
27.04-11.05 

 

8 -Б  

Українська мова 

Скласти допис дискусійного характеру до блога «Чи переможе книжку 

комп'ютер, а бібліотеку  - інтернет?» з використанням відокремлених 

обставин 

Опрацювати параграф 36 (ст.164) – вивчити правила. 

Виконати вправи №373, 377, 379 

Відеоурок підготовка до ЗНО https://youtu.be/fJYhMXCjrhI  

Опрацювати параграф 37. Повторити вивчені правила. Виконати вправи 

№383, 384,385. 

8 -Б  

Українська література 

  

Опрацювати біографію В. Чемериса (ст.208). Прочитати повість «Вітька+ 

Галька, або повість про перше кохання» (ст. 208- 249). Скласти паспорт до 

твору. Виконати тести в програмі «На Урок». Написати твір-роздум «Дитячі 

проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору». 

https://naurok.com.ua/test/chemeris-vitka-galka-268736.html 

https://naurok.com.ua/test/v-chemeris-vitka-g-alya-abo-povist-pro-pershe-

kohannya-7384.html 

https://vseosvita.ua/library/vcemeris-vitka-galka-20249.html 

 

 

 

9 -А  

Українська мова 

Опрацювати пар. 36 ст.202-207, виконати впр. 435, 443, 447. 

Опрацювати пар. 37 ст. 208-213, виконати впр. 449, 450, 453, 454, 455 

Опрацювати пар. 38 ст. 214-218, виконати впр. 477, 481 

https://naurok.com.ua/test/vzhivannya-znaka-m-yakshennya-apostrofa-

337818.html 

https://naurok.com.ua/test/orfografiya-skladnopidryadne-rechennya-271468.html 

https://naurok.com.ua/test/orfografiya-9-klas-182925.html 

https://naurok.com.ua/test/sintaksis-punktuaciya-223755.html 

9 -А  

Українська література 

 

Опрацювати біографію М.Вовчка з підручника ст.293-295. Прочитати повість 

«Інститутка».  

Переглянути презентацію https://urok-ua.com/prezentatsiya-z-ukrajinskoji-

literatury-dlya-9-klasu/.  

Скласти паспорт до твору(письмово) 

https://naurok.com.ua/test/chemeris-vitka-galka-268736.html
https://naurok.com.ua/test/v-chemeris-vitka-g-alya-abo-povist-pro-pershe-kohannya-7384.html
https://naurok.com.ua/test/v-chemeris-vitka-g-alya-abo-povist-pro-pershe-kohannya-7384.html
https://naurok.com.ua/test/vzhivannya-znaka-m-yakshennya-apostrofa-337818.html
https://naurok.com.ua/test/vzhivannya-znaka-m-yakshennya-apostrofa-337818.html
https://naurok.com.ua/test/orfografiya-skladnopidryadne-rechennya-271468.html
https://naurok.com.ua/test/orfografiya-9-klas-182925.html
https://urok-ua.com/prezentatsiya-z-ukrajinskoji-literatury-dlya-9-klasu/
https://urok-ua.com/prezentatsiya-z-ukrajinskoji-literatury-dlya-9-klasu/


Виконати тести на платформі «На Урок» https://naurok.com.ua/test/institutka-

marka-vovchka-307434.html 

https://naurok.com.ua/test/marko-vovchok-institutka-8924.html 

 

10 -А  

Українська мова 

Опрацювати параграф 70(ст.176-178)  

                      параграф 71(ст.178-180), вик. впр. 508, 509(письмово)  

                      параграф 72(ст. 181-182), вик. впр. 516(письмово)  

                      параграф 73(ст. 183-184), вик. впр. 519(усно) 

                      параграф 74(ст. 185-186), вик. впр. 527(письмово)  

                      параграф 76(ст. 189-191), вик. впр. 539,541(письмово)  

                      параграф 78(ст. 194-196), вик. впр. 561(письмово)  

Опрацювати теор. матеріал (довідник О.Авраменка) стор. 165-169, виконати 

тести ст.169-179. 

https://www.youtube.com/watch?v=DovwtRffOM0 

https://www.youtube.com/watch?v=tFnLhMq-Q0Y 

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

Виконати тести в програмі «На Урок» 

https://naurok.com.ua/test/dieslovo-11-klas-zno-79919.html 

https://naurok.com.ua/test/morfologiya-di-slovo-7410.html 

https://naurok.com.ua/test/dieprislivnik-11-klas-zno-80401.html 

https://naurok.com.ua/test/dieslovo-uzagalnennya-vivchenogo-154395.html 

 

 

                                                               10 -А  

Українська література 

Опрацювати біографію М. Вороного з підручника ст. 204-207.  

Прочитати поезії «Блакитна панна», «Інфанта». Зробити ідейно-худ. аналіз 

вірша «Блакитна панна»,  вивчити поезію напам'ять.  

Опрацювати біографію О. Олеся з підручника ст. 208-212.  

Прочитати поезі «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..». Зробити 

ідейно-худ. аналіз вірша «Чари ночі»,  вивчити поезію напам'ять. 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ9640s9wUo  

Виконати тести https://naurok.com.ua/test/voroniy-m-blakitna-panna-8432.html 

https://naurok.com.ua/test/voroniy-blakitna-panna-oles-chari-nochi-o-slovo-ridne-

orle-skutiy-37541.html 

 

11клас 

 Українська мова 

Підготовка до ДПА. Повторити розділ «Морфологія». Повторити теми: 

«Дієслово», «Прислівник», «Займенник» за посібником О.Авременка ст. 165-

191, 192-198. 

Дієслово. Дієприслівник. Дієприкметник 

https://www.youtube.com/watch?v=DovwtRffOM0 

https://naurok.com.ua/test/institutka-marka-vovchka-307434.html
https://naurok.com.ua/test/institutka-marka-vovchka-307434.html
https://www.youtube.com/watch?v=DovwtRffOM0
https://www.youtube.com/watch?v=tFnLhMq-Q0Y
https://naurok.com.ua/test/morfologiya-di-slovo-7410.html
https://naurok.com.ua/test/voroniy-m-blakitna-panna-8432.html
https://www.youtube.com/watch?v=DovwtRffOM0


https://www.youtube.com/watch?v=tFnLhMq-Q0Y 

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

Виконати тести в програмі «На Урок» 

https://naurok.com.ua/test/dieslovo-11-klas-zno-79919.html 

https://naurok.com.ua/test/morfologiya-di-slovo-7410.html 

https://naurok.com.ua/test/dieprislivnik-11-klas-zno-80401.html 

https://naurok.com.ua/test/dieslovo-uzagalnennya-vivchenogo-154395.html 

Прислівник. https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s 

Займенник. https://www.youtube.com/watch?v=ukUkMtQrBPk 

Загальна морфологія. https://www.youtube.com/watch?v=TwXcLCew35Q 

Виконувати тести ЗНО онлайн з української мови та літератури за минулі 

роки. 

 

 

11клас 

 Українська література 

 

Опрацювати біографію І. Римарука («Обнови»), Ю. Андруховича 

(«Астролог», «Пісня мандрівного спудея»), О. Забужко 

(«Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»), 

О. Ірванця («До французького шансоньє»), С. Жадана 

(«Музика, очерет…», «Смерть моряка»). 

Прочитати: Г. Пагутяк («Потрапити в сад», 

«Косар»), Ю.Андрухович («ShevchenkoisOK»). 

В. Діброва («Андріївський узвіз»), Я. Мельник 

(«Далекий простір»). 

Теоретичний матеріал: 

https://www.youtube.com/watch?v=fyhLLU4GrIc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rqZYP3p2TMY 

Виконати тести https://naurok.com.ua/test/zno-2020-67361.html 

https://naurok.com.ua/test/zno-5-d-literatura-312161.html 

https://naurok.com.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-z-ukra-nsko-

literaturi-format-zno-298952.html 

https://naurok.com.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-z-ukra-nsko-

literaturi-format-zno-298952.html 

https://naurok.com.ua/test/zno-literatura-229779.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tFnLhMq-Q0Y
https://naurok.com.ua/test/morfologiya-di-slovo-7410.html
https://www.youtube.com/watch?v=fyhLLU4GrIc
https://naurok.com.ua/test/zno-2020-67361.html
https://naurok.com.ua/test/zno-5-d-literatura-312161.html
https://naurok.com.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-z-ukra-nsko-literaturi-format-zno-298952.html
https://naurok.com.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-z-ukra-nsko-literaturi-format-zno-298952.html
https://naurok.com.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-z-ukra-nsko-literaturi-format-zno-298952.html
https://naurok.com.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-z-ukra-nsko-literaturi-format-zno-298952.html

