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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

для учнів 5-11 класів закладів освіти Одеської області під час карантину,  

спричиненого коронавірусом  COVID- 19,  

з 16.03 по 03.04.2020 року 

 

З метою забезпечення неперервного освітнього процесу у формі якісного 

дистанційного навчання пропонуємо учням 5-11 класів та їхнім батькам скористатися 

такими ресурсами мережі Інтернет: 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ ПІДРУЧНИКІВ  

http://osvita.ua/school/textbook/  

2. АУДІОКНИГИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

https://lib.sluhay.com.ua/ 

3. ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

Пізнавайте, вчіться, розвивайтесь! 

https://webpen.com.ua/index.html  

4. Проект iLearn 

https://ilearn.org.ua/  

5. Be Smart. Освітній проект з онлайн-навчання 

https://www.eduget.com/uk/podgotovka-k-zno-po-ukrainskomu-yazyiku-i-literature/  

6. ПРОЕКТ «МОВА – ДНК НАЦІЇ» 

http://ukr-mova.in.ua/library/nagolos/ 

7. ЕКСПРЕС-УРОКИ української мови та літератури 

http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky 

8. Онлайн-школа «На Урок» 

https://naurok.ua/  

9. Доступна освіта. Відеоуроки з української мови та літератури 

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/ukrayinska-mova-i-literatura/urok-1-

slovospoluchennya-ta-rechennya-pisni-marusi-churaj-istorichni-pisni 

10. Відеорепетитор української мови  

https://www.youtube.com/watch?v=cMnu-voSs2E  

11. Лайфхаки з української мови  

https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/  

12. Лайфхаки з української літератури 

http://osvita.ua/school/textbook/
https://lib.sluhay.com.ua/
https://webpen.com.ua/index.html
https://ilearn.org.ua/
https://www.eduget.com/uk/podgotovka-k-zno-po-ukrainskomu-yazyiku-i-literature/
http://ukr-mova.in.ua/library/nagolos/
http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky
https://naurok.ua/
https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/ukrayinska-mova-i-literatura/urok-1-slovospoluchennya-ta-rechennya-pisni-marusi-churaj-istorichni-pisni
https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/ukrayinska-mova-i-literatura/urok-1-slovospoluchennya-ta-rechennya-pisni-marusi-churaj-istorichni-pisni
https://www.youtube.com/watch?v=cMnu-voSs2E
https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/
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https://edera.gitbook.io/lit-lifehacks/   

13. ТЕСТИ ЗНО ОНЛАЙН 

http://zno.osvita.ua/ukrainian/ 

14. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО 

http://zno.if.ua/ 

15. ЗНО КЛУБ 

http://znoclub.com/ 

16. EDERA BOOKS 

https://www.ed-era.com/books/ 

17. UA МОДНА 

http://modne-slivce.uamodna.com/ 

18. ОФІЦІЙНИЙ САЙТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

http://ukrainskamova.com/ 

19. ПОРТАЛ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

http://pravila-uk-mova.com.ua/ 

20. ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК (СУМ) 

http://www.mova.info/pidruchn.aspx 

21. БІБЛІОТЕКИ ONLINE 

http://ta-v.blogspot.com/p/online.html 

22. ДОВІДНИК З ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ 

http://skripnikmarina.ucoz.ua/dovidnik.html 

23. 10 ЛЕКЦІЙ ПРО КЛАСИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВІД МИСТЕЦЬКОГО 

АРСЕНАЛУ 

https://osvitoria.media/experience/10-rozkishnyh-lektsij-pro-klasykiv-ukrayinskoyi-literatury-

vid-mystetskogo-arsenalu/ 

24. Платформа Prometheus 

https://prometheus.org.ua/  

25. Доступна освіта. Відеоуроки з української мови та літератури 

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/ukrayinska-mova-i-literatura/urok-1-

slovospoluchennya-ta-rechennya-pisni-marusi-churaj-istorichni-pisni  

Твори письменників учні самостійно читають з хрестоматій та підручників. 
  

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 1.  ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ ПІДРУЧНИКІВ  

     http://osvita.ua/school/textbook/  

2. Платформа «Тисяча журавлів» 

     https://www.1000z.com.ua/  

https://edera.gitbook.io/lit-lifehacks/
http://zno.osvita.ua/ukrainian/
http://zno.if.ua/
http://znoclub.com/
https://www.ed-era.com/books/
http://modne-slivce.uamodna.com/
http://ukrainskamova.com/
http://pravila-uk-mova.com.ua/
http://www.mova.info/pidruchn.aspx
http://ta-v.blogspot.com/p/online.html
http://skripnikmarina.ucoz.ua/dovidnik.html
https://osvitoria.media/experience/10-rozkishnyh-lektsij-pro-klasykiv-ukrayinskoyi-literatury-vid-mystetskogo-arsenalu/
https://osvitoria.media/experience/10-rozkishnyh-lektsij-pro-klasykiv-ukrayinskoyi-literatury-vid-mystetskogo-arsenalu/
https://prometheus.org.ua/
https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/ukrayinska-mova-i-literatura/urok-1-slovospoluchennya-ta-rechennya-pisni-marusi-churaj-istorichni-pisni
https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/ukrayinska-mova-i-literatura/urok-1-slovospoluchennya-ta-rechennya-pisni-marusi-churaj-istorichni-pisni
http://osvita.ua/school/textbook/
https://www.1000z.com.ua/
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3.   Доступна освіта 

     https://dostupnaosvita.com.ua/  

4.   Онлайн-школа «На Урок» 

     https://naurok.ua/  

Твори письменників учні самостійно читають з хрестоматій та підручників. 

 

ОРІЄНТОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

ТА ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО УЩІЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  

на період з 16.03 по 03.04.2020 року  

 

УКРАЇНСЬКА МОВА  

1. Для всіх класів: 

 скоротити  кількість годин, відведених на повторення  програмового матеріалу;  

 скоротити кількість годин, передбачених навчальною програмою для 

узагальнення вивчених тем. 

2. За класами: 

5 клас 

Примітка: у календарному плануванні об’єднано уроки (колонка ліворуч), уроки 

чергуються за кольорами (1 колір – 1 урок). 

 Тема №6. Відомості із синтаксису і пунктуації Словосполучення. 

Відмінність словосполучення від слова й речення. 

Головне й залежне слово в словосполученні. 

 Речення, його граматична основа (підмет і присудок). 

Речення з одним головним членом. 

 Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням: окличні й 

неокличні. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення. 

 РМ Контрольний усний твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим 

досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом 

(орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною». 

 Другорядні члени речення (додаток, означення, обставина). 

Додаток. Способи їх вираження. Стилістична роль означень у художньому 

мовленні. 

 РМ Читання вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного. 

 Означення. Способи їх вираження. Стилістична роль означень у художньому 

мовленні. 

Прикладка як різновид означення. 

 Обставина. Типи обставин за значенням. Способи їх вираження. 

 Другорядні члени речення. Тренувальні вправи. 

https://dostupnaosvita.com.ua/
https://naurok.ua/
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 Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками а, але, 

і). Кома між однорідними членами. 

 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире 

при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. 

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними 

членами. Тренувальні вправи. 

 РМ Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного 

характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.  

 РМ Складання висловлення «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад») з 

використанням узагальнювальних слів з однорідними членами речення. 

 Звертання. Непоширені й поширені звертання.  

Розділові знаки при звертанні. 

 Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями 

слів (практично). 

Вставні слова, виділення їх на письмі комами.  

 РМ Написання листа до рідної людини з використанням звертань та вставних 

слів. 

 Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Кома між 

частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і 

сполучниковим зв’язком. 

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Кома між 

частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і 

сполучниковим зв’язком. Синтаксичний розбір складного речення. 

 РМ Ділові папери. Оформлення конверта. 

 Контрольна робота № 6 за темою «Відомості із синтаксису і пунктуації» 

(тестові завдання). 

 Тема №7. Пряма мова. Діалог. Повторення й узагальнення вивченого в 

кінці року 

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. 

 Розділові знаки при прямій мові.  

Розділові знаки при прямій мові. Тренувальні вправи. 

 РМ Контрольний письмовий твір-роздум за колективно складеним планом 

у художньому стилі на тему: «Чому необхідно знати історію свого народу». 

 Діалог. Тире при діалозі. 

 Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при них. 

 РМ Складання розповіді «Улюблені пісні моєї мами». 

 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова 

слова й орфографія». 

 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика й 
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графіка». 

 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Орфоепія й 

орфографія». 

 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. 

Пунктуація». 

 РМ.  Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання 

розділових знаків. 

 Контрольний диктант за ІІ семестр. 

 Контрольна робота № 7 за темою «Пряма мова. Діалог. Повторення й 

узагальнення вивченого в кінці року» (тестові завдання). 

 Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту. Підсумковий урок. 

 Узагальнення й систематизація вивченого за рік. 

 

6 клас 

 Тема №7. Морфологія. Орфографія. Прикметник 

Аналіз контрольної роботи. Творення прикметників. Перехід прикметників в 

іменники. 

 Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-,         -ісіньк-, -юсіньк-, -

ськ-, -цьк-, -зьк- 

 Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов- -ин-, -ін-, -ічн-, -ичн-. 

 Написання не з прикметниками. 

 Написання -н- і -нн- у прикметниках. 

 Написання складних прикметників разом і через дефіс. 

 Написання прізвищ прикметникової форми. Розбір прикметника як частини 

мови. 

 Правопис прикметників. Тренувальні вправи. 

 РМ Письмовий контрольний докладний переказ тексту, що містить опис 

природи. 

 Контрольна робота № 7. «Морфологія. Орфографія. Прикметник» (тестові 

завдання). 

 Тема №8. Морфологія. Орфографія. Числівник 

Аналіз контрольної роботи. Числівник: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

 Числівники кількісні і порядкові. 

Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених 

числівників. 

 РМ  Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих 

вражень або за картиною. 

 Відмінювання кількісних числівників. Буква ь в кінці числівників і перед 
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закінченням у непрямих відмінках. 

 Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників. 

 Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових 

числівників з –тисячний. 

 Узгодження числівників з іменниками. 

 Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Морфологічний 

розбір числівника. 

 РМ Контрольний діалог. Складання й розігрування діалогу між учнями, 

яким доручено придбати для класу певну кількість квитків на виставу 

(зошитів, олівців, кулькових ручок) з використанням числівників у формах 

непрямих відмінків на позначення кількості та цін. 

 Контрольна робота № 8. «Морфологія. Орфографія. 

Числівник» (тестові завдання). 

 Тема №9. Морфологія. Орфографія. Займенник 

Аналіз контрольної роботи. Займенник: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

 Розряди займенників за значенням. Особові займенники, їх відмінювання. 

Приставний н у формах особових займенників. Зворотній займенник себе, 

його відмінювання. 

 РМ Письмовий контрольний твір розповідного характеру з елементами 

роздуму в художньому стилі з використанням займенників на тему: «У чому 

полягає гідність людини». 

 Питальні та відносні займенники, їх відмінювання. 

 Неозначені займенники, їх відмінювання. Написання разом і через дефіс 

неозначених займенників. 

 Присвійні, вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. 

 Заперечні займенники. Правопис заперечних займенників. 

Морфологічний розбір займенника. Повторення, узагальнення та 

систематизація вивченого. 

 Контрольна робота № 9 «Морфологія. Орфографія. Займенник» (тестові 

завдання). 

 Контрольний диктант за ІІ семестр. 

 РМ №24. Есе «У чому полягає життєвий успіх». 

 Повторення і узагальнення вивченого за рік з лексикології та фразеології. 

 РМ Виразне читання вголос художніх, науково-популярних текстів 

(уривків) різних жанрів. 
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7 клас 

 Творення й правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках. 

 Не і ні з прислівниками. 

 и та і в кінці прислівників. 

 Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і 

дієприкметників. 

 Написання прислівників окремо, разом і через дефіс 

Написання прислівників окремо, разом і через дефіс 

 РМ Складання анотації на книжку з використанням  прислівників. 

 Написання прислівникових словосполук типу раз у раз, з дня на день. 

Розбір прислівника як частини мови.  

 Контрольна робота №6 за темою «Прислівник» (тестові завдання). 

 Тема №7. Службові частини мови. Прийменник. Сполучник  

Прийменник як службова частина мови, засіб зв’язку слів у 

словосполученні й реченні. Зв'язок прийменника з непрямими відмінками 

іменника. Види прийменників за будовою. 

Аналіз контрольної роботи №6. 

 Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників 

разом окремо і через дефіс. 

 РМ. Читання вголос уривків із художніх творів, що містять діалоги, 

складені в розмовному стилі. 

 РМ Письмовий портретний нарис у публіцистичному стилі (назва). 

 Синонімічні й антонімічні  прийменники.  

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. Розбір 

прийменника як частини мови. 

 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, 

походженням, способи використання в реченні. 

 Використання сполучників у простому й складному реченні: сполучники 

сурядності й підрядності. Розрізнення сполучників і однозвучних слів 

 Написання сполучників разом і окремо. Розбір сполучника як частини мови. 

 Контрольна робота №7 за темою «Прийменник. Сполучник» (тестові 

завдання). 

 Тема №8. Службові частини мови. Частка. Вигук як особлива частина 

мови  

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі. 

Частки, що надають слову або реченню  додаткових відтінків (практично). 

Аналіз контрольної роботи №7. 

 Написання не і ні з різними частинами мови (узагальнення). 

 Написання часток – бо, - но, - то, - от,                       -  таки. Розбір частки 
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як частини мови. 

 Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при 

вигуках. Розбір вигука як особливої частини мови. 

 Контрольна робота №8 за темами «Частка. Вигук» (тестові завдання). 

 Контрольний диктант за ІІ семестр. 

 Аналіз контрольної робота і контрольного диктанту. Узагальнення й 

систематизація вивченого про частини мови, правопис їх і використання в 

мовленні. 

 

8 клас 

 Тема №4. Речення з відокремленими членами 

Аналіз контрольної роботи. Поняття про відокремлення. Відокремлення 

другорядні члени речення (також уточнювальні). 

 РМ  Інтерв’ю в публіцистичному стилі. 

 Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях. 

 РМ Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з 

елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом). 

 Аналіз контрольного переказу. Відокремлена прикладка. Розділові знаки 

при ній. 

 Відокремленні обставини. Розділові знаки при них. 

 Відокремлені додатки. Розділові знаки при них. 

 Відокремлені члени речення. Розділові знаки при них. Тренувальні вправи. 

 РМ Контрольний усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на 

основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому 

стилі (за складним планом). 

 Відокремлені уточнювальні члени речення.  

Відокремлені уточнювальні члени речення. Тренувальні вправи. 

 Повторення, узагальнення й систематизація вивченого. Синтаксичний 

розбір простого ускладненого речення. 

 РМ Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на 

основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з 

використанням відокремлених означень та обставин). 

 РМ Читання вголос тексту художнього стилю, що містить речення, 

ускладнені відокремленими членами. 

 Повторення в кінці року  

Словосполучення й речення. Будова й види словосполучень. Речення 

прості й складні, двоскладні й односкладні. 

 Головні й другорядні члени речення. 
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Види односкладних речень. Повні й неповні речення 

 Розділові знаки в простому реченні. Редагування словосполучень і речень, 

у яких допущено граматичні помилки. 

 Відокремлені члени речення. 

 Контрольна робота №4 за темою «Речення з відокремленими членами» 

(тестові завдання). 

 Контрольний диктант за ІІ семестр. 

 Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту. Підсумковий урок. 

 Узагальнення й систематизація вивченого за рік. 

 

9 клас 

 Тема 5. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності. 

Узагальнення й систематизація вивченого 

Текст, його основні ознаки. Будова тексту. 

 РМ Конспектування сприйнятого на слух науково-навчального тексту. 

 Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці. Види і засоби 

міжфразового зв’язку в тексті (повторення й узагальнення). 

 РМ Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей. 

 Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях. 

 РМ Читання вголос тексту публіцистичного стилю, що містить складні 

речення з різними видами зв’язку. 

 Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична 

основа, види речень). 

Орфографія. Пунктуація. 

 Контрольна робота №5 за темою «Складне синтаксичне ціле. 

Узагальнення й систематизація вивченого» (тестові завдання). 

 Контрольний диктант за ІІ семестр. 

 Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту.  

 Узагальнення й систематизація вивченого за рік. 

 

10 клас 

 Морфологічна норма. Морфологічна помилка.  

 Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменника (зал – зала, птах 

– птаха, плацкарт – плацкарта тощо). Іменники чоловічого та жіночого роду, 

що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – 

директорка, робітник – робітниця та ін.).  

Іменники спільного і подвійного роду. Складні випадки узгодження роду 

іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з 

іншими частинами мови. 
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Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила 

вживання їх.  

 Іменники, що мають лише форму однини або множини. 

 Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в 

орудному відмінку.  

 Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку. 

Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням 

(терміна – терміну, феномена – феномену).  

 Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, 

-еві (-єві) , -у (-ю) ); іменників знахідного відмінка (назв побутових 

предметів (узяв олівець – узяв олівця, написав лист – написав листа); 

іменників місцевого відмінка однини (на коні – на коневі, в ліжку – на 

ліжкові, в гаї – в гаю, на торзі – на торгу); іменників місцевого відмінка 

множини (кістьми – костями, крильми – крилами, чобітьми – чоботями 

тощо).  

 Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників 

ІV відміни.  

 Особливості кличного відмінка.  

 Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.  

 Контрольна робота № 4 «Морфологічна норма»: тестування, виконання 

завдань.  

 Написання есе за змістом висловів народної мудрості. 

 Практична риторика. Аргументи й докази. Полемічні прийоми.  

 Практична риторика. Мистецтво відповідати на запитання. Дискусія на 

тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як 

заощаджувати?», «Мовна мода – це добре чи погано?». 

 

11 клас 

 Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості 

фразеологізмів. 

Дискусія «Мовна мода – це добре чи погано?» 

 Стилістичні особливості засобів словотвору. 

Визначення стилістичного забарвлення словотворчих засобів тексту. 

Стилістичні особливості частин мови. 

Створення сторінки веб-сайту «Мовний режим у школі й місті (селі)». 

 Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях. 

Моделювання та редагування текстів різного стилю. 

 Практична риторика 

Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення). 

Укладання інструкції «Здорове харчування». 

 Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова, листування). 

Правила етикету електронного листування. 

 Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика). 

Написання рецензії на прочитану книгу сучасного письменника. 
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Етикетні жанри (привітання, вибачення). 

Складання оригінальних текстів-привітань. 

 Збирання необхідної інформації й допоміжного матеріалу для написання 

текстів різних жанрів. 

 Написання текстів різних жанрів. 

 Контрольна робота. Написання формального есе «Мозаїка української 

душі (миролюбність, сміливість, волелюбність, духовність, образність 

сприйняття, сентиментальність, сердечність, кмітливість, 

життєрадісність тощо)». 

 Удосконалення підготовлених текстів. 

 Виголошування підготовлених текстів. 

Аналіз і самоаналіз навчальної та комунікативної діяльності. 

 Контрольна робота № 4  за темою «Стилістична норма. Практична 

риторика» (тестові завдання закритої та відкритої форми). 

 Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за рік. 

 

 

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ – вивчення творчості 

письменників організувати шляхом об’єднання творів одного автора в один-два уроки. 

 

 

 


