
Домашні завдання з української мови та літератури - 7-10 класи 

06.04 - 10.04 

Українська мова  
Клас Тема Завдання Матеріали 

7 Б 

 
-Н- у дієприкметниках 
та –нн- у прикметниках 
дієприкметникового 
походження 

Повторити, на які питання 
відповідають прикметники , 

дієприкметники, дієслова. 
Одна - н – пишеться у суфіксах 
пасивних дієприкметників  - н - 
і - ен- . Дві  -н - пишуться у 
нененаголошених суфіксах  -
енн- , -анн- прикметників ,що 
вказують на міру ознаки 
:незбагненний, незліченний. 
У лівій колонці записані 
дієприкметники, у правій- 

прикметники 
дієприкметникового 
походження : 
нескінчена розповідь(та ,яку не 
скінчили)- нескінченна(довга); 
несказана думка-несказанна 
природа (красива); 
неоцінені знання-неоціненні 
скарби (важливі); 
незнищені речі- незнищенні 
(вічні). 
Завдання. Списати слова 
,вставляючи -н -  або  -нн- 

Прочита..ий, незбагне..ий, 
невпізна..ий, нездола..ий, 
оновле..ий , благослове..ий, 
бездога..ий, пече..ий, зріза..ий. 
Вибрати з завдання 5 слів та 
скласти з ними речення. 
 

Ridna-mova-7-klas-Jermolenko.pdf 

 

7 Б 

 
-Не- з 
дієприкметниками 

НЕ з дієприкметниками 

Не з дієприкметниками 
пишеться разом, якщо 
дієприкметник є означенням і 
не має пояснювальних слів: Не 
спіймана риба завжди 
найбільша. Якщо не є частиною 
префікса недо - : недопечений. 

Не з дієприкметниками 
пишеться окремо, якщо при 
дієприкметнику -

означенні є пояснювальні 
слова: Не спіймана насправді 
риба обростає легендами. Якщо 
в реченні є протиставлення: Не 
заплетене, а розпущене 
волосся. Якщо дієприкметник є 
присудком: Хата не метена. 

Вправа 155, 157, 158. 
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Українська література 

Клас Тема Завдання Матеріали 

7 Б 

 
Олекса Стороженко. 
Короткі відомості про 
автора. «Скарб» 

Прочитати біографію 
письменника(с.183-184). 

Переказувати за планом. 
План 

1.Де і коли народився ? 

2.Освіта. 
3.Перебування на службі. 
4.Зацікавленість переказами та 
легендами про Запорозьку Січ. 
5.Його захоплення у житті. 
Прочитати твір «Скарб» (с.184-

189), переказувати зміст 
прочитаного. 
За таблицею усно установити 
відповідність (с.190). 
Словник: скарб - щось таємно 
приховане; 
Пуд - вага, маса (16 кг.); 
наймит - робітник, що працює 
на хазяїна. 
Вивчити словник, скласти 
речення з даними словами та 
записати. 
 

 

http://shkola.in.ua/247-

ukrainska-literatura-6-klas-

kovalenko.html 

 

Українська мова  
Клас Тема Завдання Матеріали 

8 Виконання вправ Вправа 326 

 

Ridna-mova-7-klas-Jermolenko.pdf 

8 Письмовий переказ Переказ 

НАСТІННИЙ РОЗПИС 

План 

1. Хата трималася на жінках-

майстринях.  
2. З чого виготовляли фарби? 

 3. Чим наносили фарбу?  
4. Де робилися розписи?  
5. Що зображували на стінах?  
6. Що вміли українки? 

 

Хата в Україні 
трималася на майстринях-

жінках. Як усяка пташка дбає 
про своє гніздо, так і жінка 
клопочеться прикрашанням 
житла. 

 Розпис хатніх стін 
потребував від жінок 
зосередженості та терплячості.  

Малюнки створювалися 
без попередніх ескізів, без 
розподілу на етапи. Найчастіше 
розписи просто поновлювалися. 
Це робили двічі на рік, навесні 
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та восени. 
Фарби були переважно 

рослинного походження: сік 
вишні, шовковиці, ягід бузини, 
пелюсток соняшника, а також 
відвар цибулиння, сажа. 
Рослинний сік часто змішували 
з перетертою білою або 
червоною глиною, товченими 
вуглинами, або й просто 

поєднували різні глини. Як 
в’яжучу речовину до 
саморобних барвників додавали 
яєчний жовток чи молоко. 
Фарба з таким додатком була 
тривкішою.  

Пензлі робили з котячої 
шерсті. Фарбу наносили й 
пір’ям, колосками, 
кукурудзяними качанами, 
штампами з картоплини. Для 
зображення геометричних фігур 
та ліній використовували посуд, 
шнурки. 

Розпис починався з печі, 
потім малюнок переходив на 
стіни, продовжувався над і між 
вікнами, по кутках. Траплялося, 
що глуху стіну над ліжком 
розписували під килим.  

На печі зображували 
птахів. Це були павичі, 
грифони, фазани. На стінах 
переважно малювали вазон із 
деревцем, що проростає з нього. 
Вазон з елементами 
виноградного листя та кетягів 
символізував добробут сім’ї. 
Він поширений в орнаментах 
народного мистецтва багатьох 
народів Європи. 

Українки завжди вміли 
прегарно ткати й вишивати та 
всьому в хазяйстві давати лад. 
Вони могли не тільки тримати 
житло в зразковій чистоті, а й 
належним чином прикрашати 
його. Хата завжди мала 
чепурний та веселий вигляд. «У 
веселій хаті живуть веселі 
люди», - стверджує народне 
прислів’я. 
Словник: клопочеться- виконує 
хатню роботу; 
ескізи-попередні малюнки; 
етап-проміжок ,період; 

 

Рекомендації щодо написання 
переказу. 



1.Прослухати текст. 
2.Після повторного читання 
переказати (усно). 
3.Опрацювати словник. 
4.За рекомендованим планом 
написати чорновий варіант. 
5.Перевірити та переписати 
начисто. 

8 Частка у спонукальних і 
окличних реченнях 

Спонукальні частки: бодай, ну, 
бо, но, годі, давай… Вони 
містять наказ, вимогу, заклик, 
бажання, пораду, прохання… 

(розповідна або оклична 
інтонація). 
Завдання. З даними частками  
скласти речення. 
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Українська література 

Клас Тема Завдання Матеріали 

8 Леся Українка «Давня 
весна», «Хотіла б я 
піснею стати» 

Вірш «Давня весна» написаний 
у 1894 році. Письменниця 
захворіла і описує свої відчуття 
та переживання. 
Словник: хутко - швидко; 
                 дар - подарунок; 
                 прилинув - прилетів. 
Завдання. Вивчити словник та 
поезію напам’ять. 
 

 Ukrliteratura_8klas_Slonovska.pdf 

8 Леся Українка «Давня 
казка» 

Вірш «Давня казка» написаний 
у 1893 році. Поетеса прославляє 
вільнолюбство людини. 
Завдання. Виразно прочитати 
твір, переказувати за планом. 
 

 

План 

 

1.Портрет Поета. 

2.Перша зустріч поета з 
Бертольдо. 

3.Закоханий лицар просить 
допомоги у Поета. 
4.Війна. 

5.Допомога співців. 

6.Бертольдо став графом. 

7.Жорстокість графа. 
8.Бунт співців. 

9.Поет у темниці. 
10.Нащадки, які 
продовжуватимуть війну . 

Словник: лицар - воїн 
(героїчний, ввічливий); 
Співець - людина, яка співає; 
бунт - люди не погоджуються; 
 нащадки - люди, які будуть 
жити потім; 
вільнолюбство - любити вільне 

Ukrliteratura_8klas_Slonovska.pdf 
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життя. 
Вивчити словник напам’ять. 
 

 
 

Українська мова  
Клас Тема Завдання Матеріали 

10 Узагальнення 
вивченого. Вимова 
голосних і 
приголосних звуків у 
словах 

 Ukrmova-9-klas-Pentyljuk.pdf 

10 Твір-роздум на тему: 

«Моя майбутня 
професія» 

Написати твір за планом. 
План 

1.Моя професія - моє 
майбутнє. 
2.Чому мене приваблює 
саме ця професія? 

3.Які якості характеру та 
вміння потрібно мати? 

4.Кого зі знайомих ти 
можеш поставити за 
приклад? 

5.Яким шкільним 
предметам мені потрібно 
найбільше приділяти 
уваги? 

8_klas_ukrajinska_mova_glazova_2016.pdf 

 

Українська література 

Клас Тема Завдання Матеріали 

10 Теорія літератури. 
Псалом. Гімн. 
Осмислення 
Т.Г.Шевченком Бога, 
України власного життя 
крізь біблійні тексти 

Виконати пошукову творчу 
роботу у формі реферату на 
тему : «Шевченко і 
Біблія»(написати від руки). 
Опорні запитання : 
-відношення до релігії в сім’ї 
Т.Шевченка ; 
-твори, в яких автор звертається 
до Бога; 
-чому до жанру псалмів 
звернувся поет? 

 Ukrliteratura_9klas_Mishhenko.pdf 

10 Цінність спадщини 
Т.Г.Шевченка, світова 
велич українського 
поета. Вшанування 
пам’яті Кобзаря 

Читати «Світова велич 
Шевченка» (с.228-231). 

Переказувати за планом. 
План 

1.Пісні, які житимуть вічно 
(вірші ,покладені на музику) ; 
2. «Назар Стодоля» - п’єса для 
багатьох театрів. 
3.Через слова Кобзаря українці 
усвідомили себе нацією. 
4.Проведення Шевченківських 
днів  у більшості країн світу. 
5.Населені пункти, 
університети, вулиці, театри, 
установи  на  його честь.  
6.Державні премії України 
імені Тараса Шевченка. 
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7.Чернеча гора в Каневі. 
 

 


