
Навчальний план для дистанційних занять  

з української мови та літератури на травень 2021-2022 н.р. 

учителя Лісової Ю.В.  

 

Клас Предмет Тема Домашнє завдання 

Понеділок 02.05. 

7 Укр. мова Написання сполучників разом та 

окремо. 

Опрацювати теорію 

на с.173, вправа 490. 

Виписати тільки 

речення зі 

сполучниками. 

9 Укр. мова Текст, основні ознаки його. Будова 

тексту. Мікротема й абзац. Урок 

мовленнєвого розвитку №19. Тези 

прочитаних публіцистичної чи 

науково-пізнавальної статей. 

Вивчити параграф 

33, вправа 411. 

Переглянути відео  

https://youtu.be/8br45

Uc6dmM . 

8 Укр. літ. «Місце для дракона» Підтекст твору. 

Проблематика твору: роздуми про 

добро і зло, вірність і зраду, 

доцільність самопожертви. Парадокс: 

дракон Грицько – поет і християнин. 

Читати с. 241-245. 

Питання 3 письмово 

Переглянути відео  

https://youtu.be/Ca05

K-3NyT8.  

10 Укр. мова Уроки мовленнєвого розвитку № 21-

22. Написання контрольного есе про 

явище природи, що викликає 

найбільше захоплення й здивування. 

Переглянути відео  

https://youtu.be/EvwQ

fTAcnWg. Написати 

контрольне есе.  

11 Укр. мова Синтаксичні одиниці в різних стилях Переглянути відео 

https://youtu.be/SFGx

268Q96Q , виконати 

тести. 

11 Укр. літ. Контрольна робота №5. Літературне 

«шістдесятництво». Митець і 

суспільство. (тестові завдання, 

відповіді на запитання).  

Виконати контрольну 

роботу. 

Вівторок 03.05. 

10 Укр. літ. Драма-феєрія «Лісова пісня». 

Фольклорно-міфологічна основа 

сюжету. ТЛ: драма-феєрія. 

Символічність образів Мавки і дядька 

Лева – уособлення духовності і краси. 

Мати Лукаша й Килина – антиподи 

головної героїні Мавки. Симбіоз 

високої духовності й буденного 

прагматизму в образі Лукаша. 

Опрацювати с 176-

177. Скласти паспорт 

твору, чит. І і ІІ дії 

драми.  

8 Укр. літ Алегоричність образів дракона Продовжуємо читати 

https://youtu.be/8br45Uc6dmM
https://youtu.be/8br45Uc6dmM
https://youtu.be/Ca05K-3NyT8
https://youtu.be/Ca05K-3NyT8
https://youtu.be/EvwQfTAcnWg
https://youtu.be/EvwQfTAcnWg
https://youtu.be/SFGx268Q96Q
https://youtu.be/SFGx268Q96Q


Грицька, Пустельника та князя. повість. С 246-253. 

Дати відповідь на 

питання 6 письмово. 

7 Укр. літ. Контрольна робота. Василь 

Симоненко, Марина Павленко, Любов 

Пономаренко 

(тестування). 

Виконати КР за 

покликанням 

https://naurok.com.ua/t

est/v-simonenko-m-

pavlenko-l-

ponomarenko-

1433503.html#:~:text=

https%3A//naurok.com

.ua/test/v%2Dsimonen

ko%2Dm%2D . 

Середа 04.05. 

8 Укр. мова Узагальнення й систематизація 

вивченого з теми «Речення з 

відокремленими членами». 

Опрацювати 

параграф 35, вправа 

349, відео у допомогу 

https://youtu.be/neW1

xa1dsf8.   

7 Укр. мова Розрізнення сполучників й 

однозвучних слів. Синонімічні й 

антонімічні сполучники. Складання 

пам’ятки «Як відрізнити сполучники й 

однозвучні з ними інші частини мови з 

прийменниками та частками (проте – 

про те, зате – за те, якби – як би та 

ін.)». 

Опрацювати 

параграф 48. Вправа 

514. Обов'язково 

передивіться відео до 

теми 

https://youtu.be/ECW

Y_YLT2Y0ь.  

7 Укр. літ. Олександр Гаврош. Коротко про 

письменника. «Неймовірні пригоди 

Івана Сили». Повість про пригоди 

українського силача, що став 

чемпіоном Європи з кількох видів 

спорту, об’їздив півсвіту, здобувши 

безліч перемог. 

Читати с. 238-243, 

скласти план до 

тексту повісті. 

6 Укр. літ. Контрольна робота з теми «Пригоди і 

романтика» 

Написати твір на 

одну із тем: 1. 

«Дитинство — 

чарівний світ пригод 

і романтики» (за 

вивченими творами 

Всеволода Нестайка, 

Ярослава Стельмаха, 

Лесі Ворониної). 2. 

«Світ карколомних 

пригод звичайного 

https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-m-pavlenko-l-ponomarenko-1433503.html#:~:text=https%3A//naurok.com.ua/test/v%2Dsimonenko%2Dm%2D
https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-m-pavlenko-l-ponomarenko-1433503.html#:~:text=https%3A//naurok.com.ua/test/v%2Dsimonenko%2Dm%2D
https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-m-pavlenko-l-ponomarenko-1433503.html#:~:text=https%3A//naurok.com.ua/test/v%2Dsimonenko%2Dm%2D
https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-m-pavlenko-l-ponomarenko-1433503.html#:~:text=https%3A//naurok.com.ua/test/v%2Dsimonenko%2Dm%2D
https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-m-pavlenko-l-ponomarenko-1433503.html#:~:text=https%3A//naurok.com.ua/test/v%2Dsimonenko%2Dm%2D
https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-m-pavlenko-l-ponomarenko-1433503.html#:~:text=https%3A//naurok.com.ua/test/v%2Dsimonenko%2Dm%2D
https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-m-pavlenko-l-ponomarenko-1433503.html#:~:text=https%3A//naurok.com.ua/test/v%2Dsimonenko%2Dm%2D
https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-m-pavlenko-l-ponomarenko-1433503.html#:~:text=https%3A//naurok.com.ua/test/v%2Dsimonenko%2Dm%2D
https://youtu.be/neW1xa1dsf8
https://youtu.be/neW1xa1dsf8
https://youtu.be/ECWY_YLT2Y0ь
https://youtu.be/ECWY_YLT2Y0ь


хлопчика Климка» 

(за повістю «Таємне 

Товариство боягузів, 

або засіб від 

переляку №9» Лесі 

Ворониної). 3. 

«Цікаві пригоди Яви 

та Павлуші» (за 

повістю «Тореадори з 

Васюківки» 

Всеволода Нестайка). 

4. «Таємничі пригоди 

друзів» (за повістю 

«Митькозавр з 

Юрківки, або Химера 

лісового озера» 

Ярослава Стельмаха). 

9 Укр. мова Ключові слова в тексті й абзаці. Види й 

засоби міжфразового зв’язку 

(повторення й узагальнення). 

Переглянути відео 

https://youtu.be/AQDs

paoQiWA. 

https://youtu.be/LieQt

X6I9W8    

Опрацювати 

параграфи 

підручника 34-35, 

вправа 416, 425 

11 Укр. літ. Василь Стус. Поет як символ 

незламного духу, збереження людської 

гідності. Загальний огляд його життя й 

творчості (відчуження від світу, 

проблема вибору, стан трагічної 

самотності й активної дії, формування 

себе; атмосфера розтлінного духу 

тоталітарної системи). ТЛ: 

екзистенційні ідеї в художньому творі. 

Переглянути відео 

https://youtube.com/w

atch?v=_wBBmgZ-

St8&feature=share . 

Опрацювати с. 196-

197. 

9 Укр. літ. «Чорна рада» – перший україномовний 

історичний роман- хроніка. 

Походження його назви. Історична 

основа й авторська уява, 

романтичність стилю. Динамічний  

інтригуючий сюжет. ТЛ: роман, роман-

хроніка, історичний роман. 

Переглянути відео 

https://youtu.be/DPkhu

b6LuHQ . Читати 

роман, скласти 

паспорт твору. 

Четвер 05.05. 

8 Укр. мова Контрольна робота №5 з мовної теми 

«Речення з відокремленими членами» 

Виконати КР. 

 

https://youtu.be/AQDspaoQiWA
https://youtu.be/AQDspaoQiWA
https://youtu.be/LieQtX6I9W8
https://youtu.be/LieQtX6I9W8
https://youtube.com/watch?v=_wBBmgZ-St8&feature=share
https://youtube.com/watch?v=_wBBmgZ-St8&feature=share
https://youtube.com/watch?v=_wBBmgZ-St8&feature=share
https://youtu.be/DPkhub6LuHQ
https://youtu.be/DPkhub6LuHQ


(тестування). 

10 Укр. мова Контрольна робота з мовної теми 

«Морфологічна норма» (тестові 

завдання) 

Виконати КР. 

7 Укр. мова Контрольна робота. Прийменник, 

сполучник (тестування). 

Виконати контрольну 

роботу. 

10 Укр. літ. Природа і людина у творі. 

Неоромантичне ствердження духовної 

сутності людини, її творчих 

можливостей. Конфлікт між буденним 

життям і високими пориваннями душі 

особистості, дійсністю і мрією. 

Почуття кохання Мавки й Лукаша як 

розквіт творчих сил людини. Художні 

особливості драми-феєрії. 

 Прочитати ІІІ і ІV  

дії. Виконати тести за 

покликанням 

https://naurok.com.ua/t

est/drama-feeriya-

lisova-pisnya-

4020.html.  

П’ятниця 06.05. 

8 Укр. мова Словосполучення. Речення, його види. 

Головні та другорядні члени речення. 

Опрацюйте матеріал 

за покликанням 

https://youtu.be/qDfw

Wt_3lrA та виконайте 

тести.  

6 Укр. літ. Гумористичне й сатиричне 

зображення. Жанрова різноманітність 

гумористичних творів. Роль гумору в 

житті українців. Леонід Глібов – 

визначний український байкар, поет. 

Сатиричне змалювання сучасної 

авторові судової системи у байці 

«Щука». Побудова байки. ТЛ: гумор 

(повторення), сатира, байка 

(повторення), алегорія, мораль. 

Переглянути відео  

https://youtu.be/FtZfo

WwDe3w.  

Опрацювати с. 216-

220, дати відповідь 

на питання 9,10. 

11 Укр. мова Інформаційні жанри (представлення, 

пояснення, інструкція, повідомлення) 

Переглянути 

відеоурок 

https://youtu.be/ojwcis

rvlZQ. Виконати 

тести. 

9 Укр. літ. Непросте життя та романтичні пригоди 

головних героїв. Загальнолюдські риси 

ініціативності, працьовитості, 

лицарства, благородства, вірності 

почуттю та обов’язку. Символи 

роману. 

Виконати тести за 

романом «Чорна 

рада». 

Понеділок 09.05. 

7 Укр. мова Урок корекції знань учнів з теми Вправа 492, 

https://naurok.com.ua/test/drama-feeriya-lisova-pisnya-4020.html
https://naurok.com.ua/test/drama-feeriya-lisova-pisnya-4020.html
https://naurok.com.ua/test/drama-feeriya-lisova-pisnya-4020.html
https://naurok.com.ua/test/drama-feeriya-lisova-pisnya-4020.html
https://youtu.be/qDfwWt_3lrA
https://youtu.be/qDfwWt_3lrA
https://youtu.be/FtZfoWwDe3w
https://youtu.be/FtZfoWwDe3w
https://youtu.be/ojwcisrvlZQ
https://youtu.be/ojwcisrvlZQ


«Прийменник. Сполучник» Перегляньте відео 

https://youtu.be/emuoe

cFTNdU.  

9 Укр. мова Контрольний диктант №2. Написати 

самодиктант 

https://youtu.be/skkRN

s70iNA.  

8 Укр. літ. Урок позакласного читання. Оксана 

Думанська. «Школярка з предмістя».

  

Читаємо повість до 

кінця с. 253-259. 

Письмово відповісти 

на запитання 2 на с. 

259. 

10 Укр. мова Суперечка як вид комунікації. 

Різновиди суперечки. 

Переглянути відео і 

законспектувати 

головне. 

https://youtube.com/w

atch?v=RAWIfFw83S

s&feature=share 

Спростувати одну з 

поданих тез.  

11 Укр. мова Діалогічні жанри (бесіда, телефонна 

розмова, листування) 

Переглянути 

відеоурок 

https://youtu.be/Z5xX

5RgmtTY. Виконати 

тести.  

11 Укр. літ. Узагальнені образи крізь призму 

індивідуальної долі. Поезія Стуса – 

зразок «стоїчної» поезії у світовій 

ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до 

тебе…», «Господи, гніву 

пречистого…»). Стан активної позиції 

ліричного героя. Екзистенційна 

(буттєва) проблема вибору, віра в себе, 

надія на здолання всіх перешкод. 

Упевненість у власному виборі. 

Приклад великої мужності й сили 

духу. 

Переглянути відео 

https://youtu.be/Mtb1h

SNzQB8 . С. 197-199  

Законспектувати 

основні поняття з ТЛ, 

скласти паспорт 

твору, виразно 

читати поезії. 

Вівторок 10.05. 

10 Укр. літ. Контрольне есе за літературною 

спадщиною Лесі Українки 

Контрольне есе на 

тему «Що наспівала 

мені "Лісова пісня" 

Лесі Українки».  

8 Укр. літ Валентин Чемерис. Основні відомості 

про письменника. 

Узагальнюємо 

вивчене. С 261-262, 

https://youtu.be/emuoecFTNdU
https://youtu.be/emuoecFTNdU
https://youtu.be/skkRNs70iNA
https://youtu.be/skkRNs70iNA
https://youtube.com/watch?v=RAWIfFw83Ss&feature=share
https://youtube.com/watch?v=RAWIfFw83Ss&feature=share
https://youtube.com/watch?v=RAWIfFw83Ss&feature=share
https://youtu.be/Z5xX5RgmtTY
https://youtu.be/Z5xX5RgmtTY
https://youtu.be/Mtb1hSNzQB8
https://youtu.be/Mtb1hSNzQB8


тести 13-18+19,20,21 

письмово. Скласти 

анкету пистменника. 

7 Укр. літ. Іван Сила (Іван Фірцак) – утілення 

непереможного духу  українського 

народу, його доброти й щирості. 

Продовжуємо  читати 

твір і складати план 

до с. 243-248. 

Середа 11.05. 

8 Укр. мова Редагування словосполучень і речень, 

у яких допущено граматичні помилки. 

Опрацюйте відео 

https://youtu.be/L2vIZ

o-s4Jw . Вправа 382 . 

7 Укр. мова Частка як службова частина мови. 

Частки формотворчі та словотворчі.  

Опрацювати 

параграф 48, вправа 

509. Відеоурок у 

допомогу 

https://youtu.be/dih_8

DPMN1A.   

7 Укр. літ. Морально-етична проблематика твору: 

добро і зло, справжня дружба і любов, 

чесність і підступність. 

Продовжуємо читати 

твір далі с. 249-255, 

питання 8 письмово.  

6 Укр. літ. «Муха і Бджола». Зневага до 

надокучливих, ледачих людей, що 

живуть за рахунок інших. Викриття 

дурості й пихатості в байці «Жаба і 

Віл». 

Переглянути відео  

https://youtu.be/6WSG

jRzsu4w. Виразно 

читати байки на с. 

220-222, відповідати 

на питання (усно) 

Надіслати відео 

виразного читання 

байки за вибором . 

9 Укр. мова Повторення вивчених розділових 

знаків у простому і складному 

реченнях. 

Відредагувати текст.  

11 Укр. літ. Література рідного краю №2. 

Ознайомлення з життям та творчістю 

В.Голобородька. 

Переглянути відео 

https://youtu.be/ffM3r

vavpZA . Вірш 

«Наша мова» 

напам’ять. 

9 Укр. літ. Порівняльна характеристика образів 

Якима Сомка та Іванця 

Брюховецького. Фольклорно-

етнографічний матеріал у творі. Оцінка 

роману Т. Шевченком. 

Урок виразного читання. Виразне 

читання уривка з роману П. Куліша 

«Чорна рада». 

Порівняльна 

характеристика 

Сомка і 

Брюховецького у 

вигляді таблиці. 

https://youtu.be/L2vIZo-s4Jw
https://youtu.be/L2vIZo-s4Jw
https://youtu.be/dih_8DPMN1A
https://youtu.be/dih_8DPMN1A
https://youtu.be/6WSGjRzsu4w
https://youtu.be/6WSGjRzsu4w
https://youtu.be/ffM3rvavpZA
https://youtu.be/ffM3rvavpZA


Четвер 12.05. 

8 Укр. мова Односкладні прості речення. Неповні 

речення. 

Опрацюйте тему за 

покликаннямhttps://y

outu.be/L68MrJZVM3

M.   

https://youtu.be/epAv

RrF-aHU.  

Опрацювати 

теоретичний матеріал 

з таблиці, виконати 

вправу після неї. 

10 Укр. мова Правила ведення суперечки. 

Аргументи і докази. 

Перегляньте відео та 

виконайте 

запропоноване 

завдання, обираючи 

одну з тез 

https://youtu.be/GvlVv

P-UyQQ. 

7 Укр. мова Частки, що надають слову або реченню 

додаткових відтінків 

Вивчити параграф 

48, вправа 516. 

10 Укр. літ. Микола Вороний. Коротко про життя і 

творчість, багатогранну діяльність 

митця. М. Вороний – ідеолог 

модернізації української літератури. 

Естетична програма митця, націленість 

на модерністські течії в новій 

літературі. Його творчість – перша 

декларація ідей і форм символізму. ТЛ: 

символізм. 

Відеоурок 

https://youtube.com/w

atch?v=gFGyuuimH-

k&feature=share  

С. 204-205. 

Запитання 4 

письмово. 

П’ятниця 13.05. 

8 Укр. мова Речення з однорідними членами. Переглянути відео 

https://youtu.be/rKqp_

6PcbJY , вправа 386. 

6 Укр. літ. Урок мовленнєвого розвитку. 

Написання листа авторові байок 

Леонідові Глібову. 

Написати лист 

авторові байок 

Леоніду Глібову, у 

якому висловити своє 

ставлення до 

письменника і  

алегоричних образів 

його творів.  

У допомогу вам відео 

про лист та його 

структуру. 

https://youtu.be/L68MrJZVM3M
https://youtu.be/L68MrJZVM3M
https://youtu.be/L68MrJZVM3M
https://youtu.be/epAvRrF-aHU
https://youtu.be/epAvRrF-aHU
https://youtu.be/GvlVvP-UyQQ
https://youtu.be/GvlVvP-UyQQ
https://youtube.com/watch?v=gFGyuuimH-k&feature=share
https://youtube.com/watch?v=gFGyuuimH-k&feature=share
https://youtube.com/watch?v=gFGyuuimH-k&feature=share
https://youtu.be/rKqp_6PcbJY
https://youtu.be/rKqp_6PcbJY


https://youtu.be/Lw8R

EMR07_w.  

11 Укр. мова Оцінювальні жанри (похвала, осуд, 

рецензія, характеристика) 

https://youtu.be/8hsBB

UL7HX8. Скласти за 

вибором рецензію 

або характеристику.  

9 Укр. літ. Марко Вовчок. Життя і творча 

діяльність. Марко Вовчок як 

перекладач (Ж. Верна, Г. К. 

Андерсена, А. Е. Брема). 

«Народні оповідання»; продовження 

теми народного життя в повісті 

«Інститутка». 

ТЛ: реалізм. 

Переглянути відео 

https://youtu.be/XooE

yjRql6wЗа  

Опрацювати матеріал 

на с. 297-302, 

питання 4 (письмово) 

підручником. Читати 

повість «Інститутка».  

Понеділок 16.05. 

7 Укр. мова Правопис часток не і ні з різними 

частинами мови. 

 Вивчити параграф 

50, с. 186-187, вправа 

533, відео у допомогу 

https://youtu.be/X_IQ

E778t5s . 

9 Укр. мова Урок мовленнєвого розвитку №20. 

Конспект сприйнятого на слух 

науково-навчального тексту. 

Опрацювати с. 248-

249. Вправа 523.  

8 Укр. літ. «Вітька + Галя, або Повість про перше 

кохання» –гумористична повість про 

життя і пригоди школярів із села 

Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, 

Прочитати розділи 

повісті В. Чемериса 

"Вітька плюс Галя..." 

(у підручнику тексту 

немає), опрацювати 

питання (усно). 

Скласти план до 

прочитаних розділів 

«Ех, Вітько, 

Вітько!..» «Творчі 

муки Федька».  

10 Укр. мова Полемічні прийоми. Мистецтво 

відповідати на запитання. 

Переглянути відео 

https://youtu.be/hiVAP

MudWi8 , скласти 

кілька запитань до 

теми. 

11 Укр. мова Етикетні жанри(привітання, 

вибачення) 

Переглянути відео 

https://youtu.be/Rx-

CAOjMy3I Скласти 

діалог, 

використовуючи 

https://youtu.be/Lw8REMR07_w
https://youtu.be/Lw8REMR07_w
https://youtu.be/8hsBBUL7HX8
https://youtu.be/8hsBBUL7HX8
https://youtu.be/XooEyjRql6wЗа
https://youtu.be/XooEyjRql6wЗа
https://youtu.be/X_IQE778t5s
https://youtu.be/X_IQE778t5s
https://youtu.be/hiVAPMudWi8
https://youtu.be/hiVAPMudWi8
https://youtu.be/Rx-CAOjMy3I
https://youtu.be/Rx-CAOjMy3I


етикетні формули. 

11 Укр. літ. Історико-культурна ситуація 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

(на шляху до нового відродження). 

З’ява нового літературного покоління. 

ТЛ: постмодернізм. 

Переглянути відео 

https://youtube.com/w

atch?v=L6izH21YbkA

&feature=share . с 

208-219, конспект. 

Вівторок 17.05. 

10 Укр. літ. Єдність краси природи і мистецтва, 

образотворчі засоби в поезії 

(«Блакитна Панна»). 

Переглянути відео 

https://youtube.com/w

atch?v=gFGyuuimH-

k&feature=share с. 

205-206. Скласти 

паспорт твору, 

вивчити вірш 

«Блакитна панна» 

напам’ять. 

8 Укр. літ Дитячі проблеми в дорослому житті, 

передані засобами 

гумору. 

Продовжуємо читати 

наступні два розділи 

«На Голгофу», «О 

зміюко лукавая!», 

дати відповідь на 7 

питання с. 268.  

7 Укр. літ. Урок мовленнєвого розвитку. 

Створення власної історії з головним 

героєм повісті Іваном Силою 

(письмово). 

Читати повість 

«Неймовірні пригоди 

Івана Сили» до кінця. 

Схарактеризувати 

образ Івана, 

придумити кінцівку 

до твору. 

Середа 18.05. 

8 Укр. мова Речення зі звертаннями, вставними 

словами (словосполученнями, 

реченнями). 

Повторити параграф 

28-30. Виконати 

вправу 390. 

7 Укр. мова Правопис часток не і ні з різними 

частинами мови (узагальнення). 

Напишіть 

самодиктант за 

покликанням 

https://youtu.be/UcVd

dgfWv74.   

7 Укр. літ. Андрій Малишко. Відомий 

український поет і його пісні, що стали 

народними. Оспівування любові до 

матері, її щирих почуттів до своєї 

дитини («Пісня про рушник»). 

Перегляньте відео 

https://youtu.be/O99h

H0KItto  

Опрацювати с.261-

264, вивчити пісню.  

 6 Укр. літ. Степан Руданський. Коротко про Переглянути відео  

https://youtube.com/watch?v=L6izH21YbkA&feature=share
https://youtube.com/watch?v=L6izH21YbkA&feature=share
https://youtube.com/watch?v=L6izH21YbkA&feature=share
https://youtube.com/watch?v=gFGyuuimH-k&feature=share
https://youtube.com/watch?v=gFGyuuimH-k&feature=share
https://youtube.com/watch?v=gFGyuuimH-k&feature=share
https://youtu.be/UcVddgfWv74
https://youtu.be/UcVddgfWv74
https://youtu.be/O99hH0KItto
https://youtu.be/O99hH0KItto


письменника. Співомовки С. 

Руданського – унікальне явище у 

світовому письменстві. Показ 

кмітливості народу у співомовці 

«Добре торгувалось». 

ТЛ: гумореска, співомовка. 

https://youtu.be/C_j9k

R8y8NY.  Читати с. 

223-225, питання 5 

письмово.  

 

9 Укр. мова Контрольна робота №4 з мовної теми 

«Складні речення з різними видами 

сполучникового і безсполучникового 

зв’язку. Текст як одиниця мовлення й 

продукт мовленнєвої діяльності» 

(тестування). 

Виконати контрольну 

роботу. 

11 Укр. літ. Література елітарна, вишукана, 

високохудожня. Література масова, 

популярна (її інтенсивний розвиток). 

ТЛ:  література елітарна, масова 

Переглянути відео 

https://youtu.be/-

ZW5XxQud3k . 

Зробити конспект. 

Опрацювати с.218 

9 Укр. літ. Антилюдяна суть кріпосництва та 

солдатчини. Образи персонажів – 

людей із народу та панночки. 

Авторська позиція у творі. 

 Опрацювати с 304-

307. Скласти паспорт 

твору. 

Четвер 19.05. 

8 Укр. мова Речення з відокремленими членами. Продовжуємо 

повторення. 

Параграф 31-37. 

Вправа 391. 

10 Укр. мова Урок мовленнєвого розвитку №24. 

Написання контрольного есе за 

змістом висловів народної мудрості. 

Підібрати матеріал 

до твору . Відео у 

допомогу 

https://youtu.be/tX8sD

-FF_T0.  

7 Укр. мова Написання часток -бо, -но, -то, -от, -

таки. 

Перегляньте відео до 

теми 

https://youtu.be/dih_8

DPMN1A  

Опрацювати 

параграф 40, вправа 

522. 

10 Укр. літ. Олександр Олесь (О. Кандиба). 

Коротко про життя і творчість, 

світоглядні переконання митця. 

Неоромантичні, символістські 

тенденції у творчості («З журбою 

радість обнялась...»). 

Переглянути відео 

https://youtu.be/R4h-

WYEtscg.   

Скласти анкету 

письменника. С. 209-

210, в/ч, ідейно-

https://youtu.be/C_j9kR8y8NY
https://youtu.be/C_j9kR8y8NY
https://youtu.be/-ZW5XxQud3k
https://youtu.be/-ZW5XxQud3k
https://youtu.be/tX8sD-FF_T0
https://youtu.be/tX8sD-FF_T0
https://youtu.be/dih_8DPMN1A
https://youtu.be/dih_8DPMN1A
https://youtu.be/R4h-WYEtscg
https://youtu.be/R4h-WYEtscg


художній аналіз 

поезії. 

П’ятниця 20.05. 

8 Укр. мова Контрольний диктант №2. Написати 

самодиктант за 

покликанням 

https://youtu.be/S0l_U

BWFduA . 

6 Укр. літ. «Запорожці у короля». Висміювання 

моральних вад, негативних рис 

характеру, авторська симпатія до 

простої людини, до її розуму, 

кмітливості, почуття гумору, уміння 

посміятися над власною безпорадністю 

та відстояти свою гідність. 

Переглянути відео  

https://youtu.be/IZhY5

ZtdK8U.  

Виразно читати 

гумореску на с. 227, 

опрацювати питання 

1-4 усно. 

11 Укр. мова КР №4. Стилістична норма. Практична 

риторика (тест) 

Виконати контрольну 

роботу. 

9 Укр. літ. Урок позакласного читання. Марко 

Вовчок. Оповідання «Козачка» зі 

збірки «Народні оповідання». Урок 

мовленнєвого розвитку. Написання 

листа авторові улюбленої книжки. 

Укр. Літ. Розвиток 

зв’язного мовлення. 

Написати лист 

авторові улюбленої 

книжки. Обсяг 1 

сторінка. 

Понеділок 23.05. 

7 Укр. мова Вигук як особлива частина мови. 

Групи вигуків за значенням. Виразне 

читання текстів з вигуками. 

Перегляньте відео 

https://youtu.be/GT6F

oLONOpk.  

Вивчити параграф 

51, вправа 542. 

9 Укр. мова Мовні аспекти вивчення речення 

(порядок слів у реченні). Редагування 

словосполучень і речень, у яких 

допущено граматичні помилки. 

Параграф 38. Вправа 

470. Відредагувати 

текст з помилками. 

8 Укр. літ. Образи Вітьки Горобця, Федька 

Котигорошка, Галі Козачок. 

Схарактеризувати 

образ на вибір. 

10 Укр. мова Урок мовленнєвого розвитку №25. 

Написання контрольного есе за 

змістом висловів народної мудрості. 

Написати контрольне 

есе за змістом 

вислову народної 

мудрості на тему 

"Що посієш, те й 

пожнеш". 

11 Укр. мова Контрольне есе на одну з тем:  

1. Міра відповідальності формує 

патріотизм. 

Написати контрольне 

есе. 

https://youtu.be/S0l_UBWFduA
https://youtu.be/S0l_UBWFduA
https://youtu.be/IZhY5ZtdK8U
https://youtu.be/IZhY5ZtdK8U
https://youtu.be/GT6FoLONOpk
https://youtu.be/GT6FoLONOpk


2. Скарби, що визначають сенс життя. 

3. Пунктуальність – невід’ємна риса 

підприємця. 

11 Укр. літ. Постмодернізм як один із художніх 

напрямів мистецтва 1990-х років, його 

риси. Проза, есеїстика: Г.Пагутяк 

(«Потрапити в сад», «Косар»), 

Ю.Андрухович («Shevchenko is OK»),  

В.Діброва («Андріївський узвіз»), 

Я.Мельник («Далекий простір»). 

Переглянути відео 

https://youtu.be/k5WV

Rw_S4Yk . Ідейно-

художній аналіз 

твору (на вибір) 

сучасного 

українського 

письменника. 

Вівторок 24.05. 

10 Укр. літ. Драматичний етюд «По дорозі в 

казку». Дорога в казку – символ 

духовних поривань до кращого життя. 

Маса, гурт людей і їхній провідник. 

Лідер – сильна особистість. Трагічна 

суперечність між мрією, духовністю й 

жорстокістю. 

ТЛ: драматичний етюд. 

Переглянути відео 

https://youtu.be/0hOG

yX7gaiI, прочитати 

етюд. Написати 

відгук на твір.  

8 Укр. літ Контрольна робота. Письмовий твір на 

одну з тем: «Загибель яскравої 

особистості у суспільній неволі (за 

повістю В. Дрозда “Білий кінь 

Шептало”)», «Добро і зло в сучасному 

світі (за повістю Ю. Винничука “Місце 

для дракона”)», «Поетизація першого 

почуття у повісті В. Чемериса “Вітька 

+ Галя, або Повість про перше 

кохання”». 

Написати 

контрольний твір. 

7 Укр. літ. Контрольна робота. Письмовий твір на 

одну з тем: «Ідея патріотичного 

оптимізму та життєлюбства у творах 

Олега Ольжича й Олени Теліги», 

«Богатир Карпат Іван Сила», 

«Пісенно-поетична творчість Андрія 

Малишка (Володимира Івасюка)». 

Написати твір на 

одну з поданих тем, 

обсяг 2-2,5 сторінки. 

Середа 25.05. 

8 Укр. мова Розділові знаки у простому 

ускладненому реченні. 

Відредагуйте текст. 

7 Укр. мова Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику 

при вигуках. 

Опрацювати теорію 

на с. 191, вправа 543. 

7 Укр. літ. Урок літератури рідного краю. 

Ознайомлення з творчістю 

Створити 

презентацію до 



письменників-земляків. творчості будь-якого 

письменник 

Донеччини. 

6 Укр. літ. Павло Глазовий. Стисло про 

письменника. «Еволюція», «Найважча 

роль», «Заморські гості», «Похвала», 

«Кухлик» (2–3 твори на вибір). 

Іронічно-пародійна, викривальна 

спрямованість гумористичних і 

сатиричних творів. 

Переглянути відео 

https://youtu.be/BU9T

7oVLm8o  

Опрацювати матеріал 

на с. 229-233, 

вивчити гумореску 

Глазового (за 

вибором). 

9 Укр. мова Орфографія. Параграф 37, вправи 

449 -465 (три на 

вибір). 

11 Укр. літ. Контрольна робота№6. (тестові 

завдання, відповіді на запитання). 

Стоїчна українська поезія. Сучасна 

українська література. 

Виконати контрольну 

роботу. 

9 Укр. літ. Контрольна робота. Письмовий твір на 

одну з тем: «Ідея соборності та 

незалежності України (за романом П. 

Куліша “Чорна рада”)», 

«Антикріпосницька спрямованість 

повісті Марка Вовчка “Інститутка”». 

Написати 

контрольний твір на 

одну з поданих тем. 

Четвер 26.05. 

8 Укр. мова Підсумкова контрольна робота. Виконати ПКР. 

10 Укр. мова Урок мовленнєвого розвитку №23. 

Дискусія на одну з тем: «Гроші. 

Навіщо збирати? Де зберігати? На що 

витрачати? Як заощаджувати?», 

«Мовна мода – це добре чи погано?». 

Підібрати аргументи 

на одну з поданих 

тез. 

7 Укр. мова Контрольна робота. Частка, вигук 

(тестування). 

Виконати тестування. 

10 Укр. літ. «Чари ночі» – перлина інтимної лірики 

української поезії. Мотив краси 

кохання й молодості, філософські 

роздуми про гармонію людини і 

природи. Музичність, звукова 

виразність поезій. Майстерність у 

відтворенні настрою, емоцій. 

Експресивне висловлювання 

патріотичних почуттів («О слово 

рідне! Орле скутий!..»). 

Опрацювати с. 210-

212, Виразно читати 

поезії, визначити 

художні засоби, 

вивчити їх напам’ять. 

П’ятниця 27.05. 



8 Укр. мова Урок корекції знань учнів. Виконати роботу над 

помилками, дібрати 

власні приклади. 

6 Укр. літ. Контрольна робота. Леонід Глібов, 

Степан Руданський, Павло Глазовий 

(тестування). 

Виконати завдання 

на с. 234-235. 

11 Укр. мова Особливості написання власного 

висловлення (підготовка до ЗНО) 

Опрацювати матеріал 

на сайті 

https://osvita.ua/test/tr

aining/ukr-mova/ . 

9 Укр. літ. Урок літератури рідного краю. 

Літературні персоналії територіальної 

громади (поезія). 

Підготувати 

презентацію 

творчості 

письменника-

земляка. 

Понеділок 30.05. 

7 Укр. мова Узагальнення й систематизація 

вивченого 

С. 199-205, виконати  

тести на с 206-208. 

9 Укр. мова Пунктуація. Параграф 38, вправа 

481. Тести. 

8 Укр. літ. Урок літератури рідного краю. 

Ознайомлення з творчістю 

письменників-земляків. 

Підготувати 

презентацію 

творчості 

письменника-

земляка. 

10 Укр. мова Підбиття підсумків за рік. Тестування онлайн за 

вивченими темами 

https://zno.osvita.ua/uk

rainian/tema.html . 

11 Укр. мова Фонетика, орфоепія, орфографія 

(підготовка до ЗНО) 

Тестування онлайн за 

вивченими темами 

https://zno.osvita.ua/uk

rainian/tema.html . 

11 Укр. літ. Підсумковий урок. Бесіда про твори, 

вивчені упродовж навчального року. 

Підготовка до ЗНО. 

 


