
Зарубіжна література       

8 клас 
 

№ Дата Тема Домашнє завдання 

16. 07.11 Сапфо (VII–VI ст. до н. е.). «До Афродіти» 

(«Барвношатна владарко, Афродіто…). 

Звернення у вірші до Афродіти – богині 

кохання. Образ ліричної героїні, глибина її 

почуттів і переживань. 

Прослухати 

https://www.youtube.com

/watch?v=O6fm5fmJXGQ  

Написати твір-мініатюру 

на тему «Чи актуальний 

вірш Тіртея зараз?» 

17. 10.11 Давньогрецький театр, його характерні 

особливості, роль в античному суспільстві. 

Основні жанри давньогрецької драми – 

трагедія і комедія.  

Есхіл (бл. 525–бл. 456 рр. до н. е.). 

«Прометей закутий». Значення творчості 

Есхіла для розвитку європейської драми і 

театру. 

Утілення міфу про Прометея у трагедії 

«Прометей закутий». Основний конфлікт 

трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї 

служіння, самопожертви, свободи  

Прослухати 

https://www.youtube.com

/watch?v=YwpbrF9Mvf4  

Питання 3 (письмово), 

ст.75, рубрика «перевірте 

себе» 

18. 14.11 «Золота доба» давньоримської літератури.  

Публій Вергілій Марон (70–19 рр. до н. е.). 

«Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором 

учителя). Зв’язок твору з гомерівським 

епосом, міфологією. 

чит.79-85, ст.85, рубрика 

"творче завдання", 

письмово, 

опр. ст.90-93 

19. 17.11 Ідея громадського служіння, утвердження 

величі держави. Образ Енея та його 

значення в композиції твору. 

чит. ст. 94-102, визначити 

тему та ідею 

творуhttps://www.youtube.c

om/watch?v=c4_nz-FyWLY 

20. 21.11 Квінт Горацій Флакк (65–8 рр. до н. е.). 

«До Мельпомени» («Мій пам’ятник 

стоїть…»). Тема мистецтва і призначення 

митця у творі. Пам’ятник як символ вічності 

Прослухати https://www.goo

gle.com/search?client=oper

a&q=Квінт+Горацій+Флакк+

(65–

8+рр.+до+н.+е.).+«До+Мельп

омени»+(«Мій+пам’ятник+ст

оїть…»).&sourceid=opera&ie=

UTF-8&oe=UTF-
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поезії. Розуміння автором значення свого 

доробку. 

8#fpstate=ive&vld=cid:02d707

70,vid:b04E6mOFS3Q Д.з. 

опрацювати ст.103-104, 

скласти паспорт до оди «До 

Мельпомени» 

21. 24.11 Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 

р. н. е.). «Сумні елегії» («Життя поета» 

(IV, 10)). Життя та творчість поета. 

Міфологічний і філософський зміст поеми 

«Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з 

владою, трагедія вигнання і сум за 

батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ 

відторгненого поета. Любов до вітчизни як 

провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні 

елегії»). Вплив античності на розвиток 

світової літератури й культури.  

(ЕК) Елегії Тіртея і Овідія.  

(ЛК) Вічні образи античності в мистецтві 

(живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). 

Античні образи й мотиви у творчості 

письменників різних часів і народів. 

(УС) Українські переклади творів античних 

митців. 

(МЗ) Історія, образотворче мистецтво. 

Підготуватися до 

контрольної роботи 

22. 28.11 Контрольна робота № 1 з теми 

«Античність». Різнорівневі завдання. 

 

 


