш ефективним  у даному випадку 

може бути поєднання лекційних форм роботи з практичними, коли 

теоретичний матеріал сприймається учнями в ході дискусії, дослідження 

аналізу тощо. 

Змістова сфера педагогічних занять повинна враховувати важливі 

моменти шкільного курсу зарубіжної літератури, на які в процесі 

вивчення приділяється мало уваги з різноманітних причин (складність 

теми, брак часу на уроці, неправильна оцінка вчителем їх значення в 

системі мовної чи літературної освіти). Імовірно, що підготовка до участі 

в олімпіаді, у першу чергу, повинна бути зорієнтована саме на ці 

малоопрацьовані, але досить важливі моменти. 

Під час складання завдань слід враховувати відповідні етапи 

олімпіади. Обсяг та рівень складності олімпіадних завдань повинні давати 

учням  можливість якнайповніше розкрити свої здібності. Кожен з 

учасників олімпіади може  спробувати свої сили й мати стимул до 

перемоги наступного року. 

За своєю суттю олімпіадні змагання відрізняються від  контрольної 

роботи, тому й загальний обсяг запропонованих завдань може 

перевищувати обсяг роботи, передбаченої на відведений час. Школярам 

доцільно пояснити, що головною умовою перемоги в олімпіаді є 

виконання роботи краще за інших. 
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Під час визначення переможців слід дотримуватися вимог п. 4.4 

чинного Положення, зокрема вимоги, що «переможцем не може бути 

учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов'язкових 

турах відповідного етапу олімпіади набрав менше ніж третину від 

максимально можливої кількості балів  
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Олімпіадні завдання 

8  клас 

Завдання I  рівня 

1. Назвіть традиційні теми китайської середньовічної поезії. 

2. Хто з поетів отримав такі почесні титули: «Наймудріший чоловік», «Цар 

філософів Заходу і Сходу», «Знавець грецької науки». Відповідь поясніть. 

3. Назвіть жанр ліричної поезії,  якому властива така схема римування: абба 

абба вгв гвг. Наведіть приклад. 

 

Завдання II рівня 

1. Розкрийте зміст поняття «героїчне». Наведіть приклад героїчних епосів 

народів світу. 

2. Розкрийте зміст образів-символів поезії  «Лорелей». 

3. Які вислови казки-притчі А. Сент-Екзюпері «Маленький принц» стали 

крилатими? 

 

Завдання III рівня 

1. Напишіть прізвища відомих поетів, композиторів, скульпторів, 

художників,  які протягом століть зверталися до образу Прометея.   

2. Доведіть, що в баладі  «Рукавичка» відображені ідеали доби 

Просвітництва.    

3. Напишіть твір на тему: «Вічні образи»  у  світовій    літературі». 
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Олімпіадні завдання 

9  клас 

Завдання I рівня 

1. Укажіть першоджерела словесного мистецтва. 

2. Назвіть представників «золотої доби» римської культури. 

3. Запишіть відомі крилаті вислови, у яких   вживаються  біблійні імена. 

 

Завдання II рівня 

1. Поясніть сутність назви та особливості композиції «Божественної 

комедії» Данте. 

2. Пояcніть, які ідеї Просвітництва знайшли відбиток у трагедії «Фауст» 

Гете. 

3. Визначте, що об'єднує названих митців: Т.А. Гофман, Г. Гайне, Новаліс? 

 

Завдання III рівня 

1. Доведіть, що антитеза – основний прийом побудови роману В.Гюго 

«Собор Паризької Богоматері».  

2. Назвіть міста України, в яких перебував О. Пушкін. 

3. Написати твір на тему: « Сутність протистояння Фауста і  Мефістофеля». 
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Олімпіадні завдання 

10  клас 

Завдання I рівня 

1. Укажіть, який жанр стає провідним  у соціально-психологічній прозі 19 

ст. Дайте визначення. 

2. Назвіть, яку форму оповіді обрав    Бальзак для повісті «Гобсек».  

3. Назвіть відомих вам майстрів українського перекладу. 

 

Завдання  II  рівня 

1. Схарактеризуйте стильове розмаїття  літератури   19 ст.  

2. Дайте визначення понять «роман-епопея», «філософський роман», 

«верлібр». 

3. Розкрийте провідні теми поетичної збірки Ш. Бодлера «Квіти зла». 

 

Завдання  III  рівня 

1. Наведіть приклад «драми-дискусії», розкрийте її проблематику. 

2. Розкрийте  символічне значення портрета в романі О. Вайльда  «Портрет 

Доріана Грея».  

3. Напишіть твір-роздум на тему:  «Наташа Ростова – уособлення ідеалу 

природної  краси». 
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Олімпіадні завдання 

11 клас 

Завдання I рівня 

1. Праці  яких філософів мали вплив на формування світобачення людини 

ХХ ст.?   

2. Назвіть твори, побудовані як «потік  свідомості» головних  героїв.   

3. Назвіть  письменників, представників «втраченого покоління». 

 

Завдання  II  рівня 

1. Розкрийте поняття «постмодернізм». 

2. Дайте визначення понять «магічний реалізм», «модернізм». 

3. Дайте загальну характеристику розвитку  поезії ХХ  ст. 

 

Завдання  III  рівня 

1. Розкрийте загальнолюдські та національні цінності у худ. творі на 

прикладі одного із вивчених творів. 

2. Поміркуйте, які проблеми, порушені драматургами другої половини ХХ 

ст., є актуальними і сьогодні. 

3. Напишіть твір-мініатюру на тему: Людину можна знищити, проте здолати 

– неможливо. 
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Цікаві завдання із зарубіжної літератури 

З яких художніх творів  і яких письменників ці рядки? 

1. «І до такого нікчемства, дріб'язковості, гидоти могла дійти людина? Могла 

так змінитися? І схоже на правду? Усе схоже на правду, усе може статися з 

людиною.» 

(М. Гоголь. «Мертві душі») 

 

2. Був він потвора страшна, на людину, що хлібом живиться, 

Зовсім не схожий , скоріше скидавсь на гірську верховину,  

Лісом порослу, яка серед скель височіє самотньо.   

(Гомер. «Одіссея») 

 

3. Шукай заслуги не в словах, 

Не шийся в полохливі блазні, 

Як розум є в твоїх речах, 

То будуть без окрас виразні, 

Бо для правдивих мудреців 

Не треба вишуканих слів. 

Всі ваші фрази дуті, беззмістовні, 

Цяцьковані, бундючно-пишномовні,- 

То вітер лиш, що десь між верховіть 

Сухим осіннім листям шарудить. 

(Й. Гете. «Фауст»)   
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4. Любові, слави і надії 

Недовго тішив нас обман, 

Забави зникли молодії, 

Як сон, як вранішній туман.  

(О. Пушкін. «До Чаадаєва») 

 

5. «Коли б ми з читачем мали вільну хвилину, щоб розглянути один по 

одному численні сліди руйнувань, які відбилися на старовинному храмі, 

то впевнилися б, що час у них винен менш, ніж люди, особливо люди 

мистецтва.» 

(В. Гюго. «Собор Паризької Богоматері»)   

 

Вгадай головного героя художнього твору 

1. «Останнім часом, сам не знаю з чого, я втратив усю свою жвавість, 

занедбав усі звичні справи. І справді, так важко стало моїй натурі, що ця 

добряча споруда, земля, здається мені безплідною скелею серед моря...» 

(Гамлет з трагедії Шекспіра) 

 

 

2. «Обличчя його не являло нічого особливого; воно було майже таке, як у 

багатьох худорлявих стариків, тільки підборіддя виступало дуже далеко 

вперед, так що він мусив щоразу закривати його хусткою, щоб не 

заплювати; маленькі очиці ще не погасли і бігали із-під високо порослих 

брів, як миші, коли, висунувши з темних нір  гостренькі морди, 

нашорошивши вуха і моргаючи вусом, вони дивляться, чи не затаївся де 

кіт або пустун-хлопчик, і нюхають підозріло саме повітря». 

(Плюшкін з роману М. Гоголя «Мертві душі»)  

  



14 

 

3. «Він був середнього зросту; стрункий, тонкий стан його та широкі плечі 

свідчили про міцну будову, здатну переносити всі труднощі кочового 

життя і зміни кліматів, не подолану   ні розпустою столичного  життя, ні 

бурями душевними...» 

(Печорін з роману М. Лермонтова «Герой нашого часу») 

 

4. «Від її голосу, які від танцю та вроди, віяло чимось незбагненно чарівним, 

чимось чистим і дзвінким, легким і окриленим, якщо можна так сказати. 

Її чарівне личко надзвичайно жваво відбивало всю примхливість пісні, від 

пристрасного захвату до величної цнотливості. Вона неначе була то 

пустотливим дівчиськом, а то королевою». 

(Есмеральда з роману В. Гюго «Собор Паризької  Богоматері») 

 

5. «Старша пішла в матір, красуню-англійку, своєю високою, гнучкою 

постаттю, ніжним, але холодним і гордим обличчям, чудовим, хоч досить 

великими, руками і тою чарівною похилістю плечей, яку можна бачити на 

старовинних мініатюрах».  

(«Княгиня Віра  Миколаївна Шеїна з оповідання О.Купріна 

«Гранатовий браслет ») 

 

Назвіть літературні псевдоніми письменників 

● Анрі Марі Бейль (Стендаль) 

● Шеншин (А. Фет) 

● Вільям Сідні Портер (О.Генрі) 

● Олексій Пєшков (Максим Горький) 

● Шолом Рабинович ( Шолом-Алейхем) 

● Анна Горенко (Анна Ахматова) 

● Пауль Анчель(Пауль Целан) 

● Жан Батіст Поклен(Мольєр) 
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Кому належать афоризми ?  

● «Стислість – душа дотепності». 

(В. Шекспір)  

 

● «Ми наносим хибам важкий удар, виставляючи їх на загальне 

посміховисько». 

(Ж. Б. Мольєр)   

 

● «Хто ясно мислить, той ясно викладає». 

(Н. Буало)   

 

● «Одного разу вранці я прокинувся і побачив себе знаменитим».   

(Дж. Байрон)   

 

● «Людину можна знищити, а  здолати не можна». 

(Е. Хемінгуей)    

 

● «Немає на світі важчої справи, ніж писати звичайну чесну прозу про 

людину». 

(Е. Хемінгуей)   

 

● «Хто втратив Бога у душі своїй, той знову зустріне Його в цій Книзі,а хто 

ніколи Бога не знав, того Біблія осяє божественним світлом». 

(Г. Гейне)   

 

● «Ніколи не кажи ніколи». 

(Ч. Діккенс) 

 

● «Щоб повірити у добро, треба почати його робити». 

(Л. Толстой)   
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● «Якщо ти джентльмен, то тебе більше нема чого вчити, тобі досить того, 

що ти знаєш». 

(О. Вайльд) 

 

● «Людина визначається по тому, як вона розуміє щастя, й тим, як вона 

вирушає на полювання за цим щастям». 

(Стендаль) 

 

● «Найсумніша радість – бути поетом. Решта не враховується, навіть 

смерть». 

(Федеріко Гарсіа Лорка)   

 

● «Кохання повинно бути трагедією. Найбільшою трагедією у світі. Ніякі 

життєві вигоди, розрахунки, компроміси не повинні торкатися його».   

(О. Купрін)   

 

● «Є злочин більш тяжкий, ніж палити книги. Один із них – не читати їх».   

(Й. Бродський) 

 

● «Театр не дзеркало, а збільшуване скло». 

(В. Маяковський)   

 

● «Щасливим я був би тільки тоді, коли зміг би привести світ до чистоти, 

правди, сталості».  

(Ф. Кафка)   

 

● «Для любові потрібен особливий талант, як для музики, живопису, 

скульптури, співу, віршування». 

(О. Купрін) 
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● «Ми народжуємося й живемо у світі фантастичної реальності». 

(Габріель Гарсіа Маркес)   

  

● «Щира поезія-це любов, мужність і жертовність». 

(Ф. Г. Лорка) 
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Крилаті вислови 

Крилатий вислів Що означає? Походження 

Авгієві стайні 

Дуже брудне 

приміщення, запущені 

справи, безладдя 

Міф про давньогрецького 

героя Геракла 

Багато галасу даремно 

Великі переживання без 

приводу, нікчемні, але 

галасливі розмови 

Назва комедії Шекспіра 

Батьки і діти 
Про різницю у поглядах 

поколінь 

Назва роману І. 

Тургенєва 

Блудний син 

Безпутна, нерозумна, 

людина,   або той, який 

розкаявся, усвідомив 

свої помилки 

Євангелійська притча 

Бути чи не бути-ось 

питання 
Вияв вагання 

З трагедії Шекспіра 

«Гамлет» 

Великий комбінатор 

Шахрай, 

хитрун,дурисвіт, або 

винахідлива людина 

Ільф та Петров 

«Дванадцять стільців» 

Вони жили довго щасливо 

і померли в один день 
Про ідеальне кохання 

Остання фраза 

оповідання   О. Гріна 

«Сто верств річкою» 

Казки  Шахеризади 
Неправдоподібні історії, 

фальш 

 Збірка арабських казок     

«Тисяча і одна ніч»          

Кинджал у грудях 
Підступний вчинок, 

душевний біль 

Цитата з драми Шиллера 

«Розбійники» 

Кров людська – не водиця Заклик до милосердя 

Назва роману М. 

Стельмаха про події 

Великої Вітчизняної 

війни 

Ми відповідальні за тих, 

кого приручили 

Про почуття 

відповідальності  у 

коханні і дружбі 

А. де Сент-Екзюпері 

«Маленький принц » 

На Західному фронті без 

перемін 
Про відсутність змін 

Назва роману Е.-М. 

Ремарка 
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Осінь патріарха 
Про сумну, важку 

старість 

Заголовок роману Г. 

Гарсіа Маркеса 

Я не люблю, когда 

стреляют в спину 

Про ненависть до 

підлості 

Слова авторської пісні В. 

Висоцького «Я не 

люблю» 

Пигріти змію на грудях 
Про чорну невдячність 

за добро 

Езоп байка «Подорожній 

та змія» 

Пурпурові вітрила (Алые 

паруса) 

Символ високої, майже 

нездійсненної мрії про 

щастя 

О. Грін «Пурпурові 

вітрила» 

Сестра моя-життя Про життєлюбність 
Заголовок книги віршів 

Б. Пастернака 

Синій птах Символ щастя 
Назва п'єси М. 

Метерлінка 

Людина у футлярі 

Про відлюдькувату, 

одиноку людину, яка 

боїться будь-яких змін, 

всього нового 

Назва оповідання А. 

Чехова 

Пані, приємна з усіх 

поглядів 
Жартівливий комплімент 

Вислів з роману М. 

Гоголя «Мертві душі» 

Двадцять два нещастя 
Про людину, якій 

постійно не щастить 

У п'єсі Чехова 

«Вишневий сад»так 

називають конторника 

Єпіходова 

Собака на сіні 

Про людину, яка сама не 

користується чим-небудь 

і не дає іншим 

Вислів з байки Езопа 

«Про собаку» 

Тридцять срібняків   Ціна зради Вислів з Євангелії 

У  житті завжди є місце 

подвигам 

Ніщо не втрачено, нас 

чекають великі справи 

Цитата з оповідання М. 

Горького «Старуха 

Ізергіль» 

Все змішалося у домі 

Оболонських 

Вислів означає повне 

безладдя, плутанину 

Із цієї фрази починається 

роман Л. Толстого «Анна 

Кареніна» 

Що день прийдешній мені 

готує? 
Розуми про майбутнє 

Рядок з роману О. 

Пушкіна «Євгеній 

Онєгін», роздуми 

Ленського напередодні 

дуелі 
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Черевиків ще не зносила 

Жіноча мінливість, 

невірність, швидкість у 

зміні думок 

Шекспір,  трагедія 

«Гамлет», принц про 

матір Гертруду 

Хто вміє, той робить, хто 

не  вміє, той вчить інших 
Про пусте критиканство 

Цитата із статті Б. Шоу 

«Про виховання» 

Ярмарок марнославства 

Про суспільство, де 

головним  є кар'єра, 

клопотання про престиж 

Назва роману У. Теккерея 
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Літературна родина 

Згадайте назви літературних творів, до яких входять представники 

«літературної сім'ї» (вказати назву і автора): 

БАТЬКО: « Батько Горіо» О. Бальзака, «Батьки і   діти» 

І.Тургенєва, «Отець Сергій» Л. Толстого, «Хресний 

батько» М.Пьюзо.   

МАТИ: «Мати» М. Горького, «Орина-мати солдатська» 

М.Некрасова, «Матінка Кураж та її діти» Б. Брехта. 

ДІТИ: «Діти капітана Гранта» Ж.Верна, «Діти підземелля»   

В. Короленка.    

СИН: «Син полку» В.Катаєва, «Старший син» О. Вампілова,   

«Син вовка» Д. Лондона, «Домбі та син» Ч. Діккенса.   
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Якої породи була собака? 

1. В  оповіданні  А.Чехова «Дама зсобачкою». 

2. В оповіданні І. Тургенєва «Муму». 

3. В оповіданні  А. Чехова «Каштанка». 

4. Артемон у казці  Толстого «Золотий ключик». 

5. В оповіданні  А. Чехова «Хамелеон». 

6. У повісті  Дж. Джерома «Троє в човні, не рахуючи собаки». 

7. У повісті  Г. Троєпольського «Білий Бім Чорне Вухо». 

8. У повісті А. Конан Дойля «Собака Баскервілей». 

 

Знайди пару 

Ви пам'ятаєте, що з  давніх  добрих  часів у кожної дами був свій лицар. І досі 

їхні імена у всіх на вустах. Відгадайте всесвітньо відомі пари закоханих. 

Джульєтта   Ромео   

Лаура    Петрарка 

Жозефіна   Наполеон 

Офелія    Гамлет   

Ассоль    Артур  Грей 

Дульсінея   Дон Кіхот 

Єва     Адам 

Ажеліка    Жофрей де Пейрак 

Мерседес   граф Монте-Крісто 

Пані де Реналь  Жульєн Сорель 

Констанція   д'Артаньян  

 


