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8 -Б  

Українська мова 

Опрацювати параграф 33 (ст.152) – вивчити правила. 

Виконати вправи №336,338, 339, 341,344 

Відеоурок укр. мови для 8 класу «Відокремлені прикладки» 

Опрацювати параграф 34. Вивчити правила. Виконати вправи №348. 349, 350. 

Відеоурок «Відокремлені додатки». 

Опрацювати параграф 35. Вивчити таблицю ст. 159-160.  

Відеоурок «Відокремлені обставини». Виконати вправи 361, 362, 363, 368, 369. 

Робота в програмі «Мій клас» за темами: «Відокремлені члени речення», 

«Речення прості: односкладні, двоскладні, повні, неповні»(повторення) 

 

8 -Б  

Українська література 

 Опрацювати біографію Володимира Дрозда  (ст.177 )  

Прочитати оповідання «Білий кінь Шептало» (ст.177-185) 

Скласти паспорт до твору. Виконати тести до твору в програмі «На Урок». 

Написати твір-роздум «Проблема свободи й неволі, особистості й натовпу, 

дійсності та мрії, людини в суспільстві, її знеособлення» 

Відеоурок ( 8 клас. Українська література. Володимир Дрозд «Білий кінь 

Шептало) 

Опрацювати біографію В. Винничука (ст.187). Прочитати повість-казку «Місце 

для дракона» (ст.187-206). Скласти паспорт до твору. Виконати тести в програмі 

«На Урок». Скласти сенкани (Дракон, Пустельник) 

 

 

 

9 -А  

Українська мова 

Опрацювати пар. 33 ст. 188-190, виконати впр. 408, 413 

Опрацювати пар. 34 ст. 191-194, виконати впр. 416, 418 

Опрацювати пар. 35 ст. 195-200, виконати впр. 426 

Робота в програмі «Мій клас» (повторення вивчених тем) 

 

 

9 -А  

Українська література 

 

Прочитати поезію «Росли укупочці, зросли…», зробити ідейно – художній 

аналіз. 



Біблія в житті Т.Г.Шевченка – прочитати підручниковий матеріал ст. 243-248; 

Світова велич українського поета – проч.з підруч. ст.249. Виконати тести за 

творчістю Т.Г.Шевченка. 

Опрацювати біографію П.Куліша з підручника ст.250-254, виписати в зошити 

визначення: роман, історичний роман, роман-хроніка. Прочитати роман «Чорна 

рада». Скласти паспорт до твору. Переглянути відеоурок онлайн-курсу з 

підготовки до ЗНО «Лайфхаки з укр.літ» ( І.Хворостяний) 

 

10 -А  

Українська мова 

Опрацювати параграф 60. Виконати таблицю ст.151  

Параграф 61. Вправи №436,439. 

Параграф 62. Вправа №442 

Параграф 63. Виконати вправи №449, 450, 451. 

Опрацювати теор. матеріал (довідник О.Авраменка) стор. 135-138, 141-142.  

Виконати тести з теми «Прикметник», «Ступені порівняння прикметників» в 

програмі «На Урок» 

Відеоурок «Прикметник. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО»   

 

 

 

 

10 -А  

Українська література 

 

Опрацювати біографію Л.Українки з підручника ст. 166 -169.  

Прочитати поезію «Contra spem spero!» Зробити ідейно-худ. аналіз. Вивчити 

вірш напам'ять.  

Прочитати драму-феєрію «Лісова пісня», опрацювати теор.матеріал в 

підручнику ст.176-181. 

Написати твір-роздум «Мати Лукаша й Килина – антиподи головної героїні 

Мавки» - в зошити. 

Виконати тести за твором (варіант №1, варіант №2) 

Відеоурок « Л.Українка. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО»   

 

 

 

11клас 

 Українська мова 

Підготовка до ДПА. Повторити розділи: «Морфеміка.Словотвір», 

«Морфологія». Повторити теми: «Іменник», «Прикметник», «Дієслово», 



«Прислівник» за посібником О.Авременка ст.114-135, 135-144, 165-191, 

192-198. 

Відеоурок «Іменник як частина мови. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО» 

Відеоурок «Прикметник як частина мови. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО» 

Відеоурок «Дієслово як частина мови. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО» 

Відеоурок «Прислівник як частина мови. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО» 

Відеоурок «Запам'ятати правильний наголос? Легко!...» 

Виконати тренувальний онлайн-тест з укр. мови та літератури 2020. 

Виконувати тести ЗНО онлайн з української мови та літератури за минулі роки. 

 

 

11клас 

 Українська література 

 

Опрацювати біографію Л.Костенко. Вивчити перифрази. Прочитати вірші: « 

Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера…», 

«Недумано, негадано…». До кожної поезії написати паспорт. Вивчити 

напам’ять поезію «Страшні слова, коли вони мовчать»  

Прочитати роман у віршах «Маруся Чурай». Написати і вивчити паспорт до 

твору. Вивчити цитати до характеристики героїв. Виконати тестування за 

творчістю Л.Костенко. 

Відеоурок «ЗНО з укр. літ. 11 клас. Творчість Л.Костенко» 

Опрацювати біографію В.Стуса. Вивчити перифрази. Прочитати поезії: 

«Господи, гніву пречистого… », «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе». 

Вивчити напам'ять вірш «Господи, гніву пречистого… », написати паспорт 

до цього твору, вивчити. 

Відеоурок «В.Стус, І.Драч, Л.Костенко. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО» 

 

 
 


