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Цей бібліографічний покажчик підготовлений відділом 

бібліотечно-бібліографічного обслуговування Загальноміського 

бібліотечно-інформаційного центру м. Славутича. 

Видання присвячене відзначенню у 2020 році 120-річчя від 

дня народження Антуана де Сент-Екзюпері – французького 

письменника і легендарного військового льотчика. 

Покажчик містить біографію, публікації про твори 

письменника, видання та статті про його життя і творчість, 

розробки уроків, позакласних заходів, сценаріїв, інтернет-ресурси. 

Матеріал розміщений за розділами в алфавітному порядку. 

Посібник розраховано на широке коло читачів. 
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«Я багато позначив, але мало висловив» 
Сент-Екзюпері 

 

Життя і книги Антуана де Сент-Екзюпері 

 

Антуан де Сент-Екзюпері –письменник, ім’я якого знає 

кожен, хто знайомий з книгою «Маленький принц». Біографія 

автора незабутнього твору сповнена неймовірних подій і збігів, 

адже його основна діяльність була пов’язана з авіацією. 

Дитинство і юність 

Повне ім’я літератора – Антуан Марі Жан-Батист Роже де 

Сент-Екзюпері. У дитинстві хлопчика звали Тоні. Він народився 

29 червня 1900 року в Ліоні, у сім’ї дворянина, і був 3-ю 

дитиною з 5 дітей. Глава сімейства помер, коли маленькому Тоні 

було 4 роки. Сім’я залишилася без засобів і переїхала до тітки, 

яка мешкала на площі Белькур. Грошей катастрофічно не 

вистачало, але це компенсувалося дружбою між братами і 

сестрами. Особливо близький 

Антуан був із братом 

Франсуа. 

     Мати прищепила дитині 

любов до книг та літератури, 

розповідаючи про цінності 

мистецтва. Про її ніжну 

дружбу із сином нагадують 

опубліковані листи. 

Зацікавлений уроками матері, 

хлопчик також захоплювався технікою і вибирав, чому ж хоче 

себе присвятити. 

Антуан де Сент-Екзюпері навчався в християнській школі 

в Ліоні, а потім – в єзуїтській в Монтре. У 14 років стараннями 

матері був відправлений до швейцарського католицького 

пансіону. У 1917 році Антуан вступив на факультет архітектури 

в паризьку Школу витончених мистецтв. Бакалавр з дипломом 

на руках готувався до вступу у військово-морський ліцей, але 
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провалився на конкурсному відборі. Важкою втратою для 

Антуана стала загибель брата від суглобного ревматизму. Втрату 

близької людини він переживав, замкнувшись в собі. 

Авіація 

Антуан марив небом з дитинства. Вперше він побував в 

польоті в 12 років завдяки відомому льотчикові Габріелю 

Вроблевському, який відвіз його заради забави на авіадром в 

Амбер. Отриманих вражень юнакові вистачило, щоб зрозуміти, 

що стане метою всього життя. 

1921 рік багато чого змінив у житті Антуана. Після призову 

в армію він закінчив курси пілотажу і став членом авіаційного 

полку в Страсбурзі. Спочатку хлопець був нельотним солдатом 

майстерні при аеродромі, але незабаром став володарем 

посвідчення цивільного льотчика. Пізніше Екзюпері підвищив 

кваліфікацію до військового льотчика. 

Завершивши навчання на офіцерських курсах, Антуан 

здійснював польоти в званні молодшого лейтенанта і служив в 

34 полку. Після невдалого рейсу в 1923 році Екзюпері, 

отримавши травму голови, залишив авіацію. Льотчик оселився в 

Парижі і вирішив спробувати себе в літературній сфері. Успіх не 

приходив. Щоб заробляти на життя, Екзюпері змушений був 

продавати автомобілі, працювати на черепичному заводі і навіть 

торгувати книгами. 

Незабаром стало 

ясно, що вести такий 

спосіб життя далі Антуан 

не здатний. Його врятувало 

випадкове знайомство. У 

1926 році молодий льотчик 

отримав посаду механіка в 

авіакомпанії 

«Аеропошталь», а пізніше 

став пілотом авіасудна, яке доставляло пошту. У цей період часу 

був написаний «Південний поштовий». Слідом за новим 

підвищенням пішов ще один переклад. Ставши начальником 
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аеропорту в Кап-Джуба, який перебував в Сахарі, Антуан 

зайнявся творчістю. 

У 1929 році талановитого фахівця перевели на посаду 

директора філії «Аеропошталь», і Екзюпері перебрався в Буенос-

Айрес, щоб керувати довіреним відділенням. Він виконував 

регулярні рейси над Касабланкою. Компанія, на благо якої 

трудився письменник, незабаром розорилася, тому з 1931 року 

Антуан знову працював в Європі. 

Спочатку працював на поштових авіалініях, а потім почав 

поєднувати основну роботу з паралельним напрямком, ставши 

льотчиком-випробувачем. На одному з випробувань сталася 

аварія літака. Екзюпері залишився живий завдяки оперативній 

роботі водолазів. 

Життя письменника було пов’язане з екстримом, і він не 

боявся ризикувати. Беручи участь в розробці проекту зі 

швидкісного перельоту, Антуан придбав літак для експлуатації 

на лінії Париж-Сайґон. Судно потрапило в аварію в пустелі. 

Екзюпері вижив завдяки випадковості. Його разом з механіком, 

який перебував на останньому подиху від спраги, врятували 

бедуїни. 

Найстрашнішою 

аварією, в якій побував 

письменник, був крах 

літака при перельоті з 

Нью-Йорка на територію 

Вогненної Землі. Після 

нього пілот кілька діб 

перебував у комі, 

отримавши травму 

голови і плеча. 

У 1930-і Антуан зацікавився журналістикою і став 

кореспондентом газети «Парі Суар». У статусі представника 

газети «Ентрансіжен» Екзюпері був на війні в Іспанії. Він також 

брав участь у битвах з нацистами в Другій світовій війні. 
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Книги 

Перший твір Екзюпері написав в коледжі в 1914 році. Ним 

стала казка «Одіссея циліндра». Талант автора оцінили по 

достоїнству, присудивши 1 місце на літературному конкурсі. У 

1925 році в будинку кузини Антуан познайомився з 

популярними авторами та видавцями того часу. Вони виявилися 

в захваті від обдарування молодої людини і пропонували 

співпрацю. Уже в наступному році на сторінках журналу 

«Срібний корабель» опублікували розповідь «Льотчик». 

Твори Екзюпері пов’язані з небом і авіацією. У 

письменника було два покликання, і він ділився з публікою 

сприйняттям світу очима пілота. Автор розповідав про свою 

філософію, що дозволяла читачеві інакше поглянути на життя. 

Саме тому висловлювання Екзюпері на сторінках творів 

сьогодні використовують як цитати. 

Будучи пілотом «Аеропоштале», льотчик не думав 

припиняти літературну діяльність. Повернувшись в рідну 

Францію, він уклав контракт з видавництвом Ґастона Ґаллімара 

на створення і публікацію 7 романів. Екзюпері-письменник 

існував в тісному 

співтворчості з Екзюпері-

пілотом. 

     У 1931 році автор 

отримав премію «Феміна» 

за «Нічний політ», а в 1932 

році за твором зняли 

кінокартину. Аварія в 

Лівійській пустелі і 

пригоди, які пілот 

пережив, мандруючи по 

ній, він описав у романі «Земля людей» («Планета людей»). В 

основу твору лягли і емоції від знайомства зі сталінським 

режимом в Радянському Союзі. 

Роман «Військовий льотчик» став автобіографічним 

твором. На автора вплинули переживання, пов'язані з участю у 
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Другій світовій війні. Заборонена у Франції книга мала 

неймовірний успіх у США. Представники американського 

видавництва замовили Екзюпері казку. Так світ побачив 

«Маленький принц», твір супроводжували авторські ілюстрації. 

Він приніс письменникові світову популярність. 

Особисте життя 

У 18 років Антуан закохався в Луїзу Вільморн. Дочка 

багатих батьків не звертала уваги на залицяння палкого юнака. 

Після авіакатастрофи дівчина викреслила його зі свого життя. 

Льотчик сприйняв романтичну невдачу як справжню трагедію. 

Нерозділене кохання мучило його. Навіть слава і успіх не 

змінили ставлення Луїзи, яка залишалася неупередженою. 

Екзюпері користувався 

увагою дам, зачаровуючи 

привабливою зовнішністю і 

чарівністю, але не поспішав 

будувати особисте життя. 

Підхід до чоловіка вдалося 

знайти Консуело Сунсін. За 

однією з версій, Консуело і 

Антуан зустрілися в Буенос-

Айресі завдяки спільному знайомому. Колишній чоловік жінки, 

письменник Гомес Карілло, помер. Вона знайшла розраду в 

романі з пілотом. 

Пишне весілля відбулася в 1931 році. Шлюб був нелегким. 

Консуело постійно влаштовувала скандали. Вона мала поганий 

характер, але інтелігентність і освіченість дружини радували 

Антуана. Письменник, обожнюючи її, терпів те, що 

відбувається. 

Загибель 

Загибель Антуана де Сент-Екзюпері була оповита завісою 

таємниці. Під час Другої світової війни він вважав обов’язком 

відстоювати честь країни. За станом здоров’я пілота визначили в 
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наземний полк, але Антуан підключив зв’язок і потрапив в 

льотний розвідзагін. 

31 липня 1944 року він не повернувся з польоту і був 

внесений до списків зниклих без вісти. У 1988 році поблизу 

Марселя знайшли браслет письменника з вигравіюваним ім’ям 

дружини, а в 2000 році – частини літака, яким він керував. 

2008 року стало відомо, що причиною смерті письменника 

виявилася атака німецького льотчика. Пілот ворожого авіасудна 

через роки публічно зізнався в цьому. 

   Через 60 років після 

катастрофи були 

опубліковані фото з місця 

зіткнення. 

  Бібліографія письменника 

невелика, але в ній 

криється опис яскравого і 

насиченого пригодами 

життя. Сміливий льотчик і 

добрий письменник 20 

століття жив і загинув, зберігаючи гідність. На згадку про нього 

був названий Ліонський аеропорт. 
 

Джерело: 24smi.org. 

 

Титулы, награды и премии 

Литературные премии: 

930 – Фемина (за роман «Ночной полет»). 

1939 – Гран-При дю Роман Французской Академии (за роман 

«Ветер, песок и звезды»). 

1939 – Национальная книжная премия США (за роман «Ветер, 

песок и звезды»). 

Награды: 

1930 – Орден Почетного Легиона 

https://24smi.org/
https://uamodna.com/assets/articles/image/2/f/v/2fv6er2t/fullsize.jpg


 

9 

 

1939 – Офицерский крест Почетного легиона 

Титули, нагороди і премії 

 

Літературні премії: 

1930 – Феміна (за роман «Нічний політ»). 

1939 – Гран-Прі дю Роман Французької Академії (за роман 

«Вітер, пісок і зірки»). 

1939 – Національна книжкова премія США (за роман «Вітер, 

пісок і зірки»). 

Нагороди: 

1930 – Орден Почесного Легіону 

1939 – Офіцерський хрест Почесного легіону 

 

Экранизации 

1933 – Ночной полет / Night Flight 

1936 – Анна-Мария / Anne-Marie 

1936 – Завоевание воздуха / Conquest of the Air 

1937 – Южный почтовый / Courrier Sud 

1954 – Маленький принц / Der kleine Prinz 

1960 – Маленький принц / De kleine prins 

1963 – Éjszakai repülés 

1966 – Маленький принц / Der kleine Prinz 

1966 – Маленький принц 

1974 – Маленький принц / The Little Prince 

1979 – The Spirit of Adventure: Night Flight 

1979 – Маленький принц / The Little Prince 

1990 – Маленький принц / Der kleine Prinz 

1990 —– Маленький принц / Le petit prince 

1993 – Маленький принц 

2004 – Poust 

2005 – Маленький принц / A kis herceg 

2015 – Маленький принц / The Little Prince 

Екранізації 
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1933 – Нічний політ / Night Flight 

1936 – Анна-Марія / Anne-Marie 

1936 – Завоювання повітря / Conquest of the Air 

1937 – Південний поштовий / Courrier Sud 

1954 – Маленький принц / Der kleine Prinz 

1960 – Маленький принц / De kleine prins 

1963 – Éjszakai repülés 

1966 – Маленький принц / Der kleine Prinz 

1966 – Маленький принц 

1974 – Маленький принц / The Little Prince 

1979 – The Spirit of Adventure: Night Flight 

1979 – Маленький принц / The Little Prince 

1990 – Маленький принц / Der kleine Prinz 

1990 – Маленький принц / Le petit prince 

1993 – Маленький принц 

2004 – Poust 

2005 – Маленький принц / A kis herceg 

2015 – Маленький принц / The Little Prince 

 

Интересные факты 

 

• За всю карьеру лётчика Сент-Экзюпери потерпел 15 аварий. 

• Во время командировки в СССР совершил полёт на борту 

самолёта АНТ-20 «Максим Горький». 

• Сент-Экзюпери в совершенстве владел искусством карточного 

фокуса. 

• Стал автором нескольких изобретений в области авиации, на 

которые получил патенты. 

• В дилогии «Искатели неба» Сергея Лукьяненко фигурирует 

персонаж Антуан Лионский, совмещающий профессию лётчика 

с литературными опытами. 

• Потерпел аварию на самолёте Кодрон С.630 Симон 

(регистровый номер 7042, бортовой — F-ANRY) при перелёте 

Париж-Сайгон. Этот эпизод стал одной из сюжетных линий 

книги «Планета людей». 
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Названия в честь Антуана де Сент-Экзюпери 

• Лионский аэропорт имени… 

Цікаві факти 

 

• За всю кар’єру льотчика Сент-Екзюпері зазнав 15 аварій. 

• Під час відрядження в СРСР здійснив політ на борту літака 

АНТ-20 «Максим Горький». 

• Сент-Екзюпері досконало володів мистецтвом карткового 

фокусу. 

• Став автором декількох винаходів в області авіації, на які 

отримав патенти. 

• У дилогії «Шукачі неба» Сергія Лук'яненка фігурує персонаж 

Антуан Ліонський, що суміщає професію льотчика з 

літературними дослідами. 

Зазнав аварії на літаку Кодрон С.630 Симон (регістровий номер 

7042, бортовий – F-ANRY) при перельоті Париж-Сайгон. Цей 

епізод став однією з сюжетних ліній книги «Планета людей». 

 

Назви на честь Антуана де Сент-Екзюпері 

• Ліонський аеропорт імені ... 

Докладніше на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/author/3327-antuan-de-sentekzyuperi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livelib.ru/author/3327-antuan-de-sentekzyuperi
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Твори А. де Сент-Екзюпері 
 

Сент-Екзюпері А. Повне зібрання творів / А. де Сент-

Екзюпері; пер. з франц. П. В. Таращука, В. Б. Чайковського. – К.: 

Довженко букс, 2019. – 681 с. 

Сент-Екзюпері А. Маленький принц / А. Сент-Екзюпері // 

Зарубіжна література. Стислий виклад змісту всіх творів за 

новою шкільною програмою. 8-9 класи: Навч. видання / автори-

упорядники А. М. Яковлева, О. Д. Марченко, О. І. Опришко, 

І. М. Ремез. –Харків: Ранок, 2001. – С. 128-137. – (Дайджест). 

Сент-Екзюпері А. Маленький принц. Планета людей / 

А. Сент-Екзюпері. – Львів: Світ, 2000. – 208с. – (Світ школяра). 

Сент-Екзюпері А. Маленький принц. Повісті / А. Сент-

Екзюпері. – К.: Школа, 2003. – 144с.: іл. – (Хрестоматія 

школяра). 

Сент-Екзюпері А. Маленький принц (скорочено) / А. Сент-

Екзюпері; пер. з франц. А. Перепаді та А. Жаловського // 

Зарубіжна література. 7 клас. Хрестоматія-посібник / упоряд. 

Б. Б. Щавурський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. 

– С. 354-383. 

Сент-Екзюпері А. Маленький принц (уривки) / А. Сент-

Екзюпері; пер. А. Перепаді // С. І. Сафарян, Ю. І. Султанов 

Зарубіжна література: Підручник для 8 класу загальноосв. навч. 

закладів. – К.: Вежа, 2002. – С. 336-361. 

Сент-Екзюпері А. Планета людей / А. Сент-Екзюпері; пер. з 

франц. А. Д. Жаловського; післямова О. М. Федосенка . – К.: 

Молодь, 1984. – 232 с. 

Сент-Екзюпері А. Планета людей / А. Сент-Екзюпері; пер. з 

франц. А. Д. Жаловського. – К.: Молодь, 1980. – 120 с. 

Сент-Екзюпері А. Планета людей (уривки) / А. Сент-

Екзюпері; пер. з франц. А. Жаловського // Зарубіжна література. 
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Хрестоматія: Пробний навч. посібник для 6-11 класів 

загальноосвітніх шкіл республіки / упоряд. Г. М. Сиваченко, 

І. О. Києнко. – К.: Радянська школа, 1990. – С. 194-203. 

Сент-Экзюпери А. Маленький принц / Антуан де Сент-

Экзюпери; пер. Н. Галь // Зарубежная литература для 

школьников. Энциклопедия: Том 2 / Cост. Н. Вадченко, 

Н. Хаткина. – Донецк: Сталкер, 1996. – С. 473-528. 

Сент-Экзюпери А. Маленький принц: Сказка / А. Сент-

Экзюпери; пер. с франц. и послесл. Н. Галь; рис. автора; оформл. 

Е. Ганнушкина. – М.: Дет. лит., 1987. – 94 с.: ил. – (Библиотечная 

серия). 

Сент-Экзюпери А. Маленький принц: Сказка; Письмо 

заложнику: Повесть / А. Сент-Экзюпери; пер. с франц. – 

Саранск: Мордовское книжное издательство, 1981. – 208 с.: ил. 

Сент-Экзюпери А. Планета людей / А. Сент-Экзюпери. – М.: 

Молодая гвардия, 1970. – 352 с.: ил. 

Сент-Экзюпери А. Планета людей: Романы, повесть-сказка / 

А. Сент-Экзюпери; пер. с франц. Н. Галь. – Свердловск: Средне-

Уральское книжное издательство, 1985. – 256 с. – (Мужество). 

Сент-Экзюпери А. Планета людей. Военный лётчик. Письмо 

заложнику / А. Сент-Экзюпери; пер. с франц. – М.: Худож. лит., 

1977. – 366 с. 
 

Про життя і творчість А.де Сент-Екзюпері 

 

Бестужева-Лада С. Полёт в бессмертие: Антуан де Сент-

Экзюпери / С. Бестужева-Лада // Смена. – 2007. – № 1. – С. 167-

173. 

Веприняк Д. М. Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький 

принц / Д. М. Веприняк // Світова література 5-8 класи: 

Методичні матеріали. – К.: Альфа,1993. – С. 294-299. 
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Висоцький А. А. Джерела «Маленького принца»: Матеріали 

до вивчення казки А.де Сент-Екзюпері / А. А. Висоцький // 

Зарубіжна література в школі. – 2007. – № 10. – С. 36-43. 

Гавриш Т. Р. «За всех в ответе…»: К 100-летию со дня 

рождения Антуана де Сент-Экзюпери / Т. Р. Гавриш // Уроки 

литературы. – 2000. – № 2. – С. 8-15. – (Приложение к журналу 

«Литература в школе»). 

Герасимов Н. Возлюбленная Антуана де Сент-Экзюпери – о 

писателе: «Хочу купить простыни цвета крови и зарезать его на 

этих простынях!»: К 75-летию со дня гибели писателя / 

Н. Герасимов // Комсомольская правда в Украине. – 2019. – 

6 августа. – С. 15. 

Гойденко О. Мрійник, закоханий у небо: Антуан де Сент-

Екзюпері / О. Гойденко // Порадниця. – 2020. – 25 червня. – С. 5. 

Горбунов А. Поборник братства: 90 лет со дня рождения 

Антуана де Сент-Экзюпери / А. Горбунов // Библиотекарь. – 

1990. – № 7. – С. 68-69. 

Гриценко О. О. «…Я живу в польоті»: До 100-річчя від дня 

народження Антуана де Сент-Екзюпері / О. О. Гриценко // 

Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2000. - № 2. – С. 108-112. 

Давиденко Г. Й. Антуан де Сент-Екзюпері – письменник, 

льотчик, філософ. Життєвий шлях письменника (1900-1944) / 

Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гричаник // Історія 

зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посібник. – К.: Центр 

учбової літ., 2007. – С.  33-42. 

Давиденко Г. Й. Жанрова своєрідність казки-притчі Антуана 

де Сент-Екзюпері «Маленький принц» / Г. Й.  Давиденко, 

Г. М. Стрельчук, Н. І. Гричаник // Історія зарубіжної літератури 

ХХ століття: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літ., 2007. – 

С. 325-329. 
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Козленко Р. О. Ви знаєте письменників, а я – художник: 

Експрес-інформація. Сент-Екзюпері «Маленький принц» / 

Р. О. Козленко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 

1998. – № 1. – С. 12. 

Кордас М. Діалог поза часом і простором : З учнівського 

дослідження «Література і філософія: взаємозв’язок та 

взаємозбагачення. На прикладі творчості Рудакі та Антуана де 

Сент-Екзюпері» / М. Кордас // Всесвітня література в середніх 

навчальних закладах України. – 2010. – № 5. – С. 27-28. 

Куликова З. М. Ти за все відповідаєш…: Матеріали до 

уроків по вивченню творчості А. де Сент-Екзюпері. 11 клас / 

З. М. Куликова // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 

1997. – № 11. – С. 29-34. 

Матяш М. Троянда з графського саду: Антуан де Сент-

Екзюпері / М. Матяш // Пенсійний кур’єр. – 2020. – 26 червня. – 

С. 9 

Мижо М. Сент-Экзюпери / М. Мижо; пер.с франц. Горация 

Велле. – М.: Молодая гвардия, 1965. – 464 с. – («Жизнь 

замечательных людей»). 

Мусский И. А. Антуан де Сент-Экзюпери / И. А. Мусский // 

Сто великих кумиров ХХ века. – М.: Вече, 2007. – С. 101-105. – 

(100 великих). 

Нагрибельна І. А. Формування мовленнєвої компетенції 

учнів на уроках розвитку мовлення. 8 клас. Складання усного 

висловлювання «У чому сенс людського існування?»: За твором 

Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» / 

І. А. Нагрибельна // Зарубіжна література в школі. – 2006. – 

№ 22. – С. 26-28. 

Олійник Н. В. Опорні схеми для вивчення казки-притчі 

А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» / Н. В. Олійник // 

Зарубіжна література в школі. – 2010. – № 8. – С. 23-24. 
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Плаксюк І. І. Врятуйте цю землю безкраю…!: Методичні 

нотатки до вивчення роману Антуана де Сент-Екзюпері 

«Планета людей» / І. І. Плаксюк // Зарубіжна література в 

навчальних закладах. – 1997. – № 2. – С. 12. 

Пона Л. М. Польоти Сент-Екзюпері: Матеріали до уроків з 

вивчення творчості французького письменника. 11 клас / 

Л. М. Пона // Зарубіжна література. – 2000. – № 4. – С. 34-37. 

Прокаев Ф. И. Антуан де Сент-Экзюпери / Ф. И. Прокаев, 

И. В. Долгаев, Б. В. Кучинский // Зарубежная литература в 

школе: Книга для учителя. – К.: Радянська школа, 1987. – С. 191-

192. 

Родомазова Е. Любить природу – значит любить Родину: 

Антуан де Сент-Экзюпери / Е. Родомазова // Литература. – 1998. 

– № 13. – С. 4. 

Сафарян С. І. Антуан де Сент-Екзюпері / С. І. Сафарян, 

Ю. І. Султанов // Зарубіжна література: Підручник для 8 класу 

загальноосв. навч. закладів. – К.: Вежа, 2002. – С. 334-336. 

Сент-Екзюпері, Антуан Марі Роже де // Зарубіжні 

письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 2: Л-Я / за 

ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна 

книга–Богдан, 2006. – С. 512-514. 

Сент-Экзюпери Антуан де // Зарубежная литература для 

школьников. Энциклопедия: Том 2 / Cост. Н. Вадченко, 

Н. Хаткина. – Донецк: Сталкер, 1996. – С. 472. 

Сент-Экзюпери Антуан де // 500 знаменитых людей планеты 

/ Худож.-оформитель Л. Д. Киркач-Осипова. – Харьков: Фолио, 

2005. – С. 720-721. 

Султанов Ю. І. Краса чистих людських взаємин: Система 

уроків за твором А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» / 

Ю. І. Султанов // Всесвітня література в середніх навчальних 

закладах. – 2000. - №3. – С. 37-42; № 4. – С. 22-23. 
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Тимофеев М. «Маленький принц» отмечает юбилей: Антуан 

де Сент-Экзюпери / М. Тимофеев // Эхо планеты. – 2006. – № 17. 

– С. 34-35. 

Хорошилова А. В. Плани-конспекти уроків із зарубіжної 

літератури в 6 класі II семестр: Цикл уроків за творчістю 

Антуана де Сент-Екзюпері / А. В. Хорошилова // Зарубіжна 

література в школі. – 2007. – № 1. – С. 15-26. 

 

Розробки уроків та сценарії 

 

Бойко І. М. Уроки за твором А. де Сент-Екзюпері 

«Маленький принц» / І. М. Бойко // Зарубіжна література в 

школі. – 2005. – № 23. – С. 9-15. 

Бокотей О. М. Урок з вивчення казки А. де Сент-Екзюпері 

«Маленький принц». 7 клас / О. М. Бокотей // Зарубіжна 

література в навчальних закладах. 2001. – № 4. – С. 38-39. 

Борецька Н. С. Бережіть землю. Головні життєві цінності у 

казці-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»: 

Нетрадиційний урок у 6 класі / Н. С. Борецька // Зарубіжна 

література в школі. – 2015. – № 7-8. – С. 30-34. 

Василишин В. В. Зоряна мандрівка маленького принца. 

Роздуми про найвищі цінності людського життя та його сенс у 

казці-притчі А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»: 

Комбінований урок у 6 класі / В. В. Василишин // Зарубіжна 

література в школі. – 2012. – № 23-24. – С. 28-31. 

Грукаленко Т. В. Система уроків за казкою-притчею А. де 

Сент-Екзюпері «Маленький принц» / Т. В. Грукаленко // 

Зарубіжна література в школі. – 2010. – № 8. – С. 10-23. 

Гудим Г. І. Серія уроків за творчістю А. де Сент-Екзюпері. 6 

клас / Г. І. Гудим // Зарубіжна література в школі. – 2009. – № 10. 

– С. 10-15. 
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Гудимов В. П. Маленький принц и его друзья: Музыкально-

поэтический спектакль по мотивам сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» / В. П. Гудимов, О. П. Ананьева // 

Клуб. – 2000. – № 3. – С. 24. 

Дереза Л. В. Щоб глибше осягнути ідейно-естетичний зміст 

твору: Урок порівняльного аналізу філософських казок 

(О. Вайльд «Хлопчик-зірка», А. де Сент-Екзюпері «Маленький 

принц») / Л. В. Дереза // Всесвітня література. – 2004. – № 10. – 

С. 31-32. 

Дуняшенко Н. В. Вічний пошук сенсу життя: Урок з 

використанням мультимедійної презентації за притчею А. де 

Сент-Екзюпері «Маленький принц» / Н. В. Дуняшенко // 

Зарубіжна література в школі. – 2009. – № 13-14. – С. 6-8. 

Дяченко-Лисенко Л. Казкове і реалістичне у творах 

Б. Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері: Урок компаративного 

аналізу повістей «Планетник» і «Маленький принц» / 

Л. Дяченко-Лисенко, С. Коваленко // Дивослово (Українська 

мова і література в навчальних закладах). – 2008. – № 1. – С. 16-

19. 

Дячок С. О. Сенс подорожі головного героя та алегоричні 

образи в казці-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький 

принц»: Урок-мандрівка / С. О. Дячок // Зарубіжна література в 

школі. – 2010. – № 5. – С. 2-6. 

Іроденко Л. М. Система уроків за казкою-притчею А. де 

Сент-Екзюпері «Маленький принц». 8 клас / Л. М. Іроденко // 

Зарубіжна література. – 2004. – № 3. – С. 34-39. 

Кочина О. «Я родом из моего детства»: Литературно-

музыкальная композиция, посвященная 95-летию со дня 

рождения Антуана де Сент-Экзюпери и его книге «Маленький 

принц» / О. Кочина, Л. Пастухова // Литература в школе. – 

1995.–- № 1. – С. 86-96. 
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Крісанова О. В. «Ці дорослі – такі дивні люди»: Урок за 

філософською казкою А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» 

/ О. В. Крісанова // Зарубіжна література в школі. – 2007. – № 24. 

– С. 11-15. 

Кудра Л. М. «Нехай панує на землі добро»: урок за 

творчістю А. де Сент-Екзюпері. 8 клас / Л. М. Кудра // Зарубіжна 

література в школі. – 2018. – № 9-10. – С. 45-48. 

Нестерук Н. Ф. «Добре бачиться тільки серцем»: Система 

уроків з вивчення казки-притчі А. де Сент-Екзюпері «Маленький 

принц». 7 клас / Н. Ф. Нестерук // Зарубіжна література. – 2001. – 

№ 4. – С. 15-20. 

Ніколенко О. М. Політ над собою. Антуан де Сент-Екзюпері 

та його казка «Маленький принц»: Система уроків у 7 класі / 

О. М. Ніколенко // Зарубіжна література. – 1999. – № 1. – С. 6-21. 

Савченко О. Причетність учня до творення уроку як один із 

шляхів формування його особистості: Урок-портрет за темою 

«А. де Сент-Екзюпері. «Маленький принц» / О. Савченко // 

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 

2009. – № 9. – С. 34-36. 

Сарана Л. І. «Ты отвечаешь за всё…»: Система уроков по 

сказке-притче А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 7 класс 

/ Л. І. Сарана // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 

2000. – № 12. – С. 19-24. 

Сент-Екзюпері Антуан де (1900-1944) // Зарубіжна 

література. 7 клас. Хрестоматія-посібник / упоряд. 

Б. Б. Щавурський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. 

– С. 353-354. 

Сілецька Н. М. Головні життєві цінності в казці-притчі А. де 

Сент-Екзюпері «Маленький принц»: Урок в 6 класі / 

Н. М. Сілецька / Зарубіжна література в школі. – 2010. – № 8. – 

С. 8-9. 
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Смахтіна Л. А. Цикл уроків із теми «А. де Сент-Екзюпері. 

Казка-притча «Маленький принц». 6 клас / Л. А. Смахтіна // 

Зарубіжна література в школі. – 2012. – № 7. – С. 19-27; № 8. – 

С. 10-15; № 9. – С. 20-24. 

Сутула О., Тригуб І. Орієнтовне планування уроків 

зарубіжної літератури. Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький 

принц» - філософська алегорична казка-притча: Цикл уроків. 

6 клас / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх 

навчальних закладах України. – 2007. – № 5. – С. 33-39. 

Тамбовская А. И. Планета маленького принца: Материал для 

диспута с учащимися 7-9 классов с театрализованными 

сюжетами, посвящённому 105-летию со дня рождения Антуана 

де Сент-Экзюпери / А. И. Тамбовская // Читаем, учимся, играем. 

– 2005. – № 4. – С. 38-42. 

Шотова Н. П. «Я так думаю»: Ток-шоу за повістю-казкою 

«Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері. 8 клас / Н. П. Шотова 

// Зарубіжна література в школі. – 2018. – № 7-8. – С. 76-79. 

 

Інтернет-ресурси 

 

Антуан де Сент-Екзюпері [Електронний ресурс]. Вікіпедія: 

Вільна енцикл. – Електр. дані. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%8

3%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D

0%BD%D1%82-

%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%8

0%D1%96. – Назва з екрану. – Дата останньої правки 27.04.2020. 

– (Дата звернення 26.06.2020). 

Антуан де Сент-Екзюпері (1900–1944) [Електронний ресурс] 

// «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». – Електр. дані – Режим доступу: 

http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%

D1%82-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96
http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5


 

21 

 

%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%8

0%D1%96_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%

BD_%D0%B4%D0%B5. – Назва з екрану. – (Дата звернення 

26.06.2020). 

Антуан де Сент-Екзюпері – біографія коротко [Електронний 

ресурс] // dovidka.biz.ua: Довідник цікавих фактів та корисних 

знань. – Електр. дані – Режим доступу: 

https://dovidka.biz.ua/antuan-de-sent-ekzyuperi-biografiya-

skorocheno/. – Назва з екрану. – (Дата звернення 26.06.2020). 

Сент-Екзюпері Антуан де – біографія [Електронний ресурс] 

// УкрЛіб: Бібліотека Української Літератури – Електр. дані – 

Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/bio-

zl/printit.php?tid=5966. – Назва з екрану. – (Дата звернення 

26.06.2020). 

Ковалевська Є. Письменник, який любив небо: Антуан де Сент-

Екзюпері [Електронний ресурс] / Є. Ковалевська // ЛітАкцент. – 

Електр. дані – Режим доступу: 

http://litakcent.com/2008/04/23/jevhenija-kovalevska-pysmennyk-

jakyj-ljubyv-nebo/. – Назва з екрану. – (Дата звернення 

26.06.2020). 

Сент-Екзюпері Антуан де – біографія, книжки українською 

мовою [Електронний ресурс] // Javalibre. – Електр. дані – Режим 

доступу: https://javalibre.com.ua/java-book/author/bio/521. – 

Назва з екрану. – (Дата звернення 26.06.2020). 

Антуан де Сент Екзюпері – життя і творчість [Електронний 

ресурс] // Віртуальна читальня зарубіжної літератури для 

студентів, вчителів, учнів та батьків. – Електр. дані – Режим 

доступу: https://zarlit.com/article/54.html. – Назва з екрану. – 

(Дата звернення 26.06.2020). 

Французький романтик: Життєвий та творчий шлях 

Екзюпері [Електронний ресурс]. – Електр. дані – Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/francuzkijromantik/home/zittevij-ta-

http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjz89a1vOzRAhXoZpoKHZOZDK4QFgguMAI&url=http%3A%2F%2Fdovidka.biz.ua%2Fyevgen-gutsalo-biografiya-korotko%2F&usg=AFQjCNEGyNneI35qRLPRmSixy7Knz0lrMg
https://dovidka.biz.ua/antuan-de-sent-ekzyuperi-biografiya-skorocheno/
https://dovidka.biz.ua/antuan-de-sent-ekzyuperi-biografiya-skorocheno/
https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=5966
https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=5966
http://litakcent.com/2008/04/23/jevhenija-kovalevska-pysmennyk-jakyj-ljubyv-nebo/
http://litakcent.com/2008/04/23/jevhenija-kovalevska-pysmennyk-jakyj-ljubyv-nebo/
https://javalibre.com.ua/java-book/author/bio/521
https://zarlit.com/article/54.html
https://sites.google.com/site/francuzkijromantik/home/zittevij-ta-tvorcij-slah-ekzuperi
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tvorcij-slah-ekzuperi. – Назва з екрану. – (Дата звернення 

26.06.2020). 

Життя і книги Антуана де Сент-Екзюпері [Електронний 

ресурс]. – Електр. дані – Режим доступу: 

https://uamodna.com/articles/zhyttya-i-knygy-antuana-de-sent-

ekzyuperi/. – Назва з екрану. – (Дата звернення 26.06.2020). 

Про Антуана де Сент-Экзюпери (Краткая история) 

[Електронний ресурс] // Ютуб – Електр. дані – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=K5f_jis5Tz8. – Назва з екрану. 

– (Дата звернення 26.06.2020). 

Екзюпері, Антуан де Сент [Електронний ресурс] // Ютуб. – 

Електр. дані – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=TcKVxvC3RqY. – Назва з 

екрану. – (Дата звернення 26.06.2020). 
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