
Домашні завдання з української мови  та літератури, зарубіжної літератури для 9 класу. 
Розклад уроків  /  домашніх завдань  для учнів  9 класу 

на  тиждень 30.03 – 03.04.2020р 

День 

тижня/ 

число 

Предмет Тема  Домашні завдання 

Яке домашнє завдання? Виконати і здати д/з  

(Число і час)  

Пн.  

30.03 

Українська 

мова 

№1 

Твір-опис пам’ятки історії за картиною 

«Володимирська гірка».  

Вправа 463, сторінка 240. 

Розглянути картину, прочитати словник, 

відповідати на запитання за картиною. 

На чернетці скласти речення за планом. 

31.03 чернетку на 

перевірку 

 

( з 18.00 до 20.00) 

 Зарубіжна 

література 

Письменник Ернест Теодор Амадей Гофман. 

Біографія письменника. 

Казка-новела «Крихітка Цахес». 

Скласти і записати конспект про життя і 

творчість письменника (в інтернеті). 

Переглянути казку онлайн через ютуб. 

Записати героїв твору. Характери героїв. 

Яка головна думка твору? 

До 03.04 

 

До 06.04  

 

( з 18.00 до 20.00) 

Вт. 

31.03 

Українська 

мова 

№2 

Твір-опис пам’ятки історії за картиною 

«Володимирська гірка». 

Записати число. Тему. План. Твір. 

 

01.04 твір в зошиті 

(9.00- 12.00) 

або 

( з 18.00 до 20.00) 

 Українська 

література 

№1 

Іван Котляревський .  

Життя та творчість поета. 

Читати сторінки 79-80. 

Скласти і записати конспект. 

01.04 

(9.00- 12.00) 

( з 18.00 до 20.00) 

Ср. 

01.04 

Українська 

мова 

№3 

Вставні слова, вставні конструкції слів. Вправа 346 – письмово. 03.04 

(9.00- 12.00) 

 

( з 18.00 до 20.00) 

 Українська 

література 

№2 

Іван Котляревський. 

Поема «Енеїда». 

 

Читати поему.  

Написати героїв, їх характеристику. 

Переглянути мультфільм «Енеїда». 

До 06.04 

(9.00- 12.00) 

 

( з 18.00 до 20.00) 

Чт. 

02.04 

Українська 

мова 

  Борги 

(з 9.00 -12.00) 

 

Пт. 

03.04 

Українська 

література 

Зарубіжна 

література 

  Борги 

(з 9.00 -12.00) 



 



 
 

 

 



Вставні слова та вставлені конструкції (слова, словосполучення, речення) – 
 
Це  такі слова, які  граматично, синтаксично, не пов’язані з іншими членами речення.  
 
Вони не є членами речення, не відповідають на жодне питання, не пов’язуються сурядним 
чи підрядним зв’язком з головними та другорядними членами речення, тому на письмі 
виділяються чи відділяються певними розділовими знаками, а в усному мовленні — 
відповідною інтонацією. 
 

Вставні слова виражають особисте ставлення мовця до висловлюваної ним думки. 
Вставні слова певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення.  
 
Наприклад, маємо інформацію: Буде дощ. За допомогою вставних слів і речень цій 
інформації, не змінюючи її, можна надати різних відтінків: 
1. Безумовно, буде дощ. 
2. Здається, буде дощ. 
3. Кажуть, буде дощ. 
4. На жаль, буде дощ. 
5. Майте на увазі, буде дощ. 
6. Отже, буде дощ. 

 

.  

 



 

Вправа  346. Виконала ….  ….. (виконав ….   ……) 

Сміття загрожує місту. 

Сміття великого міста – це тверда частина побутових відходів, що утворюється в житлових масивах. По-

перше , це порожні         …..;  по-друге, зношений…….. 

……………. На жаль, більшість побутових відходів не розкладається   ……… 

 

 

Складання твору-опису 

пам’ятки історії та культури за картиною 

Володимирська гірка взимку  

 



   



 

 

 

Складання речення –порівняння  

Монумент «Добрий янгол миру» вищий, чим статуя Будди у Японії. 



А статуя Будди нижча, чим монумент «Добрий янгол миру». 

Статуя Будди вища, чим … 

 



 



 
 

 

 

 

 

Картина 



Володимирська гірка взимку 

художник Сергій Позняк 

2005рік 

 

План. 

1. Назва картини. 

2. Автор картини. 

3. Зображення на картині:  

А) хто це? 

Б) хто створив пам’ятник?  

В) коли був споруджений пам’ятник? 

Г) який пам’ятник?  (розміри) 

4. Де встановлено пам’ятник? 

     5. Що зобразив художник на передньому плані картини? (близько) 

     6. Що зобразив художник на другому плані картини ?  (там, далі, 

далеко). 

     7. Які кольори підібрав художник? 

         8. Який настрій передає  (справляє, створює) картина ? 

9. Чи потрібно встановлювати пам’ятники? Чому? 

      

 

Твір –опис 

Словник: 

Картина називається 

Написав (намалював, створив) картину художник Сергій Позняк 

Зображено (намальовано) пам’ятник 

Пам’ятник встановлено князеві 

Створили (зліпили) скульптори В. Демут-Малиновський і П.Клодт 

Пам’ятник був споруджений в 1853 році 

Бронзова фігура – фігура із бронзи 

Висота пам’ятника – 4,5 (чотири з половиною метри /чотири метри і п’ятдесят 

сантиметрів/) 

Князь відтворений (створений) у мантії з хрестом у правій руці і шапкою у лівій 

руці 

Великокнязівська шапка 

Постамент з чавуну – чавунний постамент,  шістнадцяти метровий постамент 

Прикрашено барельєфом «Хрещення Русі» і гербом стародавнього Києва  

На передньому плані (близько) зображено 

На другому плані  (там, далі, далеко) зображено 

Парк, люди, які гуляють, річка Дніпро, пам’ятник на горі над річкою 

Кольори підібрав (вибрав) художник 

Від світло-голубого до сірого 

Від світло-жовтого до коричневого 



настрій передає   (справляє, створює) картина  

гарний, спокій - спокійний, тишу, радість, велич події – хрещення Русі, силу і 

могутність – (бо встановлено на висоті і над річкою Дніпро). 

Пам’ятники встановлюються на згадку про якісь події або на вшанування 

великої поважної особи. Треба щоб люди пам’ятали своє історичне минуле 

(свою історію // історію своєї Батьківщини//). 

 

 

 

 

 

Опис 

Картина називається «Володимирська гірка взимку». 

         Написав (намалював, створив) картину художник Сергій Позняк. 

На картині зображено (намальовано) пам’ятник. 

Пам’ятник встановлено князеві Володимиру. 

Створили (зліпили) скульптори В. Демут-Малиновський і П. Клодт. 

Пам’ятник був споруджений в 1853 році на Володимирській горі. 

Володимирська гора – це парк у Києві, закладений (розпочато будівництво) у 

середині ХІХ століття (1845-1850роки). Володимирська гора, або зараз 

називають гірка в Києві – найбільш затишне й гарне місце. Це чудовий і 

спокійний парк, в якому приємно відпочивати. У ХІХ столітті Володимирську 

гірку називали Михайлівська гора, бо на цій височині розташований 



Михайлівський Золотоверхий храм. 

  
Коли виникла загроза  зсуву, схил укріпили: на ньому створили доріжки, 

цегляні спуски, майданчики, тераси. Висадили гарні дерева і кущі, спорудили 

альтанки і лавки. Кияни прогулювалися, зупиняючись, щоб помилуватися 

панорамою, фонтаном, або ж відвідати чайний павільйон. 



 
Пам’ятник – це бронзова фігура  князя. (фігура із бронзи) 

Висота пам’ятника – 4,5 (чотири з половиною метри /чотири метри і 

п’ятдесят сантиметрів/) 

Фігура князя відтворена ( пам’ятник створений) у мантії з хрестом у правій 

руці і великокнязівською шапкою у лівій руці. 

Пам’ятник встановлено на постаменті з чавуну  у шістнадцять метрів.  

Пам’ятник прикрашено барельєфом «Хрещення Русі» і гербом 

стародавнього Києва.  

На передньому плані (близько) зображено пам’ятник і людей, які гуляють у 

парку. Люди зупинились біля пам’ятника. 

На другому плані  (там, далі, далеко) зображено річку Дніпро. Могутній 

Дніпро широко розливається по берегах міста Києва. В його водах 

віддзеркалюється блакитне небо і від цього колір Дніпра стає ще красивішим.  

Художник підібрав (вибрав)  небагато кольорів. Це світлі і теплі кольори: 

від світло-голубого до сірого, від світло-жовтого до коричневого. 

картина передає (справляє, створює) гарний настрій , спокій, тишу, радість, 

велич стародавньої події – хрещення Русі.  

Силу і могутність передає зображення Дніпра, бо встановлено на висоті  над 

річкою. 

Пам’ятник встановили на згадку про подію Хрещення Русі та вшанування 

великої поважної особи – князя Володимира Великого. Треба щоб люди 

пам’ятали своє історичне минуле (свою історію // історію своєї Батьківщини//). 

 
 


