
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

11 КЛАС 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

ІІ чверть 

 

СИНТАКСИЧНА НОРМА 

19 10/11 Поняття синтаксичної норми  Виконати завдання 

конторольної 

роботи. 

20 11/11 Складні випадки синтаксичного 

узгодження (УПА засвідчила; до міста 

Старий Самбір; у місті Чернівці) 

Виконати тестові 

завдання. 

21 17/11 Складні випадки синтаксичного 

керування (відгук про роботу, радіти з 

перемоги і радіти перемозі; потреба в 

підручниках; не вживати заходів; не 

викликає довіри; враження від фільму; 

командувач військ; багатий на 

копалини і багатий копалинами; 

близько десятої години; переміг 

завдяки вам; посіяла біля хати, за 

нашими розрахунками) 

Опрацювати 

конспект уроку, 

виконати завдання з 

прикріпленого 

файла. 

22 18/11 Уживання прийменників (відбувається 

в Україні, побувати в Німеччині; 

поглянути на Вкраїну; жити на 

Черкащині; піднятися на Еверест); 

(піти по гриби; по цей день; блукати 

по полю; триватиме з лютого по 

квітень; кожному по сувенірові; 

зауваження по суті тощо) 

Опрацювати 

параграф 23. 

Вправа 252 

23 24/11 Варіанти граматичного зв’язку підмета 

й присудка 

Опрацювати 

конспект уроку. 

Виконати завдання 

з прикріпленого 

файла. 

24 25/11 Пасивні конструкції Вивчити паранраф 

31. Виконати 

тестові завдання з 

прикріпленого 

файла. 

25 01/12 Неповні речення Опрацювати 

конспект, виконати 



тести з 

прикріпленого 

файла. 

26 02/12 Односкладні речення Виконати тести за 

покликанням 
https://forms.gle/1t8uSF
DZbUVFXciw7  

27 08/12 Контрольне есе на одну з тем:  

1. Краще синиця в руках, ніж журавель 

у небі.  

2. Чи повинна людина підкорювати 

природу? 

Визначити види 

односкладних 

речень. 

28 09/12 Порядок слів у реченні Написати есе на 

одну з 

запропонованих тем 

29 15/12 Просте ускладнене речення Опрацювати 

параграф 30, вправа 

274 

30 16/12 Будова складного речення й логічні 

помилки в ньому 

Виконати тестові 

завдання з 

прикріпленого 

файла 

31 22/12 КР №2. Синтаксична норма (тест) Опрацюйте 

презентацію до 

уроку. Відредагуйте 

речення 

32 23/12 Пунктуаційна помилка. Тире між 

підметом і присудком 

Проаналізуйте 

допущені помилки 

ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА 

33 29/12 Звертання  Тести 
https://naurok.com.ua/t
est/tire-mizh-pidmetom-
i-prisudkom-27665.html  

34 30/12 Підсумковий урок за І семестр  Параграф 46, 

вправа454 
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