
Навчальний предмет «Українська література» 

Викладач Комар Наталія Василівна 

№ 

п/п 

Дата 

заняття 

Номер 

заняття 

№ 

групи 

Тема Домашнє завдання 

1. 18.01.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Життєпис Дмитра 

Павличка. Пісенна 

лірика поета. 

Національний колорит 

поетичних образів 

вірша «Два кольори», 

що став народною 

піснею. Мотив кохання 

в поезії «Я стужився, 

мила, за тобою…». 

Життєпис Івана Драча. 

«Балада про 

соняшник» - 

поетичний роздум про 

суть мистецтва, процес 

творчості. 

Символічність образів 

соняшника, сонця. 

 

Підручник О.Авраменко. Українська 

література 11 клас (рівень стандарту).  

Опрацювати ст.194-195. 

 

Переглянути відеоурок 

https://youtu.be/h_a1Q2gTsc4  

Переглянути  виконання пісні 
«Два кольори»  
https://youtu.be/7-ml3FQhFv0  
Прослухати вірш «Я стужився 
мила за тобою» 
https://youtu.be/6UeoFViD4T4  

https://lib.imzo.gov.ua/wa-
data/public/site/books2/pidruchnyky-
11-klas-2019/02-ukrainska-
literatura-11-klas/avramenko-ukr-lit-
11-.pdf - опрацювати статтю в 
підручнику.  

https://youtu.be/nwIDb8n1Fpo - 
переглянути відеоресурс  

Прослухати поезію «Балада про 

соняшник» 

https://youtu.be/U2zwvzEDbCI  

Опрацювати ст.197-199 

2. 19.01.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Життєпис Григора 

Тютюнника. Тема 

«любовного 

трикутника» в новелі 

«Три зозулі з 

поклоном». 

Образ любові як 

християнської цінності. 

Зміщення часових 

площин як художній 

засіб, роль художньої 

деталі. 

 

 

 

Підручник О.Авраменко. Українська 

література 11 клас (рівень стандарту).  

https://tsn.ua/video/video-

novini/ukrayinska-literatura-zhittyepis-

grigora-tyutyunnika-tema-lyubovnogo-

trikutnika-u-noveli-tri-zozuli-z-

poklonom-6-tizhden-vt.html - 

переглянути відеоурок 

Прочитати новелу «Три зозулі з 

поклоном». 

https://www.ukrlib.com.ua/books/ 

printit.php?tid=446 

Переглянути відеоурок  

https://youtu.be/iJ6xXZ3O530 

Прочитати, основне занотувати в 

https://youtu.be/h_a1Q2gTsc4
https://youtu.be/7-ml3FQhFv0
https://youtu.be/6UeoFViD4T4
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/02-ukrainska-literatura-11-klas/avramenko-ukr-lit-11-.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/02-ukrainska-literatura-11-klas/avramenko-ukr-lit-11-.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/02-ukrainska-literatura-11-klas/avramenko-ukr-lit-11-.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/02-ukrainska-literatura-11-klas/avramenko-ukr-lit-11-.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/02-ukrainska-literatura-11-klas/avramenko-ukr-lit-11-.pdf
https://youtu.be/nwIDb8n1Fpo
https://youtu.be/U2zwvzEDbCI
https://tsn.ua/video/video-novini/ukrayinska-literatura-zhittyepis-grigora-tyutyunnika-tema-lyubovnogo-trikutnika-u-noveli-tri-zozuli-z-poklonom-6-tizhden-vt.html
https://tsn.ua/video/video-novini/ukrayinska-literatura-zhittyepis-grigora-tyutyunnika-tema-lyubovnogo-trikutnika-u-noveli-tri-zozuli-z-poklonom-6-tizhden-vt.html
https://tsn.ua/video/video-novini/ukrayinska-literatura-zhittyepis-grigora-tyutyunnika-tema-lyubovnogo-trikutnika-u-noveli-tri-zozuli-z-poklonom-6-tizhden-vt.html
https://tsn.ua/video/video-novini/ukrayinska-literatura-zhittyepis-grigora-tyutyunnika-tema-lyubovnogo-trikutnika-u-noveli-tri-zozuli-z-poklonom-6-tizhden-vt.html
https://tsn.ua/video/video-novini/ukrayinska-literatura-zhittyepis-grigora-tyutyunnika-tema-lyubovnogo-trikutnika-u-noveli-tri-zozuli-z-poklonom-6-tizhden-vt.html
https://www.ukrlib.com.ua/books/%20printit.php?tid=446
https://www.ukrlib.com.ua/books/%20printit.php?tid=446
https://youtu.be/iJ6xXZ3O530


 

 

 

 

 

 

  

23.01.21 

 

 

 

 

 

 

 

23-24 

 

 

 

 

 

 

Творчий шлях Ліни 

Костенко. Особливості 

індивідуального стилю 

поетеси. 

«Страшні слова, коли 

вони мовчать…», «Хай 

буде легко. Дотиком 

пера…». Л.Костенко – 

ліричні роздуми про 

значення слова в житті 

людини. Суть 

мистецтва, його роль в 

суспільстві.  

зошит.  

https://navsi200.com/try-zozuli-z-

poklonom/ 

Виконати завдання за посиланням 

https://onlinetestpad.com/ 

hpnwwhrofkeyy 

 

Підручник О.Авраменко. Українська 

література 11 клас (рівень стандарту).  

Опрацювати ст.209-212 

Вивчити напам’ять один вірш на 

вибір. 

https://youtu.be/eH8mWJilPrU - 

переглянути відеоурок 

https://vseosvita.ua/ - опрацювати 

презентацію. 

https://youtu.be/NuROxoySJck - 

перегляньте відеоролик. 

Поміркуйте над питанням… 

https://youtu.be/Z4659PjqT0Q - 

https://youtu.be/yoqrlWABnOI 

прослухати вірші Л. Костенко 

«Страшні слова, коли вони 

мовчать…», «Хай буде легко. 

Дотиком пера…» 

 https://history.vn.ua/ - опрацювати 

статтю в підручнику «Ліна Костенко» 

на ст.209 – 212. 

Вивчити один із віршів(на вибір) 

напам’ять. 

https://navsi200.com/try-zozuli-z-poklonom/
https://navsi200.com/try-zozuli-z-poklonom/
https://onlinetestpad.com/%20hpnwwhrofkeyy
https://onlinetestpad.com/%20hpnwwhrofkeyy
https://youtu.be/eH8mWJilPrU
https://vseosvita.ua/
https://youtu.be/NuROxoySJck
https://youtu.be/Z4659PjqT0Q
https://youtu.be/yoqrlWABnOI
https://history.vn.ua/


Навчальний предмет «Українська література» 

Викладач Диханова Лідія Вікторівна 

№ 

п/

п 

Дата 

заняття 

Номер 

заняття 

№ 

групи 

Тема Домашнє завдання 

1. 18.01. 

2021 

23-24 4 Коротко про 

Олеся Гончара. 

Мрія і дійсність у 

новелі «Модри 

Камень». 

Особливість 

оповіді, роль 

кольорової гами в 

новелі. 

Опрацювати презентацію за посиланням: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-ukra-

nsko-literaturi-dlya-11-klasu-na-temu-oles-

gonchar-120154.html 

Підручник О. Авраменко Українська 

література 11 клас (рівень стандарту).  

Прочитати новелу «Модри Камень», 

опрацювати с. 178-187. 

 

 

2.  20.01. 

2021 

31-32 10 Валер’ян 

Підмогильний. 

Життєвий шлях, 

трагічна загибель. 

Роман «Місто». 

Образ 

українського 

інтелігента 

Степана Радченка.  

Подивитися документальний фільм про 

В.Підмогильного за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ1zHyvV

H28 

Підручник О. Авраменко  

Українська література 11 клас (рівень 

стандарту).  

Опрацювати с. 85-96. 

3.  20.01. 

2021 

25-26 5 Література 

письменників 

рідного краю. 

Творчість 

письменників-

земляків. 

 

Контрольна 

робота. 

Опрацювати презентацію за посиланням: 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

literatura-ridnogo-krau-znajomstvo-z-

pismennikami-volodimireccini-246757.html 

Виконати завдання контрольної роботи за 

посиланням: 

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-

z-temi-tvorcist-ivana-bagranogo-ta-oleksandra-

dovzenka-247498.html 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-ukra-nsko-literaturi-dlya-11-klasu-na-temu-oles-gonchar-120154.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-ukra-nsko-literaturi-dlya-11-klasu-na-temu-oles-gonchar-120154.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-ukra-nsko-literaturi-dlya-11-klasu-na-temu-oles-gonchar-120154.html
https://www.youtube.com/watch?v=YJ1zHyvVH28
https://www.youtube.com/watch?v=YJ1zHyvVH28
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-literatura-ridnogo-krau-znajomstvo-z-pismennikami-volodimireccini-246757.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-literatura-ridnogo-krau-znajomstvo-z-pismennikami-volodimireccini-246757.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-literatura-ridnogo-krau-znajomstvo-z-pismennikami-volodimireccini-246757.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-tvorcist-ivana-bagranogo-ta-oleksandra-dovzenka-247498.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-tvorcist-ivana-bagranogo-ta-oleksandra-dovzenka-247498.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-tvorcist-ivana-bagranogo-ta-oleksandra-dovzenka-247498.html


4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01. 

2021 

33-34 11 Новела «Сойчине 

крило» – жіноча 

доля в новітній 

інтерпретації.  

 

Роль І.Франка в 

розвитку 

драматургії й 

театру («Украдене 

щастя»). 

Прочитати новелу «Сойчине крило». 

Підручник О. Авраменко, В. Пахаренко 

Українська література 10 клас (рівень 

стандарту).  

Опрацювати с. 108-110. 

 

 

 

Подивитись презентацію за посиланням:  

https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-dlya-

10-klasu-do-drami-ukradene-schastya-

88993.html 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

  

22.01. 

2021 

33-34 2 Трагічна творча 

доля українського 

гумориста Остапа 

Вишні. Оптимізм, 

любов до 

природи, людини 

як риса 

індивідуального 

почерку Остапа 

Вишні. 

Подивитись презентацію за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=C4NIDKPd

_j4 

 

Підручник О. Авраменко Українська 

література 11 клас (рівень стандарту).  

Опрацювати с. 96-114. 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01. 

2021 

19-20 3 Художнє 

відтворення 

національно-

визвольного 

пробудження 

народу, 

уславлення борців 

за вільну Україну 

(«Пам’яті 

тридцяти», 

«Одчиняйте 

двері…»).  

Життя і творчість 

Є.Плужника. 

Підручник О. Авраменко Українська 

література 11 клас (рівень стандарту).  

Опрацювати с. 27-33. 

 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-dlya-10-klasu-do-drami-ukradene-schastya-88993.html
https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-dlya-10-klasu-do-drami-ukradene-schastya-88993.html
https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-dlya-10-klasu-do-drami-ukradene-schastya-88993.html
https://www.youtube.com/watch?v=C4NIDKPd_j4
https://www.youtube.com/watch?v=C4NIDKPd_j4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подивитись презентацію за посиланням:  

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-

ukrainskoi-literaturi-na-temu-evgen-pluznik-

zitta-i-tvorcist-259328.html. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01. 

2021 

35-36 12 Значення 

творчості 

І.Франка, її 

актуальність. 

Бесіда про 

позакласне 

читання І.Франко 

«Перехресні 

стежки». 

Підручник О. Авраменко, В. Пахаренко 

Українська література 10 клас (рівень 

стандарту).  

Повторити матеріал зі с. 76-110. 

 

 

 

Подивитись відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPFHKTKc

Pdk 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-na-temu-evgen-pluznik-zitta-i-tvorcist-259328.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-na-temu-evgen-pluznik-zitta-i-tvorcist-259328.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-na-temu-evgen-pluznik-zitta-i-tvorcist-259328.html
https://www.youtube.com/watch?v=OPFHKTKcPdk
https://www.youtube.com/watch?v=OPFHKTKcPdk


Навчальний предмет «Українська література» 

Викладачка Пігаль Тетяна Сергіївна 

Група №13/Іс. 

Підручник: Українська література (рівень стандарту):підручник  для 10 класу закл. Заг.сер. 

освіти/О. Авраменко, В. Пахаренко.- Київ «Грамота», 2018р.  

№ 

п/п 

Дата Тема Завдання 

1.  22.01.2021 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. 

Володимир 

Винниченко 

«Момент». Життя і 

творчість, громадська 

і політична 

діяльність. 

Винниченко-

художник. 

Ст. 174-178 читати твір «Камінний хрест». 

https://www.youtube.com/watch?v=UPsn 

M3TNo5I&vl=uk&ab_channel 

Ст. 179-184 записати в зошит біографію письменника 

https://www.youtube.com/watch? 

v=3wPQO9Cg6iY&ab_channel 

 

Викладачка                                                              _________  Тетяна ПІГАЛЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=UPsn
https://www.youtube.com/watch

