
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

8 КЛАС 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

ІІ чверть 

 

Пор. 

№ 

Дата Зміст програмового матеріалу Домашнє завдання 

18 07/11 Леся Українка. Життя поетеси, її 

мужність і сила духу. Потужне ліричне 

начало, романтичність, волелюбність, 

оптимізм, мрія і дійсність як провідні 

мотиви. Тема гармонійного єднання 

людини з природою в поезії «Давня 

весна». 

Підготувати цікаві 

факти з біографії Лесі 

Українки. 

19 11/11 «Хотіла б я піснею стати...» – зразок 

ліричної мініатюри, романтичний спосіб 

вираження мрій та сподівань ліричної 

героїні. 

Опрацювати с. 79-84, 

питання 2 (п.) 

20 14/11 Ідея вільної творчості, вільнолюбства 

людини. Проблеми й мотиви: роль 

митця в суспільстві, служіння музі й 

народові, суть людського щастя, 

вдячності (ліро-епічна поема «Давня 

казка»). 

Опрацювати питання на 

с. 85 (у.)Вивчити 

напам’ять вірш «Хотіла 

б я піснею стати...». 

21 18/11 Проблематика твору. Порівняльна 

характеристика Поета і Бертольда. 

с. 86-93, прочитати 

поему "Давня казка", 

скласти цитатний план 

до розділів. 

22 21/11 Контрольна робота. Т. Шевченко і 

Леся Українка (літературний диктант і 

розгорнуті відповіді на запитання). 

Скласти порівняльну 

характеристику поета і 

Бертольда. 

23 25/11 Урок позакласного читання. «Життя 

видатних дітей». Анна Багряна про 

Марію Заньковецьку, Марію 

Приймаченко, Олену Телігу. 

Підготувати 

повідомлення про 

Заньковецьку, 

Приймаченко, Телігу. 

24 28/11 Володимир Сосюра. Коротко про поета. 

Патріотичні, інтимні, пейзажні мотиви 

С. 96-98, скласти план 

до біографії Сосюри. 



його творів. Любов до Батьківщини як 

важливий складник життя людини 

(«Любіть Україну!»). 

ТЛ: громадянська лірика. 

25 02/12 «Васильки» – взірець інтимної лірики. 

Щирість ліричного самовираження в 

поезії «Осінь (“Облітають квіти, обриває 

вітер…”)». 

ТЛ: інтимна лірика, пейзажна лірика. 

Опрацювати с. 98-101 

Вивчити напам’ять вірш 

«Любіть Україну. 

26 05/12 Володимир Підпалий. Основні відомості 

про поета. Ідея гуманізму, людяності, 

бережливого ставлення до природи. 

Незбагненна краса світу, патріотичні 

почуття, передані словом («…Бачиш: 

між трав зелених…»). Багатозначність і 

змістова глибина художніх образів 

(«Зимовий етюд»). 

С. 101-104, скласти 

паспорт вірша «Осінь» 

27 09/12 Василь Голобородько. Самобутня 

постать поета в українській літературі. 

Оригінальність, простота висловлення 

глибоких почуттів, важливих думок. «З 

дитинства: дощ» («Я уплетений…»). 

ТЛ: вільний вірш, верлібр. 

Опрацювати с. 105-108, 

ідейно-художній зміст 

поезій. 

28 12/12 Наскрізний патріотизм, філософічність, 

фольклорна основа його поезій, 

народознавчі аспекти. «Наша мова», 

«Теплі слова». 

С. 109-113, питання 8 

(п.) 

29 16/16 Урок мовленнєвого розвитку. Написання 

етюду за поетичними рядками з 

вивчених творів. 

Опроацювати с. 113-

116, вивчити напам'ять 

вірш "Наша мова". 

30 19/12 Контрольна робота. В. Сосюра, В. 

Підпалий, В. Голобородько 

(тестування). 

Завершити етюд про 

природу. Підготуватися 

до КР 

31 23/12 Урок літератури рідного краю. 

Ознайомлення з творчістю 

письменників-земляків. 

Підготувати 

повідомлення про поета 

Донеччини. 

32 26/12 Із сучасної української поезії (кінця ХХ 

– початку ХХІ ст.) (на вибір). Василь 

Герасим’юк («Чоловічий танець») 

Опрацювати с. 115-117. 

Питання 3. 



33 30/12 Повторення та узагальнення вивченого.  

 

 

 


