
 

Українська мова  
Клас Тема Завдання Матеріали 

7 Б 

 

Правопис голосних і 
приголосних у суфіксах 
дієприкметників 

Активні дієприкметники 
утворюються за допомогою 
суфіксів -уч- (-юч-), -ач- (-яч-), а 
пасивні дієприкметники 
утворюються за допомогою 
суфіксів -ен- (-єн-), -т- (паралельні 
форми дієприкметників: замкнути 
— замкнений — замкнутий). 

Ridna-mova-7-klas-Jermolenko.pdf 

 

7 Б 

 

Правопис голосних і 
приголосних у суфіксах 
дієприкметників 

Повт.§ 15.Творення активних та 
пасивних дієприкметників(с.75-76) 

Утворити від наведених дієслів 
дієприкметники, виділити суфікси. 
Зразок. Зробити-зроблений. 
Купувати,працювати,думати,співат
и,малювати,підбілювати,випустити
. 

З утвореними дієприкметниками 
скласти речення. 
 

Ridna-mova-7-klas-Jermolenko.pdf 

 

7 Б 

 

-Н- у дієприслівниках  та -
НН- у прикметниках 
дієприкметникового 
походження 

 

Вправа 133(1). 
Написати твір-мініатюру на тему: 
«Природа у моєму житті», 
використавши дієприкметники. 
 

Ridna-mova-7-klas-Jermolenko.pdf 

 

 

Українська література 
Клас Тема Завдання Матеріали 

7 Б 

 

Теорія літератури. 
Гумореска, співомовка, 
інверсія 

Чит.с.224.Виписати визначення 
слів: гумореска, співомовка, 
інверсія. 
 

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

ukrainska-literatura-6-klas-

kovalenko.html 

7 Б 

 

П.Глазовий. «Еволюція», 
«Найважча роль», 
«Заморські гості»,  
«Похвала». Іронічно-

пародійна, викривальна 
спрямованість 
гумористичних і 
сатиричних творів 

 

Чит.с.229-230.Біографія 
П.Глазового. 
Виразно читати зазначені твори в 
темі, переказувати зміст 
прочитаного. 
Словник: еволюція- розвиток ; 
                  доводить-каже, що так; 
                  безперечно-без сумніву ; 
                   муштрували-вчили ; 
                   дія-частина вистави; 
           заморські-живуть за морем ;                   
перлина, топаз-дороге каміння(для 
прикрас). 
Вивчити словник. 
 

 

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

ukrainska-literatura-6-klas-

kovalenko.html 

 

 

Українська мова  
Клас Тема Завдання Матеріали 

8 -Не- з різними частинами 
мови 

 

§  42. с. 171. Опрацювати таблицю. 
Вправа 324.  

Скласти речення зі словами: 
немов, недолік, необережний, не 
поспішати, незабруднене. 
Словник: недолік-помилка. 

Ridna-mova-7-klas-Jermolenko.pdf 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=18qgqg4YLRc2OQl48Oc3t7Kps0JWwtd1i
https://drive.google.com/uc?export=download&id=18qgqg4YLRc2OQl48Oc3t7Kps0JWwtd1i
https://drive.google.com/uc?export=download&id=18qgqg4YLRc2OQl48Oc3t7Kps0JWwtd1i
http://shkola.in.ua/247-ukrainska-literatura-6-klas-kovalenko.html
http://shkola.in.ua/247-ukrainska-literatura-6-klas-kovalenko.html
http://shkola.in.ua/247-ukrainska-literatura-6-klas-kovalenko.html
http://shkola.in.ua/247-ukrainska-literatura-6-klas-kovalenko.html
http://shkola.in.ua/247-ukrainska-literatura-6-klas-kovalenko.html
http://shkola.in.ua/247-ukrainska-literatura-6-klas-kovalenko.html
https://drive.google.com/uc?export=download&id=18qgqg4YLRc2OQl48Oc3t7Kps0JWwtd1i


Вивчити словник. 
 

8 -Ні- з різними частинами 
мови 

 

§ 42. с.172. Опрацювати таблицю. 
Вправа 327, вправа 328. 
Складіть і запишіть міні-твір на 
тему: «Бережи своє здоров’я під 
час карантину». 
 

Ridna-mova-7-klas-Jermolenko.pdf 

8 Фразеологізми і крилаті 
вислови з частками 

 

Повторити правило «Частка» (§ 39) 

Фразеологізми-це 
словосполучення, у якому 
неможна виділяти значення 
кожного слова окремо. 
Впіймати облизня-зазнати невдачі;  
розбити глек- посваритися. 
Крилаті вислови (слова)-це мудрі 
вислови письменників, відомих 
людей. 
«Борітеся-поборете!» 

(Т.Г.Шевченко); 

«Зло нічого не дає, крім зла» 
(М.Луків). 
Завдання: Виписати 8 
фразеологізмів та їх значення;  
5 крилатих висловів. 
 

Ridna-mova-7-klas-Jermolenko.pdf 

 

Українська література 
Клас Тема Завдання Матеріали 

8 Леся Українка. Життя 
поетеси, її мужність і сила 
духу 

 

 

Прочитати біографію Л. Українки. 
Переказувати за планом. 
План. 
1.Дитинство Лесі. 
2.Перші вірші. 
3.Боротьба з хворобою. 
Вшанування пам’яті.  
Читати С. 141. 
 

 Ukrliteratura_8klas_Slonovska.pdf 

8 Леся Українка. «Ви 
щасливі, пречистії зорі» 

Виразно читати вірш «Ви щасливі , 
пречистії зорі». С. 145. 
Словник: мовила-казала; 
                  одинока-сама, одна; 
                  туга-сум, печаль. 
Вірш написаний у 1900 році. 
Тема :бажання стати зіркою, щоб 
не знати туги. 
Ідея: заклик бути сильним перед 
життєвими труднощами. 
Завдання: виразно читати вірш; 
вивчити словник. 

Скласти та записати 8-10 речень на 
тему: « Як ви розумієте поняття  
«щастя»? Від чого воно залежить?» 

 

 

Ukrliteratura_8klas_Slonovska.pdf 

 

 

Українська мова  
Клас Тема Завдання Матеріали 

10 Правопис. Повторення 
вивчених пунктограм 
(розділових знаків) у 

Повторити правила « Просте 
речення », «Складне речення». 
Вправа 24 (списати текст, 

Ukrmova-9-klas-Pentyljuk.pdf 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=18qgqg4YLRc2OQl48Oc3t7Kps0JWwtd1i
https://drive.google.com/uc?export=download&id=18qgqg4YLRc2OQl48Oc3t7Kps0JWwtd1i
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https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/Ukrliteratura_8klas_Slonovska.pdf
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B2_RSo4-3pC7LVBla3Q4azRxNzQ


простому й складному 
реченні 
 

розставити розділові знаки, 
підкреслити підмет і присудок). 
Завдання: продовжити речення 
за даним початком, утворивши 
складні. 
У кожній родині… 

Завжди пам’ятай… 

Я б хотіла побажати… 

Після закінчення карантину… 

 

10 Оформлення ділових 
паперів. Протокол 

 

Протокол-це документ. У ньому 
записують хід зборів, 
засідань…Протокол веде 
секретар. 
Написати протокол за зразком 
(класних зборів). 
С. 169. 

8_klas_ukrajinska_mova_glazova_2016.pdf 

10 Звуки мови і знаки 
письма, їх 
співвідношення 

 

Більшість українських букв 
відповідає одному певному 
звуку, але є літери, які 
позначають два звуки. Так, 
завжди позначають два звуки 
літери ї ([йі]) і щ ([шч]). Букви я, 
ю, є також можуть позначати два 
звуки (яблуко — 

[йаблуко], в’юн — 

[вйун], приєднати — 

[приейеднати]), окрім випадків, 
коли вони позначають один звук 
[а], [у], [е] і м’якість 
попереднього приголосного 
(ляк — [л'ак]). І навпаки, в 
українській мові є такі звуки, що 
не мають одного письмового 
знака, тому для їх позначення 
вживаються дві літери. Це звуки 
[дз], [дз'], [дж] (дзвін — 

[дзв’ін], дзюдо — 

[дз'удо], джем — [джем]). Такі 
буквосполучення слід читати, як 
один нероздільний звук. Як два 
звуки буквосполучення [дж] і 
[дз] читаються лише тоді, 
коли — [д] належить до префікса 
(від-, під-, над-, перед-, серед-) 

а [ж] і [з] — до кореня 
(підживити, відзначити, 
середземний). 
Літера ь (м’який знак) не має 
звукового відповідника і лише 
вказує на м’якість попереднього 
приголосного, а в іншомовних 
словах — також на наявність 
звука й після м’якого 
приголосного (ательє — 

[атеил'йе], мідь — [мід']). 
Вправа 252. 

Вправа 257. 
 

 Ridna_mova_5klas_Glazova.pdf 
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Українська література 
Клас Тема Завдання Матеріали 

10 Теорія літератури. 
Поглиблення поняття про 
ліричного героя, 
психологізм у літературі, 
жанр ліричної медитації 
 

Виписати визначення понять: 
«ліричний герой», «психологізм», 
«лірична медитація». 
 

 Ukrliteratura_9klas_Mishhenko.pdf 

10 Т.Г.Шевченко. 
«Ісаія. Глава 35».Духовна 
присутність Біблії у всій 
творчості поета. 
 

Читати «Тарас Шевченко і Біблія». 
с.223-225. 

Словник: Біблія-збірник книг(святе 
письмо); 
                 Ісаїя -пророк(знав про 
майбутнє життя людей на землі); 
                 Глава-розділ книги. 
 

 Ukrliteratura_9klas_Mishhenko.pdf 

10 Т.Г.Шевченко.  
Цикл «Давидові псалми» 

 

Читати с.225. 
Словник: псалми- текс із Псалтиря; 
                 Псалтирь - церковна 
книга (Старий Заповіт у Біблії). 
Вивчити словник. 
С.226. Дати письмові відповіді на 
запитання (І, ІІ, ІІІ рівні). 
 

 Ukrliteratura_9klas_Mishhenko.pdf 
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