
Дистанційне навчання з української мови  

(вчитель Фріц А.Г.) 

 під час карантину, на період з 06.04.2020 по 24.04 2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  (відеоуроки) Вправи  

6-А 06.04 

– 

10.04 

Відмінювання кількісних 

числівників 

https://www.youtube.com/watch
?v=KREWK6wBZsU 

Повторити правило 

&54, вправа 458 

Відмінювання порядкових 

числівників. Написання 

разом порядкових 

числівників з – тисячний 

https://www.youtube.com/watch
?v=Q-mGhdtz4jo 

Правило &56, 

вправи 475, 478 

Відмінювання дробових і 

збірних числівників   

https://www.youtube.com/watch
?v=UuGp2FunwXA 

Правило &55, 

вправи 466, 467, 469 

13.04 

– 

17.04 

Узгодження числівника з 

іменниками 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=mK2U1bvm8Ps 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=esmNro46yEY 

Правило &57, 

вправи 487, 493, 492 

Правильне вживання 

числівників на позначення 

дат і часу 

https://www.youtube.com/watch
?v=zYL4RpEzemA 

Вправа 483 

Розвиток мовлення 

Створення інформаційного 

допису типу оголошення про 

певну подію з використанням 

числівників на позначення 

дат і часу для розміщення в 

соцмережі. 

 Повторити 

теоретичний 

матеріал 

(оголошення) с.226, 

написати в зошити 

допис. 

20.04

-  

24.04 

Тренувальні вправи . 

Відмінювання числівників 

 

 Вправи 498, 489 

Розвиток мовлення 

Твір – роздум в художньому 

стилі на одну з тем: «Що я 

роблю для здійснення мрії ?», 

«У чому полягає гідність 

людини ?», « Що важливіше 

– наполегливість чи 

скромність?» 

 Написати твір в 

зошити 

Узагальнення вивченого з 

теми «Числівник» 

 Повторити правило 

&52-57, вправа 497 

Тестовий контроль знань 

 

 

 

 

 Тести с.186 – 187 

Робота з тестовими  

завданнями на сайті 

«Мій клас» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KREWK6wBZsU
https://www.youtube.com/watch?v=KREWK6wBZsU
https://www.youtube.com/watch?v=Q-mGhdtz4jo
https://www.youtube.com/watch?v=Q-mGhdtz4jo
https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2FunwXA
https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2FunwXA
https://www.youtube.com/watch?v=mK2U1bvm8Ps
https://www.youtube.com/watch?v=mK2U1bvm8Ps
https://www.youtube.com/watch?v=esmNro46yEY
https://www.youtube.com/watch?v=esmNro46yEY
https://www.youtube.com/watch?v=zYL4RpEzemA
https://www.youtube.com/watch?v=zYL4RpEzemA


8- а 06.04 

– 

10.04 

Відокремлені прикладки https://www.youtube.com/watch
?v=-XV0aXvZzxo 

Опрацювати 

правило &33, 

вправи 336, 

337(письмово),332 

(усно) 

 

Тренувальні вправи 

(відокремлення) 

 Робота з тестовими  

завданнями на сайті 

«Мій клас» 

 

 13.04 

– 

17.04 

Відокремлені додатки https://www.youtube.com/watch
?v=TwdpW41XCKY 

 Опрацювати 

правило &34,вправа 

349;   

  

Тренувальні вправи 

(відокремлені додатки) 

 Робота з  

завданнями на сайті 

«Мій клас» 

 

 20.04 

– 

24.04 

Розвиток мовлення  

Складання допису 

дискусійного характеру до 

блога  «Чи переможе книжку 

комп’ютер , а бібліотеку – 

інтернет?»  з використанням 

відокремлених членів 

речення. 

 Написати допис в 

зошити 

 Відокремлені обставини https://www.youtube.com/watch
?v=XXW43o5QCC4 

Опрацювати 

правило &35,вправа 

363;   

Робота з  

завданнями на сайті 

«Мій клас» 

 

9-б 06.04 

– 

10.04 

Ключові слова в тексті й 

абзаці. Види й засоби 

міжфразового зв’язку 

(повторення й узагальнення). 

 Робота з  

завданнями на сайті 

«Мій клас» 

Опрацювати 

правило підр.с.195-

196 

 13.04 

– 

17.04 

Повторення вивчених 

розділових знаків у простому 

і складному реченнях. 

 Робота з  

завданнями на сайті 

«Мій клас» 

 

Узагальнення вивченого про 

текст 

 Вправа 426 

Урок мовленнєвого розвитку. 

Конспект сприйнятого на 

слух науково-навчального 

https://www.youtube.com/chann
el/UCvzbw6b9EUGs09fBW8dY6lg 

Прослухати текст за 

посиланням і 

законспектувати 
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тексту. 

 20.04 

– 

24.04 

Мовні аспекти вивчення 

речення (порядок слів у 

реченні). Редагування 

словосполучень і речень, у 

яких допущено граматичні 

помилки. 

 Вправи 443, тести 

с.207 

10-б 06.04 

– 

10.04 

Творення відносних і 

присвійних прикметників. 

Відмінювання прикметників. 

https://www.youtube.com/watch
?v=lIIjcF9KfyU 

Опрацювати 

теоретичний 

матеріал с.158,  

вправи 450, 451 

(письмово) 

Стилістичне використання 

якісних, відносних, 

присвійних прикметників. 

Стилістична роль повних і 

коротких прикметників. 

 Вправа 454, 

тести сайт «На 

урок», 

підручник  

Авраменко 

13.04 

– 

17.04 

Своєрідність займенника як 

частини мови. Розряди 

займенників за значенням, 

характеристика їх. Групи 

займенників.   

https://www.youtube.com/watch
?v=LWGcoQIX1OY 

Опрац.теорет. 

матеріал с.161, 

таблиця 

напамя’ть ; 

вправи 458, 459 

Відмінювання займенників. 

Правопис займенників. 

Написання заперечних, 

неозначених займенників. 

Перехід займенників в інші 

частини мови.  

 

https://www.youtube.com/watch
?v=Rb7_LaM4h84 

Правило с.160 

Авраменко, 

тести с.161-164 

 20.04 

– 

24.04 

Числівник як частина мови. 

Формування числівника як 

частини мови. Число і 

числівник. Розряди 

числівників за значенням, 

характеристика їх. Групи 

числівників за будовою. 

https://www.youtube.com/watch
?v=QGQRjUp814k 

Вправа 471, 

опрацювати 

правило с.167, 

169 

Відмінювання числівників. 

Паралельне використання 

відмінкових форм числа. 

Паралельне вживання 

числівників з іменниками у 

непрямих відмінках. 

https://www.youtube.com/watch
?v=N8FmBsR2nlk 

Правило с.171, 

вправи 490,493 

Синтаксичні функції 

числівників. Написання 

числівників і 

відчислівникових слів. 

 Опрацювати 

правило с.174; 

вправа 494, 

тести 

О.Авраменко 
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Дистанційне навчання з української літератури  

(вчитель Фріц А.Г.) 

 під час карантину, на період з 06.04.2020 по 24.04 2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  (відеоуроки) Вправи  

6-А 06.04 

– 

10.04 

Леся Воронина –  Повість 

«Таємне Товариство боягузів, 

або Засіб від переляку №9» 

Проблеми сміливості й 

боягузтва в повісті. Роль сім’ї 

у формуванні життєвих 

переконань людини. 

Стосунки між різними 

поколіннями в родині. 

 Дати відповіді на 

питання 

підручника 

13.04 

– 

17.04 

 Клим Джура – рятівник 

світу. Його друзі й вороги. 

Еволюція Клима від боягуза 

до супергероя. 

 

 Сенкан Клим 

Джура 

Письмовий твір «Безсмертя і 

добро, вічність і краса – 

основа життя людини на 

землі» (за вивченими 

творами). 

 Написати в 

зошити твір 

20.04 

– 

24.04 

Гумористичне й сатиричне 

зображення. Жанрова 

різноманітність 

гумористичних творів. Роль 

гумору в житті українців. 

Леонід Глібов – визначний 

український байкар, поет. 

Сатиричне змалювання 

сучасної авторові судової 

системи у байці «Щука». 

Побудова байки. ТЛ: гумор 

(повторення), сатира, байка 

(повторення), алегорія, 

мораль. 

https://www.youtube.com/watch
?v=GpUH7EdOdGs 

Вивчити теорію 

л-ри, прочитати 

біографію і байку, 

подивитися фільм 

про життя 

Глібова за 

посиланням 

8-А 06.04 

– 

10.04 

Володимир Дрозд. Основні 

відомості про письменника. 

«Білий кінь Шептало». 

Проблема свободи і неволі, 

особистості й натовпу, 

дійсності та мрії, людини в 

суспільстві, її знеособлення. 

Алегоричність образу коня 

Шептала.   

https://www.youtube.com/watch
?v=7abpyLOyNwY 
 

 

С.177-186, 

прочитати. 

Заповнити 

таблицю 

https://www.youtube.com/watch?v=GpUH7EdOdGs
https://www.youtube.com/watch?v=GpUH7EdOdGs
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 13.04 

– 

17.04 

Юрій Винничук. Стисло про 

письменника. «Місце для 

дракона» – повість-казка про 

сучасний світ, у якому й досі 

живуть «драконячі закони».   

https://www.youtube.com/watch
?v=mlR6XEr3nXw 

С.187 - 207 

 20.04 

– 

24.04 

Підтекст твору. 

Проблематика твору: роздуми 

про добро і зло, вірність і 

зраду, доцільність 

самопожертви. 

 Написати в 

зошити 

характеристику 

образів повісті. 

9-Б 06.04 

– 

10.04 

Тарас Шевченко. «Назар 

Стодоля». 

 Прочитати с.218-

225, вивчити 

уривок напам’ять  

П. Куліш – відомий 

письменник, перший 

український професійний 

літературний критик, 

перекладач, автор 

підручників для школи, 

українського правопису. 

 

 Опрацювати 

статтю 

підручника с.250,  

 13.04 

– 

17.04 

«Чорна рада» – перший 

україномовний історичний 

романхроніка. Походження 

його назви. Історична основа 

й авторська уява, 

романтичність стилю. 

Динамічний інтригуючий 

сюжет.   

ТЛ: роман, роман-хроніка, 

історичний роман. 

https://www.youtube.com/watch
?v=to1S-rN7IGI 

С.254- 290 

прочитати, 

вивчити теорію л-

ри 

 20.04 

– 

24.04 

Непросте життя та 

романтичні пригоди головних 

героїв.  Порівняльна 

характеристика образів 

Якима Сомка та Іванця 

Брюховецького. Фольклорно-

етнографічний матеріал у 

творі.  

Оцінка роману Т. 

Шевченком. 

 Написати 

порівняльну 

характеристику 

образів 

https://www.youtube.com/watch?v=mlR6XEr3nXw
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10-Б 06.04 

– 

10.04 

Леся Українка (Лариса 

Косач). Життєвий і творчий 

шлях. Драматична 

спадщина. Роль родини, 

культурного оточення й 

самоосвіти у формуванні 

світобачення письменниці. 

Збірка поезій «На крилах 

пісень», її висока оцінка І. 

Франком. Основні цикли 

поезій. Неоромантизм як 

основа естетичної позиції 

Лесі Українки.  

ТЛ: неоромантизм. 

 С.166-179 

опрацювати 

13.04 

– 

17.04 

«Contra spem spero!» як 

світоглядна декларація 

сильної, вольової 

особистості. Символічність, 

романтичні образи, 

образотворчий прийом 

контрасту. Призначення 

поета й поезії, мужність 

ліричної героїні, 

автобіографічні мотиви 

(«Слово, чому ти не твердая 

криця…»). 

https://www.youtube.com/watch
?v=r3-YuGtwmMM 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=_yMVEpeQqI4 

Вивчити 

напам’ять поезію 

«Contra spem 

spero!», с.168 

Відданість своїм мріям, 

наполегливе прагнення до 

мети («Мріє, не зрадь»). 

Зображення повені людських 

почуттів у вірші «Стояла я і 

слухала весну…» 

 С.171 прочитати, 

проаналізувати 

20.04 

– 

24.04 

Драма-феєрія «Лісова пісня». 

Фольклорно-міфологічна 

основа сюжету.   

ТЛ: драма-феєрія. 

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

С.176-182 
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