
Дистанційне навчання з української мови  

(вчитель Вакарчук В.І.) 

 під час карантину на період з 10.03.2020 по 03.04 2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  

(відеоуроки) 

Вправи  

7-Б 31.03 

 

 

 

 

 

02.04  

Прийменник як службова 

частина мови. Прийменник як 

засіб зв’язку слів у 

словосполученні й реченні. 

Види прийменників за 

будовою 

https://www.youtube.co

m/watch?v=zhBa2Tu7na

M  

Правила ст. 

154-155, 157. 

Впр. 438, 440 

Тести на 

платформі 

«Мій клас» 

Непохідні й похідні 

прийменники. Написання 

похідних прийменників 

разом, окремо та через дефіс 

https://www.youtube.co

m/watch?v=DMBcsZ3hB

LM  

Правила ст.158 

Впр.449,453 

06.04 

 

 

 

 

 

07.04 

Синонімічні й антонімічні 

прийменники. 

Прийменниково-іменникові 

конструкції в ролі членів 

речення 

https://www.youtube.co

m/watch?v=095auA-

NWtQ  

Правила ст. 

160-162,165. 

Впр. 466, 462 

Редагування речень, у яких 

допущено помилки у 

вживанні прийменників 

 Повторити 

правила. Впр. 

464, 459 

Сполучник 

09.04 Сполучник як службова 

частина мови 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tApAU8uC7

6Q  

Правила ст. 166 

Впр. 470, 474 

13.04 Написання сполучників разом 

та окремо 

https://www.youtube.co

m/watch?v=J4qE3oz-shI  

Правила ст. 175 

– 176 

Впр. 497, 498 

16.04 Розрізнення сполучників й 

однозвучних слів. 

Синонімічні та антонімічні 

сполучники 

 Правила 169-

173 вивчити. 

Впр.482, 486, 

484 (усно) 

Частка 

21.04 Частка як службова частина 

мови. Частки формотворчі та 

словотворчі. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=m1xee8lcoik  

Правила ст. 

179-180 

Впр. 509,516 

23.04 Частки, що надають слову 

або реченню додаткових 

відтінків. 

 Впр. ст. 515 (І, 

ІІ)  
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Дистанційне навчання з української літератури 

(вчитель Вакарчук В.І.) 

 під час карантину на період з 10.03.2020 по 03.04 2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  (відеоуроки) Вправи  

7-Б 30.03 

– 

03.04 

Марина Павленко. Основні 

відомості про письменницю.  

«Русалонька із 7-В, або 

прокляття роду 

Кулаківських». Казкове й 

реалістичне в повісті-казці, 

час теперішній і минулий у 

ній. 

https://www.youtube.com/

watch?v=Me5DyNhS-hk  

Опрацювати 

біографію 

письменниці; 

Виразне 

читання 

повісті-казки 

Роздуми про суть 

людського життя, 

моральний вибір кожного. 

Добро і зло в повісті, 

сучасному світі та в людині. 

https://www.youtube.com/

watch?v=LdOVCXgSmv

w  

Скласти і 

записати 

мінітвір 

«Добро і зло у 

повісті» 

06.04-

10.04 

Роль у творі художніх 

засобів. Символічне 

значення образів 

старовинної шафи та 

чарівних коралів. 

 

 Записати 

значення 

образів у творі 

ПЧ.Степан Васильченко. 

«Приблуда» 

https://www.youtube.com/

watch?v=G8X-He51wQ0 

Виразне 

читання 

«Приблуда» 

 13.04-

17.04 

Любов Пономаренко. 

Коротко про письменницю. 

«Гер переможений».  

https://www.youtube.com/

watch?v=cOsNcw9IOak 

Опрацювати 

біографію 

письменника; 

Особливості художніх 

засобів новели. 

 

 20.04-

24.04 

Олег Ольжич – поет 

національного героїзму. 

Проблема людської волі в 

поезії «Захочеш – і 

https://www.youtube.com/

watch?v=h5p46Uflmtg 
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будеш…» (із циклу 

«Незнаному воякові»). 

Лицар духу українського 

народу Олена Теліга. Вірш 

«Сучасникам» як моральний 

заповіт нащадкам. 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=w8touaxlgU8 

«Захочеш і 

будеш…» 

Опрацювати 

біографію 

поетеси; 

Виразне 

читання вірша. 
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