
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

9 КЛАС 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

ІІ чверть 

Пор. 

№ 

Дата Зміст програмового матеріалу Домашнє завдання 

18 09/11 Урок виразного читання. Виразне 

читання поезії Г. Сковороди напам’ять. 

Підготувати поезію 

"Всякому місту 

звичай і права..." 

напам'ять. 

Підготуватися до 

контрольної роботи. 

19 11/11 Контрольна робота. «Слово о полку 

Ігоревім», творчість Г. Сковороди 

(розгорнуті відповіді на запитання). 

Повторити ідейно-

художній зміст 

вивчених творів, що 

виносяться на ЗНО. 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

20 16/11 Суспільно-історичні, культурні 

обставини. Літературний процес кінця 

ХVIII – першої половини ХІХ ст. 

Розвиток фольклористики, етнографії. 

Основні художні напрями (класицизм, 

романтизм, реалізм; бурлескна 

стильова течія). Визначні українські 

письменники. 

ТЛ: травестія, бурлеск. 

Скласти план до 

статті підручника на 

с.150-155 

21 18/11 Іван Котляревський. Творчість 

письменника – новий етап у розвитку 

національного самоусвідомлення. 

Драматург і театральний діяч. 

«Енеїда». Історія появи твору. 

Виконати тести у 

прикріпленому файлі. 

22 23/11 Національний колорит, зображення 

життя всіх верств суспільства, алюзії 

на українську історію в поемі. 

Бурлескний гумор, народна 

українська мова. Ствердження 

народної моралі (картини пекла). 

ТЛ: пародія, алюзія. 

Опрацювати с. 156-

167, прочитати поему 

"Енеїда", виконати 

тести 

https://naurok.com.ua
/test/join?gamecode=8
398682  

23 25/11 Провідні проблеми і мотиви твору. 

Характеристика героїв поеми, образ 

Енея. 

Опрацювати с.168-

173, виконати 

завдання з будь-якої 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8398682
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8398682
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8398682


картки на вибір. 

 

24 

30/11 Соціально-побутова драма «Наталка 

Полтавка» – перший твір нової 

української драматургії. Її 

довготривале сценічне життя. 

Опрацювати с. 173-

177. Схарактеризуйте 

Енея за поданим 

планом (письмово). 

25 02/12 Наталка як уособлення найкращих рис 

української жінки. Гумористичні 

засоби у творі. Роль і функція пісень у 

драмі. 

Опрацювати с. 178-

180. Прочитати 

драму. Побудувати 

сюжетний ланцюжок. 

26 07/12 Григорій Квітка-Основ’яненко – батько 

української прози. Гуманістичний 

пафос, християнські ідеали, 

етнографічне тло творів. «Маруся» – 

перша україномовна повість нової 

української літератури, взірець 

сентименталізму. Художнє розкриття 

письменником традиційних народних 

моральних уявлень. 

Опрацювати образи 

п'єси с.180-183. 

Літературний диктант 

27 09/12 Утілення морального й естетичного 

ідеалів в образі головної героїні твору. 

Інші персонажі повісті. П. Куліш про 

Г. Квітку. 

Опрацювати с. 184-

187. Прочитати 

повість "Маруся", 

скласти план до 

повісті. 

28 14/12 Урок мовленнєвого розвитку. Уведення 

власних описів у портрет, інтер’єр, 

пейзаж повісті Г. Квітки-Основ’яненка 

«Маруся» (письмово). 

Виконати тести за 

покликанням 

https://naurok.com.ua
/test/g-kvitka---osnov-
yanenko-marusya-
27694.html  

29 16/12 Контрольна робота. Письмовий твір 

на одну з тем: «Народність поеми І. 

Котляревського “Енеїдаˮ», 

«Новаторський характер п’єси І. 

Котляревського “Наталка Полтавкаˮ», 

«Чим схвилювала мене повість Г. 

Квітки- Основ’яненка “Маруся”». 

с. 190-193. Дати 

відповідь на питання 

10 на с.192 

30 21/12 Урок позакласного читання. Григорій 

Квітка-Основ’яненко. «Салдацький 

патрет». 

Написати твір на одну 

з поданих тем. 

31 23/12 Урок літератури рідного краю. 

Літературні персоналії територіальної 

громади (проза). 

Прочитати повість і 

скласти паспорт. 

32 28/12 Література українського романтизму 

(оглядово). Ідейно- художні 

Підготувати 

презентацію 

https://naurok.com.ua/test/g-kvitka---osnov-yanenko-marusya-27694.html
https://naurok.com.ua/test/g-kvitka---osnov-yanenko-marusya-27694.html
https://naurok.com.ua/test/g-kvitka---osnov-yanenko-marusya-27694.html
https://naurok.com.ua/test/g-kvitka---osnov-yanenko-marusya-27694.html


 

особливості романтизму. Зв’язок з 

ідеями Просвітництва, з національним 

рухом. Осередки романтичного руху на 

Слобожанщині, Чернігівщині й 

Полтавщині, у Західній Україні 

(«Руська трійця»). Поети- романтики 

(Л. Боровиковський, П. Гулак-

Артемовський, Є. Гребінка, М. 

Костомаров, А. Метлинський, В. 

Забіла, М. Петренко, О. Афанасьєв-

Чужбинський, М. Шашкевич). 

Значення романтизму для нового етапу 

розвитку слов’янських літератур. 

ТЛ: романтизм. 

творчості 

письменника 

Донеччини. 

33 30/12 Повторення та узагальнення 

вивченого. 

Опрацювати с.194-

202. Скласти план. 


