
 

 
Українська література. 10 клас 

 

 
№ Дата Зміст Домашнє завдання 

34 25/01 Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, 

гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. 

Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: 

від просвітницьких орієнтацій і реалізму до 

модернізму. Значення стильового новаторства М. 

Коцюбинського для української літератури. 

опрацювати с. 131-132, 

прочитати "Intermezzo", 

скласти заголовки до розділів 

35 26/01 Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими 

ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. 

Проблеми душевної рівноваги, повноцінного 

життя, специфіки творчого процесу. Психологічно 

переконливе розкриття внутрішнього стану людини. 

Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика 

імпресіонізму. 

ТЛ: психологічна новела, «поезія у прозі», 

імпресіонізм. 

опрацювати с. 132-135, 

виконати тестування в 

прикріпленому файлі 

36 01/02 Повість «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана 

й Марічки як наслідок суперечності між мрією і 

дійсністю. 

опрацювати с. 141-143, 

прочитати повість, дати 

відповіді на запитання 

(письмово) 

37 02/02 Світ людини у зв’язку зі світом природи. 

Фольклорне тло твору. Образи й символи в ньому. 

Образи Івана та Марічки як утілення романтичної 

ідеї незнищенності кохання. 

опрацювати  с.  143-144. 

"Вільне письмо": Хто 

винуватий у трагедії Іванка та 

Марічки? 

38 08/02 Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування 

найбільш разючих епізодів із повісті з 

аргументацією свого вибору. 

підготувати усний переказ 

уривку, опрацювати с. 

156-157, виконати завдання 

2(письмово) на с. 157 

39 09/02 Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування 

світогляду письменниці (вплив європейської 

культури, українського феміністичного руху). Її 

проза – зразок раннього українського модернізму. 

Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. 

прочитати новелу «Іmpromtu 

phantasie», виконати клоуз- 

тест "Незакінчене речення" 

40 15/02 Автобіографізм новели «Іmpromtu phantasie» 

(«Фантазія-експромт»). Становлення особистості, 

цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної 

героїні новели-роздуму. 

опрацювати с. 158-159, 

схарактеризувати образ 

головної героїні. 

41 16/02 Новела «Valse mélancolique» («Меланхолійний 

вальс»). Образи нових жінок-інтелектуалок: 

талановитої піаністки Софії, аристократичної 

Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі. 

прочитати новелу, виконати 

тестування Посилання 

42 22/02 Роль образу мелодії вальсу у відтворенні 

внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм 

твору як новаторство О. Кобилянської. 

письмово схарактеризувати 

Ганнусю, Марту чи Софію 

(на вибір) 

43 23/02 Урок виразного читання. Виразне читання уривка з 

новели «Valse mélancolique». 

Повт. вивчені твори та 

літературознавчі поняття, 

підготуватися до КР з теми 

"Модерна українська проза" 

44 01/03 Контрольна робота. Творчість М. Коцюбинського, 

О. Кобилянської (розгорнуті відповіді на 

запитання). 

"Прочитати новелу 

Стефаника "Камінний хрест" 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4357991


 

 

45 

 

02/03 

Василь Стефаник. Життя і творчість 

Новаторство письменника. 

Опрацювати с. 146-148, 

дати відповіді на запитання 

1-4 на с. 148 

 

 

46 

 

 

08/03 

«Камінний хрест» – психологічне розкриття теми 

еміграції. Історична основа твору. Сюжетно- 

композиційні особливості. Трагічна подія – 

композиційний центр новел Стефаника. Драматизм 

конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. 

ТЛ: експресіонізм. 

опрацювати с. 149-151, 

виконати тести 

Посилання 

 

 

47 

 

 

09/03 

Багатозначність символічних образів. Камінний 

хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної 

єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній 

танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як 

символ трагізму прощання з рідним краєм. 

підібрати цитати до 

зазначених рис 

характеру Івана Дідуха 

48 15/03 Урок позакласного читання. В. Стефаник "Новина" прочитати новелу, виконати 

тести Посилання 

49 16/03 Володимир Винниченко. Життя і творчість, 

громадська і політична діяльність. Винниченко- 

художник. 

Прозові й драматичні твори. Перший український 

науково-фантастичний роман «Сонячна машина», 

його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В. 

Винниченка на світовій сцені. 

опрацювати с. 199-200, 

прочитати новелу 

"Момент", скласти паспорт 

твору 

50 22/03 Поєднання в новелі «Момент» реалістичного 

змалювання дійсності та філософського підтексту 

(плинність життя, щастя людини, мить – частинка 

вічності тощо). 

виконати тести у 

прикріпленому файлі 

51 23/03 Образ панни (Мусі) – утілення ідеї вічної 

жіночності, краси. Імпресіонізм новели. 

Значення літературно-художньої спадщини В. 

Винниченка. 

порівняйте новелу та 

однойменний фільм 

(письмово)(Покликання 

Посилання) 

 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5503265
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7024383
https://youtu.be/ixKAa5KNktw

