
 

Українська література. 9 клас 
 

№ Дата Зміст Домашнє завдання 

34 25/01 Петро Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка». 

Вічна тема кохання. Засоби романтичного 

зображення. Фольклорна основа твору. 

опрацювати с. 195-199, 

питання 1 (буд.) на с. 202 

(письмово). ВЧ баладу 

"Рибалка". 

35 27/01 Євген Гребінка. Вірш «Човен». Образ небезпечної 

морської плавби як уособлення життєвого шляху 

людини. Пісенна (романсова) лірика поета 

українською та російською мовами («Ні, мамо, не 

можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.). ТЛ: 

романс. 

опрацювати с. 200-201, ВЧ 

вірш "Човен", скласти 

паспорт романсів «Ні, мамо, 

не можна нелюба любить», 

«Чёрные очи» (на вибір). 

36 01/02 Микола Гоголь. Творчість М. Гоголя,  уродженця 

України, місце його творчості на порубіжжі  культур 

двох народів. Вираження  глибини  національного  

духу у творах прозаїка та драматурга, українська 

історія та фольклор як їх джерело. 

опрацювати біографію В. 

Гоголя на с. 203-208. 

Виконати тести з 

прикріпленого файла 

37 03/02 Повість «Тарас Бульба» (переклад М. Садовського 

і М. Рильського, за ред. І. Малковича). Сюжет 

твору. Внутрішній епічний розмах твору. 

опрацювати с. 209-213, 

прочитати повість "Тарас 

Бульба", відновити 

послідовність подій у творі. 

38 08/02 Піднесено-героїчний образ головного героя – 

Тараса Бульби. 

опрацювати с. 213-214, 

упізнай героя за цитатою 

39 10/02 Колізія морального й національно-культурного 

вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив 

творчості М. Гоголя на розвиток українського 

письменства. 

за підручником с. 214-215. 

Скласти порівняльну 

характеристику Остапа і 

Андрія (заповнити таблицю) 

40 15/02 Контрольна робота. Творчість поетів-романтиків,  

М. Гоголя (розгорнуті відповіді на запитання). 

підготувати повідомлення про 

Тараса Шевченка за 

поданими темами 

41 17/02 Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк 

національного відродження в Україні. 

опрацювати с. 218-223, 

вивчити конспект уроку, 

прочитати баладу "Причинна" 

42 22/02 Перші поетичні твори баладного та елегійного 

жанрів («Причинна», «Думи мої, думи мої…»). 

виконати тести Посилання 

43 24/02 Оглядове вивчення історичної теми у творчості 

Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», 

«Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу 

(«До Основ’яненка»). 

ТЛ: послання. 

прочитати ранні поеми 

Шевченка, виконати тети 

Посилання 

44 01/03 Національна проблематика періоду «Трьох літ». 

Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно- 

політична дійсність. Композиційний прийом «сну», 

його роль для розширення можливостей поетичного 

зображення. Сатиричний характер поеми. 

ТЛ: гротеск, контраст, умовність. 

опрацювати с.226-230, 

виконати тести Посилання 

45 03/03 Протистояння імперського режиму і вільнодумної, 

національно свідомої особистості. Образ оповідача 

в поемі. «Кавказ» – пристрасний відгук на 

тогочасну загарбницьку імперську політику. 

опрацювати с. 232-236, 

виконати тести з 

прикріпленого файла 

46 08/03 Продовження теми національно- визвольної 

боротьби. Узагальнена ідея поеми – неприйняття 

насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких 

воєн. 

дати відповідь на запитання 

за однією з карток (на вибір) 

47 10/03 Проблематика поеми. Художні особливості твору, 

актуальність його. 

мініроздум на тему: 

"Актуальність поеми "Каказ" 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1531402
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7365408
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4925326


 

48 15/03 «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» 

Продовження теми «землячків» у посланні. 

Викриття конформізму значної частини української 

еліти. 

Засудження комплексу меншовартості, 

національного безпам’ятства та байдужості до 

рідної мови. 

опрацювати с. 236-239, 

питання 1,2,4 на с. 239 

(письмово) 

49 17/03 Критичний перегляд національної історії задля 

перспективи її кращого майбутнього. Настроєві 

інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, 

заклик тощо). Проблематика твору. 

виконати тести з 

прикріпленого файлу. 

50 22/03 «Вічна» тема матері й сина. Романтичний тип 

утілення теми жіночої долі («Катерина»). 

опрацювати с. 240-245, 

прочитати поему "Катерина", 

виконати тести Посилання 

51 24/03 Еволюція жіночого образу. Реалістично-побутовий 

тип утілення теми жіночої долі («Наймичка»). 

опрацювати с. 246-248, 

виконати тести Посилання 

 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1503789
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8779677

