
Дистанційне навчання з української мови  

(вчителі Гладка Т.Ю. Житарюк Л.В.) 

 під час карантину на період з 10.03.2020 по 03.04 2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  

(відеоуроки) 

Вправи  

5 – 

А,Б 

10.03 

– 

13.03 

Словосполучення. 

Відмінність від 

словосполучення від слова й 

речення 

https://vshkole.com/5-

klass/videouroki/ukrayins

ka-mova/vidomosti-z-

sintaksisu-i-

punktuatsiyi/slovospoluc

hennya-golovne-j-

zalezhne-  

slovo-v-slovospoluchenni 

с. 32-33 вивчити 

правило;  

впр.62, 65 

Речення, його граматична 

основа  

https://youtu.be/DiSouA

RuHCw 

 

с.37-38 вив. 

правило;  

впр. 73 (усно), 74 

(письмово) 

16.03 

– 

20.03 

Р\М. Письмовий твір на тему 

«Чому людина повинна бути 

вихованою» 

 Записати складений 

твір у зошит 

Види речень за метою 

висловлювання 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ofoLBvPjIIo 

с.41 вивчити 

правило; 

впр.82 

30.03 

– 

03.04 

Другорядні члени речення https://www.youtube.co

m/watch?v=dK5cOvl2hy

U&list= 

LLdvkyZ5Myokc9Cn1L

F-FtKA&index=735 

Вправа  94 

(виконати 

синтаксичний 

розбір речень) 

6-Б 10.03 

– 

13.03 

Виконання тестових завдань 

«Прикметник. Розряди 

прикметників за значенням. 

Ступені порівняння» 

 Виконання тестових 

завдань 

Написання прикметників із 

суфіксами –еньк-, -есеньк-, -

ськ-, -цьк-, -зьк- 

https://www.youtube.co

m/watch?v=WvH7xZ3Jq

nY 

Впр. 374, 377 з 

підручника 

Відмінювання прикметників 

твердої і м’якої групи 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QJHqblbMP

bw 

 

 16.03 

– 

20.03 

Букви е,о,и в прикметникових 

суфіксах 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lIIjcF9KfyU 

Впр. 384 (усно), 385 

(письмово) 

Написання НЕ з 

прикметниками 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JFxcpQ2wbx

s 

с. 150 опрацювати 

правило; впр. 394 

(усно), 397 

(письмово) 

Написання –н- і –нн- у 

прикметниках 

 

 

 

 с. 152 опрацювати 

правило; впр. 400, 

401 (усно), 404 

(письмово) 
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 30.03 

– 

03.04 

Написання складних 

прикметників  

https://www.youtube.co

m/watch?v=aYqW_DMt

gjo&list=TLPQMTcwMz

IwMjBFS8airtteCg&inde

x=2 

с. 154-155 

опрацювати; впр. 

412 (усно),  

413, 416 (письмово) 

Написання прізвищ 

прикметникової форми 

 С.157-158 

опрацювати; впр. 

421, 422 

7-А 10.03 

– 

13.03 

НЕ і НІ з прислівниками https://www.youtube.co

m/watch?v=f8urU8cWhq

o 

С. 122 опрацювати 

правило, впр. 

223,225 виконати 

И та І в кінці прислівників https://www.youtube.co

m/watch?v=3RuknugCID

Q 

С.124 опрацювати; 

впр. 228 (усно), 229, 

231 (письмово) 

 16.03 

– 

20.03 

Правопис прислівників на –о, 

-е, утворених від 

прикметників і 

дієприкметників 

 С. 125 опрацювати 

правило, впр.233 

(усно), 235, 237 

(письмово) 

 30.03 

– 

03.04 

Написання прислівників 

разом, окремо і через дефіс 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6f5gnzL5hE

o 

 

 

С. 128-131 

опрацювати 

правила; впр. 238, 

246 (усно), 239,248 

(письмово) 

Написання прислівникових 

сполучень 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ij3CQJuTR-s 

Впр. 252 

 

 

 

Дистанційне навчання з української літератури  

(вчитель Гладка Т.Ю.) 

 під час карантину на період з 10.03.2020 по 03.04 2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  (відеоуроки) Вправи  

5 – 

А,Б 

10.03 

– 

13.03 

Тарас Шевченко. Розповідь 

про поета, його дитинство (на 

основі повісті С.Васильченка 

«У бур’янах” 

https://www.youtube.com/watch
?v=1hEV96b0hNQ 

с. 194 – 201 

читати й 

переказувати;  

с.201-202 усні 

відповіді на 

питання 

16.03 

– 

20.03 

Т. Шевченко «За сонцем 

хмаронька пливе», «Садок 

вишневий коло хати» 

 Вивчити 

напам’ять «За 

сонцем 

хмаронька 

пливе», «Садок 

вишневий коло 

хати» 

30.03 

– 

03.04 

П.Тичина Коротко про поета. 

«Не бував ти у наших краях», 

«Гаї шумлять», «Блакить мою 

https://www.youtube.com/watch
?v=gicAkKfts5g 

Опрацювати 

біографію 

 П. Тичини; 
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душу обвіяла» вивчити 

напам’ять 1 

поезію (на вибір) 

6-Б 10.03 

– 

13.03 

Всеволод Нестайко – 

визнаний у світі український 

дитячий письменник. 

«Тореадори з Васюківки». 

Пригодницький захопливий 

сюжет. 

Смішне і комічне, мрія і 

дійсність у творі 

https://www.youtube.com/watch
?v=Ih-YZA7GEiI 
 

 

Опрацювати 

біографію 

письменника; 

виразне читання 

повісті 

«Тореадори з 

Васюківки» 

 16.03 

– 

20.03 

Світ природи у творі. Образи 

Яви Реня та Павлуші 

Завгороднього 

https://www.youtube.com/watch
?v=lRc7Fbnfw0o 

Написати 

порівняльну 

характеристику 

Яви та Павлуші 

 30.03 

– 

03.04 

Ярослав Стельмах. Основні 

відомості про письменника. 

«Митькозавр з Юрківки, або 

Химера лісового озера». 

Таємничі, веселі й незвичайні 

події в повісті, передані 

образним словом 

https://www.youtube.com/watch
?v=YKhXqN-h6gs 

Опрацювати 

біографію 

письменника; 

виразне читання 

повісті. 

7-А 10.03 

– 

13.03 

Василь Симоненко. Коротко 

про митця. «Лебеді 

материнства». Символічний 

зміст образу лебедів. 

https://www.youtube.com/watch
?v=7GMS2GejAZE 

Опрацювати 

біографію поета; 

вивчити 

напам’ять “Лебеді 

материнства» 

 16.03 

– 

20.03 

Загальнолюдські цінності та 

ідеї у вірші «Ти знаєш, що ти 

– людина» 

https://www.youtube.com/watch
?v=0Chru3ccqII 

Виконати ідейно-

художній аналіз 

поезії 

Романтичний порив, 

прагнення пошуку, відкриттів 

і самовідкриттів у поезії «Гей 

нові Колумби  й Магеллани» 

 Підготувати 

характеристики 

ліричних героїв 

поезій Симоненка 

 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=kY52YIrPJ0c 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=zlubNMJ2v8Y 

Опрацювати 

біографію 

письменниці; 

виразне читання 

повісті. 
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