
Дистанційне навчання з української мови  

(вчитель Гладка Т.Ю.) 

 під час карантину на період з 27.04.2020 по 08.05. 2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  

(відеоуроки) 

Вправи  

5 – 

А,Б 

27.04 

–

30.04 

Речення з однорідними 

членами (тестування) 

 тестування 

Складне речення з 

сполучниковим і 

безсполучниковим зв’язком 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=LewP3Hpx418 

c. 69 опрацювати, 

впр. 147(пис.) 

Кома між частинами 

складного речення 

https://www.youtube.com/watc
h?v=LydsRaOjPb4 

 С. 72 опрацювати, 

впр. 152 (усно), 153 

(письмово) 

04.05 

– 

08.05 

Письмовий докладний 

переказ тексту розповідного 

характеру з елементами 

роздуму, що містить 

однорідні члени речення. 

 Записати переказ 

Пряма мова. Розділові знаки 

при прямій мові 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=wqEwZrirVd8 

С.75-76 

опрацювати, 

Впр.159 (пис.) 

6-Б 27.04 

–

30.04 

Займенник к самостійна 

частина мови 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=z-7G7EyBy5w 

С. 190 опрацювати, 

впр. 504 

Розряди займенників за 

значенням: особові, 

зворотний 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=KG-3JGegGAI 

С.194-196 опрац. 

правило, впр. 511 

Розряди займенників: 

присвійні, вказівні 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=H54m2UhxlQQ 

С.198 опрацювати 

правило, впр. 519 

04.05 

– 

08.05 

Розряди займенників: 

питальні, відносні, заперечні, 

означальні, неозначені 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=xcIShDTwOyw&pbjreload=
10 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=tPAlWY6FtHY 

С. 202-210 

опрацювати 

правило, впр. 539, 

541 

Відмінювання займенників 

усіх розрядів. Правопис 

неозначених і заперечних 

займенників. 

 Впр.529 

7-А 27.04 

–

30.04 

Розрізнення сполучників і 

сполучних слів. Синонімічні 

й антонімічні сполуки. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=J2sZsl3Oa44 

С.157 опрацювати 

правило, впр.297 

Частка як службова частина 

мови.  

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

С.164-166 

опрацювати 

правило, впр.311 

Частки формотворчі й 

словотворчі 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=jhzJ1oDS9CA 

Впр.312 

04.05 

– 

08.05 

Частки, що надають слову 

або реченню додаткових 

відтінків 

 С.169-170 

опрацювати, 

впр.321 

Правопис часток НЕ і НІ з https://www.youtube.com/wat
ch?v=RZb0JguQp6Y 

С.171 опрацювати, 
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різними частинами мови впр.324 

 

 

 

 

Дистанційне навчання з української літератури  

(вчитель Гладка Т.Ю.) 

 під час карантину на період з 27.04.2020 по 08.05.2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  

(відеоуроки) 

Вправи  

5 – 

А,Б 

27.04 

– 

30.04 

Г.Тютюнник. Коротко про 

письменника. «Ди вак». Ідея 

неповторності й багатства 

внутрішнього світу людини. 

https://www.youtube.
com/watch?v=KKBj17
GVs3U 

Виразне читання 

оповідання 

(підручник) 

04.05 

– 

08.05 

Г.Тютюнник «Дивак». Гідна 

поведінка Олеся як позиція 

особистості. 

 Скласти й записати 

власне продовження 

оповідання. 

6-Б 27.04 

– 

30.04 

Леонід Глібов – визначний 

український байкар, поет. 

Сатиричне змалювання 

судової системи у байці 

«Щука» 

 Опрацювати 

біографію Л.Глібова, 

вивчити напам’ять 

“Щука» 

 Байки «Муха і Бджола», 

«Жаба і Віл». Викриття 

дурості, пихатості, ледарства 

у байках 

 Написати листа 

авторові байок 

04.05 

– 

08.05 

Степан Руданський. Коротко 

про письменника. Показ 

кмітливості народу у 

співомовці «Добре 

торгувалось». 

 Опрацювати 

біографію 

С.Руданського, 

вивчити напам’ять 

“добре торгувалось» 

7-А 27.04 

– 

30.04 

Тестування за творчістю 

В.Симоненка, М. Павленко, 

Л.Пономаренко. 

 тестування 

 Олег Ольжич – поет 

національного героїзму. 

Поезії «Захочеш – і будеш…» 

https://www.youtube.
com/watch?v=eF5Xp
M8GVKI 

Опрацювати 

біографію поета, 

вивчити поезію 

напам’ять 

 04.05 

– 

08.05 

Олена Теліга – лицар духу 

українського народу. Вірш 

«Сучасникам» як моральний 

заповіт нащадкам. 

https://www.youtube.
com/watch?v=wau8U
PvvjK0 

Опрацювати 

біографію поета, 

вивчити поезію 

напам’ять 

  Олександр Гаврош. Коротко 

про письменника. 

«Неймовірні пригоди Івана 

Сили». Повість про пригоди 

українського силача. 

https://www.youtube.
com/watch?v=6xK_lm
ci1R4 

Опрацювати 

біографію 

письменника, виразне 

читання повісті 
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