
8 -Б  

Українська мова 

Опрацювати параграф 31 (ст.144-145) – вивчити правила. 

Виконати вправи №312,313 

Відеоурок ЗНО 2017 «Відокремлені члени речення. Підказки» 

Опрацювати параграф №32. Вивчити таблицю на сторінці №147. Виконати 

вправи №320, 328, 329. 

Відеоурок «Відокремлені означення» 

 

8 -Б  

Українська література 

 Опрацювати біографію Н.Бічуї  (ст.142)  

Прочитати повість «Шпага Славка Беркути» (ст.142-145) 

Скласти паспорт до твору. Дібрати асоціації до слова «Дружба». Виконати 

вправу «Пазли». Виконати тести до твору.  

Відеоурок ( downloadfile 1…8713925.bin) 

 

9 -А  

Українська мова 

Повторити теоретичний матеріал: пар. 29, 30, 31. 

Виконати вправи: № 385, 387, 395, 396 

Відеоурок «Складні речення з різними видами зв’язку»  

 

9 -А  

Українська література 

 

Прочитати поему «Катерина», скласти паспорт до твору; поему «Наймичка» 

скласти паспорт до твору; прочитати твір «У нашім раї на землі», зробити 

ідейно – художній аналіз. 

Вивчити напам’ять вірш «Доля». 

Відеоурок «Тарас Шевченко». Онлайн – курс з підготовки до ЗНО.  

 

10 -А  

Українська мова 

Опрацювати параграф 56. Виконати вправи: №398, 400.  

Параграф №57. Вправи №404, 405, 406 

Параграф №58. Вправи № 412, 413 

Параграф №59. Опрацювати таблицю ст. 147. Виконати вправи №418, 419. 

Вивчити таблицю на сторінці 148. Вправа №420.  

Виконати тести з довідника О.Авраменка (ст. 114 – 135). 

Відеоурок «100 завдань з української мови до ЗНО».    

 

 

 

 



10 -А  

Українська література 

 

Опрацювати біографію В. Винниченка з підручника ст. 198 -200.  

Прочитати новелу «Момент».   Скласти паспорт до твору.  

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

Відеоурок. О.Чепела «В.Винниченко. Новела «Момент».  

 

 

11клас 

 Українська мова 

Підготовка до ДПА. Повторити розділи: «Фонетика», «Орфоепія», 

«Орфографія», «Лексикологія», «Фразеологія» за посібником О.Авременка.  

Виконувати тести ЗНО онлайн з української мови та літератури за минулі 

роки. 

 

 

 

11клас 

 Українська література 

 

Опрацювати біографію В.Симоненка. Прочитати вірші: «Задивляюсь у твої 

зіниці…», «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти – людина?». До кожної 

поезії написати паспорт. Вивчити напам’ять поезію «Задивляюсь у твої 

зіниці…» 

Опрацювати біографію Д.Павличка. Прочитати вірш«Два кольори».  

Опрацювати біографію І.Драча «Балада про соняшник».  

Прочитати біографію Григора Тютюнника. Прочитати новелу «Три зозулі з 

поклоном». 

Вивчити напам'ять уривок з новели (на вибір). 

 

 

 

 


