
 

Українська література. 8 клас 
 
№ Дата Зміст Домашнє завдання 

34 23/01 Іван Малкович («Із янголом на плечі», «З 

нічних молитов») 

опрацювати с. 118-120, скласти 

паспорт поезії, вивчити вірш 

"Із янголом на плечі" 

35 27/01 Анатолій Мойсієнко («Жовтень жовті жолуді»), 

Ігор Павлюк («Дівчинка») 

опрацювати с. 120-124, виразно 

читати поезії, визначити мотив 

кожної (письмово) 

36 30/01 Галина Кирпа («Мій ангел такий 

маленький…», «Коли до вас темної ночі…») 

опрацювати с.125, вивчити 

будь- яку поезію напам'ять 

37 03/02 Урок позакласного читання. Розмаїття сучасної 

лірики. Глибоке бачення поетами-сучасниками 

проблем української мови, національної 

культури; прагнення зазирнути у світ душі 

звичайної людини, осмислити її призначення 

та сенс життя. 

написати мініроздум "Який 

твір сучасного поета мені 

сподобався і чому?" 

38 06/02 НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА 

Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про 

життя і творчість видатного українського 

драматурга ХІХ ст., про театр корифеїв. 

Трагікомедія «Сто тисяч» – класичний взірець 

українського театру корифеїв. 

ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, 

трагікомедія. 

опрацювати с. 129-136, 

занотувати відомості про 

Карпенка-Карого у бідь-який 

спосіб (план, тези, 

хронологічна табоиця) 

39 10/02 Проблема влади грошей, бездуховності 

людини, засліпленої прагненням до наживи. 

Актуальність проблем, порушених у творі, для 

сучасного життя. 

опрацювати с. 137-144, 

прочитати І дію, виписати 

цитати, що стосуються образу 

Герасима 

40 13/02 Засоби сатиричного змалювання образу 

Герасима Калитки. Інші образи твору. 

прочитати п'єсу до кінця, 

продовжити виписувати цитати 

до образу Калитки, розставити 

події в хронологічній 

послідовності 

41 17/02 Урок мовленнєвого розвитку. Інсценізація 

уривків із трагікомедії «Сто тисяч». 

виконати тести Посилання 

42  

20/02 

Контрольна робота. Із сучасної української 

поезії. І. Карпенко-Карий (літературний 

диктант і розгорнуті відповіді на запитання). 

виконати тести на с.159-160 

43 24/02 Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з 

творчістю письменників-земляків. 

орацювати с. 162-163, завдання 

2 (таблиця) - письмово 

44 27/02 З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 

Михайло Коцюбинський. Коротко про 

письменника. «Дорогою ціною». 

Пригодницький, романтичний сюжет повісті. 

Композиційні особливості твору. 

опрацювати біографію 

письменника (с. 164-167), 

прочитати І розділ повісті 

(с.167-173), скласти план 

прочитаного, відповідати на 

запитання (усно) 

45 03/03 Вічний тип шукача правди. Втеча Остапа й 

Соломії з кріпацької неволі – протест проти 

будь- якого насильства над людиною. Проблема 

волі людини та можливостей її здобуття. 

читати наступні розділи на с. 

173-180, скласти план 

прочитаного 

46 06/03 Кохання Остапа й Соломії як центральний 

мотив у творі. Його непереможна сила, що 

рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. 

Романтичність, мужність і сила волі української 

жінки Соломії. 

читати останні розділи с. 

180-186, виконайтне завдання 1 

(буд.) на с. 186 

47 10/03 Час і вічність у повісті, символічні образи, роль 

і сенс кольорів, звуків. 

виконати тести, скриншот 

надіслати Посилання 

48 13/03 Урок виразного читання. Виразне читання 

уривка з повісті «Дорогою ціною». 

скласти анкету Довженка 

(с.190-193) 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4870541
https://onlinetestpad.com/ua/test/474950-testuvannya-za-tvorom-m-kocyubinskogo-dorogoyu-cinoyu


 

49 17/03 Олександр Довженко – видатний український 

кінорежисер і письменник. Його оповідання 

про один із періодів Другої світової війни. «Ніч 

перед боєм» – твір про героїзм, самовідданість, 

патріотичні почуття українців. 

прочитати оповідання "Ніч 

перед боєм", (с. 193-199), 

розташувати події в 

хронологічній послідовності 

50 20/03 Образи діда Платона і діда Савки. Їхній 

моральний урок для солдатів. 

відповідати на питання на 

с.200 (усно), виписати цитати, 

що характеризують дідів 

Платона і Савку 

51 24/03 Ніна Бічуя. Коротко про письменницю. 

«Шпага Славка Беркути» – повість про школу 

й проблеми дорослішання, про роль батьків у 

вихованні дітей. Особливості композиції твору. 

прочитати повість «Шпага Славка 

Беркути» 

 


