
Дистанційне навчання з української мови  

(вчитель Гладка Т.Ю.) 

 під час карантину на період з 06.04.2020 по 24.04 2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  

(відеоуроки) 

Вправи  

5 – 

А,Б 

06.04 

– 

10.04 

Речення з однорідними 

членами.  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=-uNbqPz51B8 

С.55 опрацювати 

правило, впр. 110 

(усно), впр. 112 

письмово 

Кома між однорідними 

членами 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=QvfE0Knbv3Q 

c. 56 опрацювати, 

впр. 116(пис.) 

Двокрапка і тире при 

узагальню вальних словах 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=5oHCbzfOSJE&list=P

LgPJeYhhhB9zjJEVjSqueJA

ueUEmnI80k&index=21 

 С. 59-60 

опрацювати, впр. 

121 

13.04 

– 

17.04 

Звертання. Поширені й 

непоширені звертання.  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=DBlkOBG-GVs 

С.63 опрацювати, 

впр. 130 

Розділові знаки при 

звертанні. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=qJk99mEDWgk 

Впр.131 

Ознайомлення з найбільш 

уживаними вставними 

словами. Виділення вставних 

слів на письмі комами. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=zwlG-aOOzm4 

С. 65 опрацювати, 

впр.139 

21.04 

– 

24.04 

Складання інформаційного 

повідомлення до шкільного 

вебсайту про цікавий випадок 

з життя класу  

 Впр. 525  (усно). 

Скласти і записати 

повідомлення 

Р\М. Ділові папери. 

Оформлення конверта. Лист 

до рідної людини з 

використанням вставних слів, 

звертань. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=-6IK1B7ajvU 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=N060jTJPTVI 

Оформити конверт, 

написати листа 

рідній людині. 

Використовуючи 

звертання, вставні 

слова  

Тестування (онлайн): Речення 

з однорідними членами. 

Звертання. Вставні слова 

  

6-Б 06.04

– 

10.04 

Числівник: загальне значення, 

морфологічні ознаки 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ugwcdxocfpU 

С.164 опрацюв.; 

впр. 433 (усно), 436 

(пис.) 

Числівники кількісні й 

порядкові 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Pkb6RI45Z2A 

С.168. опрацюв. 

Впр. 440, 446 (пис.) 

Числівники прості, складні і 

складені 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=KQA_pa7d_Aw 

С.167 опрацюв., 

впр. 437 (пис.) 

 13.04 

– 

17.04 

Відмінювання кількісних 

числівників 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QGQRjUp81

4k 

С. 171-174 опрацюв. 

правило; впр.459 

(письмово) 

Правильне вживання 

числівників на позначення 

часу 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=zaTRsN-S5yg 

С.179 опрацювати 

правило; впр. 483 

викон. 
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Письмовий твір розповідного 

характеру з елементами 

роздуму в художньому стилі 

«Що я роблю для здійснення 

своєї мрії» 

 Скласти і записати 

твір 

 21.04 

– 

24.04 

Узгодження числівників з 

іменниками 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=1HnwPHC651E 

С.182 вив. схему; 

впр. 487 

Тестування (онлайн) з теми 

«Числівник» 

  

7-А 06.04 

– 

10.04 

Службові частини мови 

(ознайомлення) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ECWY_YLT2Y0 

Вправа (у відео) 

Прийменник як службова 

частина мови 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=XK5A-uBUIuc 

С. 138 опрацювати 

правило, впр. 257 

(усно), 258 (письм.)  

Прийменник як засіб зв’язку 

слів у словосполученні й 

реченні 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=1jASVPXjgcU 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=9qc9hJa-spQ 

впр. 259 (усно), 261 

(письм.) 

13.04 

– 

17.04 

Непохідні й похідні 

прийменники 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Z00tiPyT1to 

С.141 опрацювати, 

впр.263 

Синонімічні й антонімічні 

прийменники 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=095auA-NWtQ 

Впр.265 (усно), 266 

(пис.) 

20.04 

– 

24.04 

Правопис прийменників https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZNexcgYI47c 

С.144 опрацювати; 

впр. 268 (усно), 270, 

273 (письмово) 

Сполучник як службова 

частина мови 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=tApAU8uC76Q 

С.150 опрацювати; 

впр. 279 (усно), 280, 

288  (письмово) 

Написання сполучників разом 

і окремо 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=J4qE3oz-shI 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=wbyFsbEP7AI 

С.157 опрацювати, 

впр. 294, 297 

 

 

 

 

Дистанційне навчання з української літератури  

(вчитель Гладка Т.Ю.) 

 під час карантину на період з 06.04.2020 по 24.04.2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  

(відеоуроки) 

Вправи  

5 – 

А,Б 

06.04 

– 

10.04 

Євген Гуцало. Розповідь про 

письменника. Вічне 

протистояння добра і зла – 

наскрізна тема світового 

мистецтва. Порушення цієї 

теми в оповіданні «Лось» 

https://www.youtube.
com/watch?v=yduFO5
zcSPM 

С. 220-223 

опрацювати біографію 

письменника. 

Виразне читання 

оповідання. Скласти 

порівняльну 

характеристику героїв 
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твору (брати = 

браконьєр) 

13.04 

– 

17.04 

Р\М. Складання портрета 

літературного героя за твором 

Є.Гуцало «Лось» 

https://www.youtube.
com/watch?v=CJz-
jvc6shQ 
https://www.youtube.
com/watch?v=7dEYgL
uvkro 

с. 228 опрацювати; 

створити літературний 

портрет героїв 

(письмово)   

П\Ч. Є.Гуцало «Сім’я дикої 

качки”. Бережливе ставлення 

до природи. Співчуття, 

милосердя – шлях до 

перемоги добра. 

 Виразне читання 

оповідання. Скласти 

порівняльну 

характеристику героїв 

твору 

20.04 

– 

24.04 

М.Рильський. основні 

відомості про поета. Краса 

рідної природи й відтворення 

її поетом засобами поетичної 

мови. Поезії «Дощ», «Осінь-

маляр із палітрою пишною». 

 С. 233 – 237 

опрацювати. 

Вивчити напам’ять 

поезію (на вибір) 

6-Б 06.04 

– 

10.04 

Характеристика образів 

Сергія й Митька (за твором 

Ярослава Стельмаха  

«Митькозавр з Юрківки, або 

Химера лісового озера». 

 Скласти цитатну 

характеристику до 

образів твору. 

13.04 

– 

17.04 

Леся Вороніна – сучасна 

письменниця. «Таємне 

Товариство боягузів» - 

фантастична романтична 

повість про виховання 

гідності та мужності. 

 С.194 – 211. Виразне 

читання твору. 

С.203, 205, 211 (усні 

відповіді на питання) 

20.04 

– 

24.04 

Робота над змістом твору 

«Таємне Товариство 

боягузів». Проблеми 

сміливості й боягузтва. 

  

Письмовий твір «Безсмертя й 

добро, вічність і краса – 

основа життя людини на 

землі (за вивченими 

творами)» 

 Скласти й записати 

твір за поданою темою 

7-А 06.04 

– 

10.04 

Марина Павленко. 

«Русалонька із 7-В, або 

прокляття роду 

Кулаківських». Роздуми про 

суть людського життя. 

Добро і зло в повісті, у 

сучасному світі та в людині. 

https://www.youtube.
com/watch?v=Me5Dy
NhS-hk 

Дочитати повість до 

кінця. 

Скласти й записати 

мінітвір 

 «Добро і зло в повісті, 

у сучасному світі та в 

людині». 

 13.04 

– 

17.04 

П/Ч. Степан Васильченко 

«Приблуда» (із життя 

дитячого будинку) 

https://www.youtube.
com/watch?v=G8X-
He51wQ0 

Виразне читання 

твору  
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 20.04 

– 

24.04 

Любов Пономаренко. 

Коротко про письменницю. 

«Гер переможений». 

Загальнолюдська ідея 

гуманізму й толерантності. 

https://www.youtube.
com/watch?v=cOsNcw
9IOak 

Виразне читання 

оповідання. 
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