
Завдання на карантин (6- 24 квітня) 

Українська  мова 11 клас 

Теоретичний матеріал  § 52, вправа 3 (с.187), вправа 5, 7 (с.188). 

Теоретичний матеріал  § 53-54, вправа 5 (с.193). 

Теоретичний матеріал  § 55-56, вправа 5.І (с.196) 

Пройти тестування за посиланням: 

Код доступу 605575 

Попросіть учнів використати цей код, 

відкривши посилання 

join.naurok.ua  

(до 7 квітня) 

 

!!!Три твори (теми див. нижче)надіслати  на електронну адресу: 
volkovanataivanivna@gmail.com 
1.Написати твір на тему : «Сьогодення нашої  країни». 

2.Написати твір-роздум на тему «Наскільки важливим є дотримання правил життя  

в суспільстві?» 

3.Написати твір-роздум на тему «Що мотивує нас до віри більше – віра в себе чи 

впевненість у підтримці друзів, рідних,однодумців?» 

Повторити теми: «Спрощення в групах приголосних»,  «»Правила вживання апострофа 

та знака м'якшення»,»Подвоєння і подовження приголосних», «Лапки у власних назвах»,  

«Написання складних слів», «Правопис НЕ з різними частинами мови». 

Тренувальне тестування за посиланням: 

http://lv.testportal.gov.ua:8080/?fbclid=IwAR2g8BP2PH4p_VqWiyzzaRXB41Rao8of87yW6EzMUsR25

ppGfBN5SZ-FvG8 

Переглянути відео урок за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=LoeW8qWICQI&feature=share&fbclid=IwAR2Jiu5H1MgviWwTD-

_dBKQGS6ZueUGIoG0MbgLOjc_T-uEPEilHACxcm4c 

https://www.youtube.com/watch?v=A07Pzg5yIwY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Ns8W_EkTwq0pI

YA0WUcK-Th7OoDk865k7EY1qTuVVLaYMG9p5tmVLkkM 

https://www.youtube.com/watch?v=whjXnjGpw8Q&fbclid=IwAR1cgqKrh2z4DX4aMybVU0s5zrVWw

7WJwTR8P2HGnUm2kwwpshkmEy1nXDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qSil4mZ9DLM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2e4CoI_mPxhjNj1

m3bEW1XXAHaEhu79dYJtX8f_pQbjdoXFOThKxzQOSM 
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переглядати модулі: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR8wzszIquehsceOh6xE3ZKE0IPj2DUr3&fbclid=IwAR0imHR

KDDv3ROuaOZXazSIvMLXXF5PUI5Ok6VC1QZk36jKLzAMpSALUZyE 

 

Українська література 11клас 

Теоретичний матеріал  на с 215- 222. Прочитати роман у віршах Л.Костенко «Маруся 

Чурай». 

Теоретичний матеріал  на с 234- 238. Виконати 4 завдання (с.237) письмово.  Одну із 

поезій В.Стуса вивчити напам'ять 

Пройти тестування  

Код доступу 973065 

Попросіть учнів використати цей код, 

відкривши посилання 

join.naurok.ua 
(До 15 квітня) 

Переглянути відео урок за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=_3XfTw5xqMs&feature=share&fbclid=IwAR2vUP_g3nljwhyKTgB

LDr99rhFfH_1-6SEvY5RjS4-7vfQzln7Xy6Fv5MI 

https://www.youtube.com/watch?v=s4NfYLULQWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0msQZcnmCqQU

iS4iTo6d1vjnvtd3ghLLiJ8RX6taIBrilwr9jFWFHWb0Y 

https://ru.padlet.com/29111958/Bookmarks?fbclid=IwAR2cfZmWV1XzfYlLAcq1uxaH1VqevFkUtLy-

tfOzwKw0EQ57_2D_Gn0-9_I 

https://padlet.com/29111958/ho8n2tbkeym2?fbclid=IwAR23u-

OTuifLle7ckOV5LslsHMU8AVpNEjkwzR3INCrAeWMf5NMqBG_E-xI 

Повторити творчість М.Коцюбинського, В.Стефаника,  О.Кобилянської, Лесі Українки, 

М.Вороного, Олександра Олеся, П.  Тичини, М.Рильського, Миколи 

Хвильового,В.Сосюри, В.Підмогильного. 
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Українська  мова 8-Б клас 

Теоретичний матеріал  § 51 вправи 606,607 (у.). Письмово – вправи 608,609. 

Теоретичний матеріал  § 52 вправи611, 612,623,624 (у.). Письмово – вправи 

613,614,617.618,625,626 

Написати есе на тему «Ровесники, ровесниці». 

Теоретичний матеріал  § 53 вправи 634,635 (у.). Письмово – вправи 637,641,642. 

Пройти тести «На Урок» за посиланням : 

Код доступу 894769 

Попросіть учнів використати цей код, 

відкривши посилання 

join.naurok.ua 

До 10 квітня 

 

 

 

 

Повідомте учням 

Код доступу 711407 

Попросіть учнів використати цей код, 

відкривши посилання 

join.naurok.ua 
До15 квітня 

 

Українська  мова 8-А клас 

Теоретичний матеріал  § 35. 

Теоретичний матеріал  § 36,вправа1(с.125)- усно; вправи 2 (с.125), 3(с.126), 8(с.127). 

Теоретичний матеріал  § 37, вправи  2 (с.129), 5(с.130), 8(с.131). 

Теоретичний матеріал  § 39, вправи 2 (с.135), 8(с.137). 

Теоретичний матеріал  § 40, вправи 2,4 (с.139), 8(с.141). 

Теоретичний матеріал  § 42, вправи 2 (с.144), 8(с.147). 

http://join.naurok.ua/
http://join.naurok.ua/


Теоретичний матеріал  § 43, вправи 2 (с.148),4 (с.149, підкреслити усі члени 

речення),8(с.151). 

Код доступу 894769 

Попросіть учнів використати цей код, 

відкривши посилання 

join.naurok.ua 

До 10 квітня 

 

 

Код доступу 602759 

Попросіть учнів використати цей код, 

відкривши посилання 

join.naurok.ua 
До 24 квітня 

Українська література 8-мі класи 

Прочитати матеріал на с.177 -186.Виписати із оповідання В.Дрозда «Білий кінь Шептало» 

7-10 фраз, які навчають бути особистістю.пройти тести до 15квітня: 

Код доступу 806476 

Попросіть учнів використати цей код, 

відкривши посилання 

join.naurok.ua 
 

Прочитати матеріал на с.187 -207 .До 20 квітня пройти тест за посиланням: 

Код доступу 396103 

Попросіть учнів використати цей код, 

відкривши посилання 

join.naurok.ua 
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