
Українська мова             Кавчак Л.П.             

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

6-А Готуємось до контрольного оцінювання. Тести на с.с.160-161 

6-Б Готуємось до контрольного оцінювання. Тести на с.с.160-161 

 
 

Українська література                      Кавчак Л.П.                            

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

6-А Леся Воронина. «Таємне товариство боягузів». 

Роль сім’ї у формуванні життєвих переконань 

людини. Стосунки між різними поколіннями в 

родині. 

Склади і запиши інструкцію, 

як спланувати правильні 

стосунки у сім’ї. 

Українська мова (Гринюк М.С.) 
  

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

7-А 
7-Б 

Використання сполучників у 

простому й складному 

реченнях: сполучники 
сурядності й підрядності. 

Сполучники й сполучні 

слова 

Опрацювати & 46 ( виписати правила у словник, особливо 

таблиці на ст. 170,171 ) 
Переглянути відео:  

https://www.youtube.com/watch?v=V_2jAiM4dH0 
https://www.youtube.com/watch?v=bg484L0KWWA 

  
Виконати вправи: 482, 484, 485, 486, 487 

8 

Узагальнення вивченого: 

односкладні речення, 

просте  речення з 
однорідними членами, 

звертаннями, вставними 

словами. 

Повторити теми.  
Посилання до домашнє завдання буде розміщено у групі 

класу. 

  
Українська література (Гринюк М.С.) 

  

10 

Збірка поезій «На крилах 

пісень», її висока оцінка 

І.Франком. Неоромантизм 

як основа естетичної 

позиції Лесі Українки. 

«Contra spem spero!» як 

світоглядна декларація 

сильної, вольової 

особистості 

ТЛ: неоромантизм 

Виписати у зошит риси неоромантизму. Проаналізувати 

вірш«Contra spem spero!» (як перекладається назва, 

тема, ідея, основна думка, художні засоби, символи) 
Знайти інформацію як пов’язаний міф про Сізіфа із цим 
твором. 
  

Вивчити напам’ять  «Contra spem spero!» 

Зарубіжна література     Павлюк Н.І.  

 

Клас Тема Домашнє завдання 

7-А Контрольна робота №5 Повторити матеріал 

8 

«Міщанин шляхтич» 

тематика і проблематика 

твору. 

Проаналізувати твір.  

Виписати проблеми, порушені у творі. 

https://www.youtube.com/watch?v=V_2jAiM4dH0
https://www.youtube.com/watch?v=bg484L0KWWA


11 
Символіка образів. Образ 

Сантіяго. 
Характеристика образів твору. 

Укр. мова та література, зарубіжна література. Вчитель – Токарчик О. М.   

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

5-В, укр. літ. 

Т. Шевченко. «Садок 

вишневий коло 

хати». Картини 

довколишнього світу, 

природи в поезіях 

Т. Шевченка. 

-Ст. 197-198.  

-Вивчити поезію «Садок вишневий 

коло хати »;  

- Визначити письмово тему та ідею 

поезії; 

-Виписати із поезії художні засоби 

(порівняння, епітети, метафори). 
  

5-В, 

зарубіжна 

Льюїс Керролл. «Аліса в 

Країні Див». Персонажі, 

які оточують 

героїню. Подальші 

пригоди головної героїні. 

Опрацювати презентацію: 

  https://bit.ly/2vK9CZN 

  

https://youtu.be/js0HYF0GB9g 

  

5-В, укр. 

мова 

Узагальнювальне слово 

при однорідних членах 

речення. 

Пар 39 (вивчити правила), впр. 465, 

468. 

Дмуховський 

Р. , 

Підгурський 

В. (укр. літ) 

Т. Шевченко. «Садок 

вишневий коло хати». 

-Ст. 197-198.  

-Вивчити поезію «Садок вишневий 

коло хати »;  

- Визначити письмово тему та ідею 

поезії; 

Дмуховський 

Р. (укр. 

мова) 

  Впр. 374, 376 

  

 Українська мова                           Медвідь О. М.                                      

Клас    Тема уроку Домашнє завдання 

5-А 

Двокрапка й тире при 
узагальнювальних словах у 
реченнях з однорідними 
членами. Тренувальні 
вправи. 

§ 39 

впр. 467, 468 

5-Б 

Двокрапка й тире при 
узагальнювальних словах у 
реченнях з однорідними 
членами. Тренувальні 
вправи. 

§ 39 

впр. 467, 468 

  

Українська літ. 

https://bit.ly/2vK9CZN
https://youtu.be/js0HYF0GB9g


5-А 

Євген Гуцало. Основні 

відомості про письменника. 

“Лось” вічне протиставлення 

добра і зла — наскрізна тема 

світового мистецтва. 

С. 203-210 (читати) 

повторити с. 187-201 і виконати 

тести: 

https://naurok.com.ua/test/taras-

shevchenko-pavlo-tichina-

75075.html 

 

Українська мова  Українська література 

    Білозор О. І.   

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

9-А 
мова 

Складні речення із сурядним і підрядним 
зв’язком. 

  

https://subject.com.ua/lesson/mova/9klas/4
6.html 

впр.2 ст. 115 

9- А літ. 
Тарас Шевченко. Еволюція жіночого образу в 
поемі «Наймичка» 

  

Прочитати поему «Наймичка» 
https://dovidka.biz.ua/naymichka-
shevchenko-analiz/ 

11 кл 
мова 

  
Стильове забарвлення фразеологізмів. 

  

http://lv.testportal.gov.ua:8080/, скинути на  
мою пошту скрін виконаних тестів. 
Відеоурок https://www.youtube.com/watch
?v=xjGBkyWirHo 

 

https://subject.com.ua/lesson/mova/9klas/46.html
https://subject.com.ua/lesson/mova/9klas/46.html
https://dovidka.biz.ua/naymichka-shevchenko-analiz/
https://dovidka.biz.ua/naymichka-shevchenko-analiz/
http://lv.testportal.gov.ua:8080/
https://www.youtube.com/watch?v=xjGBkyWirHo
https://www.youtube.com/watch?v=xjGBkyWirHo

