
Дистанційне навчання з української мови  

(вчитель Фріц А.Г.) 

 під час карантину, на період з 10.03.2020 по 03.04 2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  (відеоуроки) Вправи  

6-А 10.03 

– 

13.03 

Написання НЕ з 

прикметниками 

https://www.youtube.com/

watch?v=JFxcpQ2wbxs 

с. 150 опрацювати 

правило; впр. 394 

(усно), 397 

(письмово) 

Написання –н- і –нн- у 

прикметниках 

 

 

 с. 152 опрацювати 

правило; впр. 

400(усно), 401, 404 

(письмово) 

 Написання прізвищ 

прикметникової форми 

 С.157-158 

опрацювати; впр. 

421, 422 

16.03 

– 

20.03 

Написання складних 

прикметників 

https://www.youtube.com/

watch?v=aYqW_DMtgjo

&list=TLPQMTcwMzIw

MjBFS8airtteCg&index=2 

с. 154-155 

опрацювати, 

таблицю напам’ять ; 

впр. 412 (усно),  

413, 416 (письмово) 

Розвиток мовлення 

Створення мікротексту з 

висловленням захоплення, 

схвалення вчинку знайомої 

людини з використанням 

прикметників несказанний, 

незрівнянний, неоціненний 

 Скласти в зошити 

план твору. 

Написати три 

речення з 

виділеними 

словами. 

30.03 

– 

03.04 

Числівник: загальне 

значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль 

https://www.youtube.com/watch
?v=q83TU_Xf2Tc 

Опрацювати 

правило с.164, 

вправи 433(усно), 

434 (письмово) 

Числівники кількісні і 

порядкові 

 Опрацював правило 

с.168-169, вправи 

446(письмово), 

447(усно) 

Відмінювання кількісних 

числівників 

https://www.youtube.com/watch
?v=KREWK6wBZsU 

Опрацювати 

правило с.171-173, 

вправи 454, 459 

461,462(письмово) 

 

8- а 10.03 

– 

13.03 

Поняття про відокремлення. 

Відокремлені другорядні 

члени речення. Розділові 

знаки при відокремлених 

членах речення 

https://www.youtube.com/watch
?v=tj9x3jOLJeA 

Опрацювати 

правило с.144-145, 

вправи 312, 

313(письмово),315 

(усно) 

 16.03 

– 

20.03 

Відокремлені означення https://www.youtube.com/watch
?v=Qy84MrWWhAs 

Опрацювати 

правило с.147 

(таблицю 

напам’ять), вправи 

https://www.youtube.com/watch?v=JFxcpQ2wbxs
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https://www.youtube.com/watch?v=aYqW_DMtgjo&list=TLPQMTcwMzIwMjBFS8airtteCg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q83TU_Xf2Tc
https://www.youtube.com/watch?v=q83TU_Xf2Tc
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320,324 (письмово), 

319 (усно)  

Розвиток мовлення  

Інтерв’ю в публіцистичному 

стилі 

 Оправ. етапи роботи 

над інтерв’ю 

(підр.с.213), вправа 

448  

 30.03 

– 

03.04 

Розвиток мовлення  

Підготуватися до 

контрольного твору – опису 

місцевості ( вулиці, села, 

міста) в художньому стилі з 

використанням 

відокремлених означень  

 Прочитати текст 

вправи 424, дайте 

усно відповіді на 

питання. Напишіть 

твір на чернетках, 

скористуйтеся 

таблицями на с.193 

 Звертання , вставні 

слова(повторення) 

 Виконати тести 

с.140-141 

9-б 10.03 

– 

13.03 

Складне речення зі 

сполучниковим і 

безсполучниковим зв’язком  

https://www.youtube.com/watch
?v=4PwMDo_yUVQ 

Опрацювати 

правило с.174, 

вправи 383, 395; 

 с. 177 – 

синтаксичний 

розбір речення, 

387(усно) 

 16.03 

– 

20.03 

Узагальнення вивченого про 

складні речення з різними 

видами зв’язку 

 

 Вправа 400, тести 

с.183 

Аудіодиктант  «Маки» https://www.youtube.com/watch
?v=gJL6facZ2oE 

Написати диктант в 

зошити, 

підкреслити 

речення з різними 

видами зв’язку . 

Текст, основні ознаки його. 

Будова тексту. Мікротема й 

абзац. 

 Опрацювати 

правило с.189, 

вправи 411(усно), 

413 (письмово) 

 30.03 

– 

03.04 

Розвиток мовлення 

Підготовка до написання 

контрольного твору – 

роздуму на морально – 

етичну тему в 

публіцистичному стилі  на 

одну з тем: «Як відшукати 

свій шлях у житті», «Чи 

зможуть із часом селфі 

замінити родинні фотографії» 

 Прочитати тексти 

вправ 515,516 с.241-

242, дати відповіді 

на питання усно; 

написати текст на 

чернетках, 

використовуючи 

подані теми або 

теми з вправи 517. 

Розвиток мовлення 

Тези прочитаного 

 С.246, 248 –

опрацювати, вправа 

522 (письмово) 

https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=gJL6facZ2oE
https://www.youtube.com/watch?v=gJL6facZ2oE


10-б 10.03 

– 

13.03 

Розвиток  мовлення 

Написання  доповідей, 

рефератів, анотацій, рецензій 

з навчально – наукової 

проблеми. Спільне і відмінне 

між ними. Редагування  

 Опрацювати 

теоретичний 

матеріал с.248, 

249-250, 253; 

вправа 716 

(письмово) 

Розвиток мовлення. 

Бібліографія. Анотація  

 Опрацювати 

теоретичний 

матеріал с.251-

252, вправа 

708(письмово) 

Основні поняття морфології. 

Словозміна. Парадигма. 

Словоформа.  Повнозначні та 

службові частини мови. 

 Правило 

опрац.с.138,140 

вправи 392, 389 

Іменник  як частина мови. 

Граматичні категорії. 

Особливості роду іменників-

назв осіб за професією. 

https://www.youtube.com/watch
?v=fevoybkSW88 

Правило 

опрац.с.141,143,

145; вправи 406, 

402,412 

16.03 

– 

20.03 

Словозмінні  паралелі 

іменників. Форми іменників 

О.в. і М.в. з прийменниками 

на позначення руху у 

просторі 

 Опрац.теорет. 

матеріал с.147; 

вправи 418, 419 

 

Відмінювання іменників ІІ 

відміни. Родовий відмінок. 

Невідмінювані іменники. 

Кличний відмінок. 

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

 
https://www.youtube.com/watch
?v=Zkfe9J9PhJY 

Вивчити 

напам’ять 

таблицю с.148; 

вправи 420, 422 

Розвиток мовлення. 

Підготовка до написання 

контрольного твору – статті в 

газету на морально – етичну , 

професійну тему. 

 Прочитати 

статтю с.260, 

проаналізувати 

за поданим 

планом с.261; 

на чернетках 

напишіть 

статтю до 

газети 

«Бібліотеки 

гинуть мовчки» 

 30.03 

– 

03.04 

Стилістичні особливості 

форм числа іменників. 

Порушення норм 

відмінювання іменників.  

 Вправи  

423,425, 426 

Узагальнення. Тестування   О.Авраменко 

(тести)  с.114-

135 

Прикметник як частина мови. 

Лексико – граматичні 

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

Опрацювати 

правило с.150-

https://www.youtube.com/watch?v=fevoybkSW88
https://www.youtube.com/watch?v=fevoybkSW88
https://www.youtube.com/watch?v=XKKGlZsn_sM
https://www.youtube.com/watch?v=XKKGlZsn_sM
https://www.youtube.com/watch?v=Zkfe9J9PhJY
https://www.youtube.com/watch?v=Zkfe9J9PhJY
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https://www.youtube.com/watch?v=J_LKCVerZic


розряди . Перехід 

прикметників з однієї групи в 

іншу. 

152; вправи 432, 

433 

Ступені  порівняння якісних 

прикметників. Повні і короткі 

форми прикметників. 

 Опрац.теорет. 

матеріал с.154 -

155;вправа 436  

 

 

 

 

Дистанційне навчання з української літератури  

(вчитель Фріц А.Г.) 

 під час карантину, на період з 10.03.2020 по 03.04 2020 

Клас  Дата  Тема  Завдання  (відеоуроки) Вправи  

6-А 10.03 

– 

13.03 

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; 

прочитати  

повість с.178-193 

 

16.03 

– 

20.03 

Уява, фантазія і 

романтичність у житті 

сучасної людини. Реальні та 

пригодницькі події у повісті. 

 

 Дати відповіді на 

питання 

підручника с.182, 

183,193 (усно) 

Характеристика образів 

Сергія і Митька. 

Допитливість, 

винахідливість, кмітливість 

хлопців. 

 Написати в зошит 

характеристику 

образів Сергія і 

Митька 

30.03 

– 

03.04 

Виразне читання уривка з 

повісті «Митькозавр з 

Юрківки, або Химера 

лісового озера». 

 

 Вибрати уривок, 

навчитися 

виразно читати; 

написати план 

повісті в зошит. 

Леся Воронина – сучасна 

письменниця. Повість 

«Таємне Товариство боягузів, 

або Засіб від переляку №9» 

https://www.youtube.com/watch
?v=5VRlFd8iJ8Q 

Опрацювати 

біографію 

письменниці, 

записати в зошит 

складові сюжету 

с.195 і вивчити; 

прочитати с.196-

210 

8-А 10.03 

– 

13.03 

Образи діда Платона і діда 

Савки («Ніч перед боєм). 

Іхній моральний урок для 

солдатів. 

 
 

 

Написати в 

зошити харак-ку 

образів, виписати 

цитати. 

https://www.youtube.com/watch?v=YKhXqN-h6gs
https://www.youtube.com/watch?v=YKhXqN-h6gs
https://www.youtube.com/watch?v=5VRlFd8iJ8Q
https://www.youtube.com/watch?v=5VRlFd8iJ8Q


 16.03 

– 

20.03 

Ніна Бічуя. Коротко про 

письменницю. «Шпага 

Славка Беркути» – повість 

про школу й проблеми 

дорослішання, про роль 

батьків у вихованні дітей. 

Особливості композиції 

твору. 

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

Опрацювати 

біографію с.142; 

переглянути бук 

трейлер за 

силкою, 

прочитати повість 

с.142-177 

«Максимальне 

навантаження» як вияв 

моральності та 

відповідальності в житті. 

Проблема особистості в 

сучасному світі. 

 Знати  відповіді 

на питання 

підручника с.154, 

165, 176 

 30.03 

– 

03.04 

 Образи Славка Беркути, 

Юлька Ващука, Стефка Вуса 

та Лілі Теслюк. Майстерність 

письменниці у змалюванні 

образів. Художні особливості 

твору. 

 Написати в 

зошити 

характеристику 

образів повісті. 

Урок мовленнєвого розвитку. 

Написання фанфіків на основі 

повісті «Шпага Славка 

Беркути». 

 Написати фанфік 

на основі 

вивченої повісті  

9-Б 10.03 

– 

13.03 

«І мертвим, і живим, і 

ненарожденним…» 

Продовження теми 

«землячків» у посланні. 

Викриття конформізму 

значної частини української 

еліти.  

https://www.youtube.com/watch
?v=EuV1klgqmyQ 

Прочитати с.218-

225, вивчити 

уривок напам’ять  

«Вічна» тема матері й сина. 

Романтичний тип утілення 

теми жіночої долі 

(«Катерина»). 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=SfybK1XLjyQ 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=AGBZ-3LgB0Y 

Опрацювати 

статтю 

підручника с.234, 

прочитати поему, 

в зошити скласти 

паспорт твору. 

 16.03 

– 

20.03 

Еволюція жіночого образу. 

Реалістично-побутовий тип 

утілення теми жіночої долі 

(«Наймичка»). 

 С.235 

опрацювати, 

прочитати поему 

Трагедія жінки-матері, 

боротьба за своє материнство, 

жорстокість народної моралі 

(«У нашім раї на землі…»).  

Наскрізний ліризм творів Т. 

Шевченка про жіночу долю.   

 Прочитати поезію 

с.230-231, 

відповіді на 

питання с.233 

https://www.youtube.com/watch?v=jvAUerAyeQc
https://www.youtube.com/watch?v=jvAUerAyeQc
https://www.youtube.com/watch?v=EuV1klgqmyQ
https://www.youtube.com/watch?v=EuV1klgqmyQ
https://www.youtube.com/watch?v=SfybK1XLjyQ
https://www.youtube.com/watch?v=SfybK1XLjyQ
https://www.youtube.com/watch?v=AGBZ-3LgB0Y
https://www.youtube.com/watch?v=AGBZ-3LgB0Y


 30.03 

– 

03.04 

Лірика Т. Шевченка періоду 

арешту й заслання і після 

повернення з нього. Риси 

автобіографізму в образі 

ліричного героя («Доля»).  

Ностальгія за ідилією 

родинного життя, висока 

філософія життя людини на 

землі («Росли укупочці, 

зросли…»).  

ТЛ: ліричний герой 

(поглиблено), лірична 

медитація. 

 

 С.239-241 

прочитати 

виразно поезії, 

відповіді на 

питання 

підручника с.242-

243; вивчити 

напам’ять «Доля» 

Підсумковий урок. Світова 

велич українського поета. 

Визначні діячі світової 

культури про Шевченка. Його 

вплив на літератури інших 

народів. 

 

 Підручник с.249, 

підготувати 

презентацію за 

темою уроку. 

10-Б 10.03 

– 

13.03 

Володимир Винниченко. 

Життя і творчість, громадська 

і політична діяльність. 

Винниченко-художник.  

Прозові й драматичні твори. 

Перший український 

науково-  

фантастичний  роман 

«Сонячна  машина»,  його 

популярність у 1920-ті роки. 

Успіх п’єс В. Винниченка на 

світовій сцені. 

 Опрацювати 

матеріал 

підручника с.199-

200, прочитати 

роман «Сонячна 

машина» 

16.03 

– 

20.03 

Поєднання в новелі 

«Момент» реалістичного 

змалювання дійсності та 

філософського підтексту 

(плинність життя, щастя 

людини, мить – частинка 

вічності тощо). 

https://www.youtube.com/watch
?v=IRnrXPvKx-I 

Опрацювати 

матеріал 

підручника с.201-

203, прочитати 

новелу 

Образ панни (Мусі) – 

утілення ідеї вічної 

жіночності, краси. 

Імпресіонізм новели.  

Значення літературно-

художньої спадщини В. 

Винниченка. 

 Скласти паспорт 

твору, 

характеристику 

панни (в зошити) 

30.03 

– 

Урок мовленнєвого розвитку. 

Написання асоціативного 

Етюд (з франц. — вправа, 
вивчення) — невеликий за 
обсягом, переважно 

Написати 

асоціативний  

https://www.youtube.com/watch?v=IRnrXPvKx-I
https://www.youtube.com/watch?v=IRnrXPvKx-I


03.04 етюду, викликаного певним 

художнім образом. 

безсюжетний твір настроєвого 
характеру, в якому автор подає 
конкретну 
картину, фіксує момент, 
вихоплений з життя, відтворює 
внутрішній стан людини, 
нерідко на тлі співзвучного 
пейзажу 

етюд, викликаний 

певним художнім 

образом (Мусі) 

Література рідного краю 

Літературні персоналії  

територіальної громади 

(поезія) 

 

 

 Василь Васкан – 

опрацювати 

біографію, 

прочитати поезії, 

вивчити 

напам’ять одну 

поезію 

 

 

 

 

 


