
 

13.11.2020 7 клас 

Тема: Життєвий і творчий шлях Марка Вовчка. Оповідання Козачка».    

            І і ІІ уривки твору 

 

1. Уважно прочитайте біографічні відомості про письменницю 

Марко Вовчок - справжнє ім’я - Марія Вілінська    (1833-1907). 

   Народилася 10 грудня 1833 р. в маєтку Єкатерининське Орловської 

губернії(Росія) у збіднілій дворянській сім’ї. Виховувалася в приватному 

пансіоні в Харкові. В салоні тітки К. П. Мордовіної в Орлі познайомилася з 

майбутнім своїм чоловіком, українським фольклористом і етнографом             

О. В.Марковичем. Проживаючи в 1851 — 1858рр. у Чернігові, Києві, 

Немирові на Вінниччині вивчила життя, культуру, мову українського народу. 

Пізніше у Петербурзі у 1859р. вона вже як автор збірки «Народні 

оповідання» потрапляє в коло видатних літераторів.  

У 1859 — 1867рр. перебуває за кордоном, де знайомиться з видатними 

людьми. Після повернення з-за кордону зближується з видавцями 

«Отечественных записок», веде в цьому журналі рубрику зарубіжної 

літератури, публікує свої оригінальні твори й переклади.  

У 1867 — 1878 рр. найяскравіше виявився талант письменниці як російського 

романіста. Виступає Марко Вовчок і як критик і як редактор петербурзького 

журналу.  

Померла письменниця 28 липня 1907 року.  

Твори:  „Народні оповідання“ (1857 — перший том, 1862 — другий том), 

соціальна повість „Інститутка“ (1859–1861), оповідання: „Чари“, „Максим 

Гримач“, „Данило Гурч“,  історичні казки-повісті: „Кармелюк“, „Дев’ять 

братів і десята сестриця Галя“, „Невільничка“, „Гайдамаки“, „Сава Чалий“, 

повісті „Три долі“, „Павло Чорнокрил“, „Сестра“, „Дяк“, збірка російською 

мовою „Рассказы из русского народного быта“, інші твори та близько ста 

перекладів і двохсот книг. 
Джерело: https://ukrclassic.com.ua/katalog/v/vovchok-marko/2229-marko-vovchok-biografiya-skorocheno 

2. Істрія написання оповідання «Козачка» 

Влітку 1856 року Марію Олександрівну Вілінську охопило незбориме 

бажання виразити на папері свої думки і враження. Живучи разом з сином 

Богдасиком в сільській хатині неподалік від Немирова, вона накидала один за 

другим декілька коротких оповідань українською мовою. Оповідання, 

написані в Немирові, винесли 24-річну письменницю на гребінь суспільної 

хвилі. Мовчазна, скромна, соромлива дружина молодшого вчителя географії 

раптом опинилася, за визначенням Івана Франка, «у рядах борців за свободу і 

людські права поневолених народних мас».  Видання першого тому збірки 

«Народні оповідання» побачило світ у 1857 році, до нього увійшли 11 

оповідань. Серед них було й оповідання «Козачка». 

   В оповіданні «Козачка» глибоко розкривається трагічна доля у минулому 

вільної людини, а потім рабині-кріпачки Олесі, типова доля жінки, уярмленої 

в кріпосницькій неволі. Шляхом протиставлення життя людей вільних і 

закріпачених Марко Вовчок яскраво показала нелюдський характер 

кріпосницької системи, що зневажала, нівечила все краще в людині — 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/v/vovchok-marko/2229-marko-vovchok-biografiya-skorocheno


забирала її сили й здоров'я, спустошувала душу. Головна увага письменниці 

підпорядкована реалістичному відображенню кріпосницьких відносин, 

показові всієї глибини психологічних переживань героїні. Доля колишньої 

козачки жахлива. Кріпаччина позбавила Олесю навіть права на родинний 

затишок, пани розлучили її з чоловіком, забрали дітей, прирекли її на 

голодну, самітну старість, передчасну смерть на самоті.  

     Особливістю стильової манери Марка Вовчка було те, що в її творах про 

трагічну долю селян-кріпаків (найчастіше селянок)  розповідається устами 

сільських трудівників. 

3. Прочитайте І і ІІ уривки оповідання. Підготуйтесь до бесіди за 

прочитаними уривками 

І 

Жив у нас у селі козак Хмара; багатир був! Що було в його поля, 

худоби, що всякого добра! Не дав йому Господь діточок купочки, уродилась 

дівчинка одна одним, як сонечко в небі. Випестили її, викохали хорошу й 

чепурну, і на розум добрий навчили. Уже шістнадцятий годок минає Олесі, 

вже й свати почали в хату навертатись. Старі дякують за ласку, частують, а 

дочки не змовляють: "Ще нехай погуляє, то буде чим дівування згадати. Ще 

не час голівку молоденьку на господарстві клопотати; нехай погуляє 

дівчиною". 

А що вже женихів було, Боже мій милий! Де вона пройде, то як рій 

гуде! Та й дівчина ж була! Велична, хороша, до всякого привітна й ласкава, і 

заговорить, і засміється, і пожартує; а де вже помітила що незвичайне, то так 

погляне, наче холодною водою зіллє, і одійде собі геть. 

Жила в батька-матері, не знаючи горя, ані лиха. Сказано, як молоде, то й 

гадок не має; тільки й думки, як би погулять весело. Да вже як там хороше й 

розкішно не жилося, треба було й їй свого лиха одбути. Занедужала перше 

мати: таки вже старенька була; похиріла неділь зо дві та й переставилась. За 

ненькою й батько помер з нудьги та з жалю за вірним подружжям, що з нею 

молодий вік ізвікував. 

Осталась Олеся сиротою. Плакала-плакала, та треба було привикати. 

Добрі люди її не забували: то стара тітка прийде, розважить, то дівчата 

прибіжать, нащебечуть, а коли то й за собою витягнуть. Дождали осені. 

Свати й не переводяться в Олесиній хаті: одні за двері, другі на поріг. А вона 

все дякує та одмовляється то тим, то сим… 

Аж ось шле свати Іван Золотаренко. Олеся пошанувала любих гостей і 

рушники подавала. 

А сей Іван Золотаренко та був кріпак. Такий-то виходився хороший, 

моторний, і не пізнати його, що в гіркому кріпацтві зріс. …От і 

повінчались… 

ІІ 

Другого дня пішли панам поклонитись. Не почула Олеся ні привіту, ні 

совіту, ані любого та веселого погляду не побачила. Пани такі якісь сердиті, а 

горді — аж надимаються. "Будь покірна, — наказують, — та до роботи 

панської щира!" І чудно, і сумно було Олесі таке слухати! А далі й страшно 

стало. Се справдішня невольниця вона буде!.. І марно її літа молодії 



перейдуть! Марно пишная краса зов’яне в щоденній тяжкій роботі — у 

неволі!.. 

Живе Олеся рік, і другий, і третій, і четвертий. Благословив господь 

діточками: три сини — як три соколи. А що попомучилась вона, що сліз 

повипивала над ними, — Мати Божа! Сказано, у дитини заболить пучка, а в 

матері серце. Іде на панщину, мусить їх кидать, а дітки — одно не говорить, 

друге не ходить, а третє не вміє сидіти, — дрібненькі, догледіти нікому, бо 

стару свекруху того ж таки року, як Олеся оддалась, поховали. Пересумує 

день у роботі, увечері біжить — що там мої діточки, як? А серце мре, непевна 

вона, чи діток застане живих і здорових. Хіба таке не бувало, що в одної 

жінки разом два сини втопились, граючись коло ставу на березі? 

Підросли діти, збулась сього клопоту, так друге лихо приспіло: то пан 

Семенка, то паничі Йвася шпирують — не догодив, то пані гримає на Тишка 

— біг коло неї, не вклонився. Що дня божого діточки її, як бубон, збиті. А 

хоч коли й мине день без карності, все неспокійно, все серце смутиться, все 

горя та лиха сподівається. 

Тільки що діти літ стали доходити, що вже матері і втіха, і поміч, 

позабирали їх до покоїв. З того часу не було веселої минути, ані спокійного 

спання Олесі: і вдень і вночі перед очима чорнявії хлопченята, потомлені, 

поблідлі, привиджуються: самі в покою сидять мовчки, без гуку, без гомону, 

без забавок, тихенько; аби поворушились, аби словечко між собою 

заговорили, зараз пани й гримнуть: "Що там за гомін! Ось я навчу вас тихо 

сидіти!" Сполохнуться голуб’яточка та й стихнуть. 

Що дня божого умивається Олеся дрібними сльозами: "діточки мої! 

квіти мої! Пов’яли ви в зеленочку!" 

Яке було добро, продали, а гроші розкотились. Чи мало ж на таку сім’ю 

треба? А пані не дає нічого, та ще й гнівається. "Ти, — каже, — повинна своє 

мати: ти багатого батька, є всього доволі! Коли тобі жалко дітей, то зодягай 

сама, а в мене й без вас багато розходу". 

Чоловік з нудьги зовсім занепав здоров’ям, отупів якось, нічого йому не 

страшно, не боязко, не болісно стало; а перво з великого жалю так, було, й 

обмирає 

Якось горювали вкупі, коли знеобачка лихо наринулось, та щонайтяжче: 

став пан у дорогу ладитись, аж у Москву, і Йвана Золотаренка за собою брав. 

І не просились, бо такий жорстокий був, немилосердний, що дурно й голову 

було клонити. 

— Діти мої! — прощається Іван, — прощайте, соколи мої ясні! Шануйте 

матір, любітесь із собою, нікого не кривдіть... прощайте, діточки мої любії! 

Жінко моя кохана! 

 тут пан кричить: "Хутко, хутко!" Пригорнув Іван до серця Олесю 

востаннє та й побіг. Тоді Олеся, як до пам’яті прийшла, схопилась — уже 

нема, далеко; тільки пил слідом клубочиться, а коло неї діти плачуть. 

— Діти мої! — скрикнула, — діти мої! тепер нема в вас жодного 

оборонця, нема помагача, самі-самісінькі зостались у світі! 

І справді, було хоч гляне в любії очі, щире слово почує, пригорнеться до 

його, посумують укупі, все було легше, як мала коло себе прихильну душу, 

вірне серце; а то зосталась, як та билина в полі! 



4. Подумайте:  
-  Чому під час читання твору виникає відчуття правдивості історії, 

зображеної в оповіданні? (Здається, що розповідає історію той, хто 

безпосередньо знав Олесю, жив поруч, спостерігав і співчував). 

 -  Яким ви уявляєте оповідача? Хто він? (Це селянин або селянка-

козачка, на очах якої пройшло життя Олесі). 
13.11.2020 7 клас 

Тема: Правопис чоловічих і жіночих імен по батькові.   

Вживання кличного відмінку 

 

1. Пригадайте правило: 

Творення і правопис імен по батькові 

Чоловічі імена по батькові Жіночі імена по батькові 

Чоловічі імена по батькові творяться 

додаванням до основ власних імен 

суфікса -ович: Михайло — Михайлович, 

Василь — Васильович, Юрій — 

Юрійович, Георгій — Георгійович 
Жіночі імена по батькові творяться 

додаванням до основ власних імен 

суфікса -івн(а): Михайло — 

Михайлівна, Юрій — Юріївна 

(Юрій+івна), Георгій — Георгіївна, 

Ілля — Іллівна, Кузьма — Кузьмівна. 

Кілька чоловічих імен по батькові 

творяться за допомогою суфікса -

ич: Лука — Лукич (і Лукович), Сава — 

Савич (і Савович), Кузьма — 

Кузьмич (і Кузьмович), Хома — 

Хомич (і Хомович), Яків — Якович,     

Ілля — Ілліч. 

 

Як виняток, в імені Григорій при 

творенні імені по батькові відпадає ій —

 Григорович, а до основи 

імені Микола додаємо ай —

 Миколайович (і рідко — Миколович). 

З відхиленням від цього правила 

творяться лише такі імена по 

батькові: Яків — Яківна, Григорій — 

Григорівна, Микола — Миколаївна 

 (і рідко — Миколівна). 

Чоловічі імена по батькові 

відмінюються так: 

Н. Петро Іванович 

Р. Петра Івановича 

Д. Петру(ові) Івановичу(еві) 

З. Петра Івановича 

О. Петром Івановичем 

М. (при) Петрі(ові) Івановичу(еві) 

Кл. Петре Івановичу 

Відмінюються жіночі імена по 

батькові так: 

Н. Ганна Іванівна 

Р. Ганни Іванівни 

Д. Ганні Іванівні 

З. Ганну Іванівну 

О. Ганною Іванівною 

М. (при) Ганні Іванівні 

Кл. Ганно Іванівно 

2. Перегляньте відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=ayfstaqoFzc 

https://www.youtube.com/watch?v=ayfstaqoFzc


До зустрічі! 

3. Виконайте завдання: запишіть імена та імена по батькові членів 

своєї родини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Опрацюйте матеріал:  

        Кличний відмінок імен по батькові 
Імена по батькові жіночого роду мають закінчення -о: Олено Іванівно, 

Ірино Василівно, Надіє Михайлівно; імена по батькові чоловічого роду мають 

закінчення -у: Петре Івановичу, Степане Васильовичу. 
Звертання, що складаються з кількох слів 
У звертаннях, що складаються з двох власних назв (імені та по 

батькові)або із загальної назви та імені, обидва слова мають форму кличного 

відмінка: Людмило Миколаївно, друже Максиме, пані Маріє, брате Василю, 

тітко Василино. 
У звертаннях, що складаються з загальної назви і прізвища, кличний 

відмінок має загальна назва, а прізвище виступає у формі називного 

відмінка: колего Іванченко, пане Чорний, добродію Прищепа, депутате 

Соколовський. 
У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, кличний відмінок 

обов’язково має перше слово, а друге може виступати у формі як називного, 

так і у формі кличного відмінка: пане офіцере (офіцер), добродію опоненте 

(опонент), пане голово (голова). 
Як і всі відмінки, кличний відмінок утворюється за допомогою 

відповідних закінчень. Закінчення кличного відмінка здебільшого залежить 

від часу активного побутування, будови та наголосу іменника. Та 

пам’ятайте, що для нього характерна варіативність та несистемність форм – 

перевіряйте написання закінчень іменників у кличному відмінку за 

орфографічним словником. 

5. Виконайте завдання: утворіть  імена по батькові  та запишіть їх  в  

кличному відмінку. 

Ірина (Лаврентій), Тетяна (Захар), Мар’яна (Ігор), Євген (Лука). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.11.2020 р. Географія 7 клас.                                                                                         

Тема уроку: Обертання Землі навколо своєї осі. Зміна дня і ночі. 

Нерівномірність нагрівання  поверхні земної кулі Сонцем (прямі, похилі 

промені). Поняття про клімат. 

1. Пригадайте: Яке співвідношення води і суші на Землі? Скільки 

материків та океанів на  Землі? 

2. Виконайте завдання: Побудуйте в ланцюжок (від найбільшого до 

найменшого) материки та океани Землі. 

3. Прочитайте текст:  Час, за який кожна точка земної поверхні (окрім 

полюсів) здійснює повний оберт навколо земної осі, 

називають зоряною добою. Її тривалість — близько 23 год 56 хв 4 сек 

(вона трохи відрізняється від звичної сонячної доби, яка триває рівно 

24 години). Кутова швидкість обертання кожної точки Землі є 

однаковою (15° за 1 год), лінійна ж швидкість обертання залежить від 

географічної широти точки. На тій самій географічній широті лінійна 

швидкість однакова, з віддаленням від екватора швидкість 

зменшується (оскільки відстань від точки до осі обертання 

максимальна на екваторі і зменшується з віддаленням від нього). 

Обертання Землі навколо осі зумовлює зміну дня та ночі, а 

відповідно — і кількості сонячної енергії, яка потрапляє на поверхню 

Землі протягом доби, що спричиняє добові зміни температури. 

 
   4.Переглянути відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=qWjmDrm2fmo 

5.Зробіть висновки та дайте відповіді на питання:  Чому відбувається 

зміна дня і ночі?  Які пори року ви знаєте, чому вони відбуваються ? 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=qWjmDrm2fmo


13.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 7-Б клас 

Тема. Призначення та форми сумок.  Виготовлення сумки господарської.   

1. Опрацюйте матеріал 

Сумка господарська призначена для того, щоб носити в ній різні дрібні 

речі, продукти харчування тощо. Таку сумку можна виготовити із шкіри, 

тканини, клейонки, целофану. Сумку з тканини іноді прикрашають 

аплікацією, вишивкою, тасьмою. 

Господарські сумки бувають різні за розмірами та формою. Від форми 

залежить і кількість деталей сумки. Найчастіше сумки виготовляють з трьох 

деталей: основа, ручка і кишені. 

Форма сумки визначається формою основної деталі: квадратної, 

прямокутної, півовальної, круглої. 

     

 

Щоб виготовити сумку, необхідно виконати такі види робіт: 

1. Визначити розміри деталей виробу. 

2. Побудувати креслення сумки. 

3. Вирізати викрійки. 

4. Викроїти деталі сумки. 

5. Обробити зрізи і з’єднати деталі виробу. 

6. Випрасувати виріб.  



 

Щоб пошити сумку, вам буде потрібно тканину для самої сумки і для 

ручок. Їх роблять як з такого ж, так і контрастного матеріалу.  

Технологія виготовлення: 

1. Вирізуєте з тканини два однакових прямокутника. Якщо матеріал 

великого розміру, а не в залишках, тоді попередньо зігніть його удвічі і 

зробіть одну велику заготовку. Місце згину буде низом сумки. 

2. Якщо у вас немає готових ручок, зшийте їх самостійно з цієї ж тканини. 

Щоб зробити такий ремінець, вирізуєте смужку подвійної ширини або пару 

окремих потрібного розміру. Не забудьте про припуски на шви. Зшийте 

смужки з вивороту і виверніть. У вас вийде поясок. Загладьте праскою краї. 

Другу аналогічну деталь виготовте так само. 

3. Пришийте один край ручки в потрібне місце спочатку з лицьового боку 

частин сумки. Те ж робите з другим кінцем. У вас повинна вийти ручка-

петелька. 

4. Робите підгин кромки деталі сумки на 3-5 см, потім пришийте його. До 

нього будуть пристрочуватись ручки. Якщо ви збираєтеся носити в сумці 

багато важких речей, пришити їх потрібно міцно, тому і загин краще 

виконати ширше. Пристрочують ручку до загину по периметру 

прямокутника і його діагоналях. Тепер все буде міцно триматися і не 

відірветься. Так само чините з другим ремінцем. До речі, пристрочити можна 

звичайним швом або зигзагом. Другий буде надійніше і заодно закріпить 

кромки. 

5. Зшиваєте основні деталі сумки з боків при лінії згину внизу або по 

трьом сторонам, якщо сумка робиться з двох частин. 

 

Завдання: 

1. Спробуйте з допомогою рідних  виготовити сумку. 

Джерело: 

https://foras-beauty.ru/uk/vtorye-blyuda/sumka-zhenskaya-svoimi-rukami-

sumka-svoimi-rukami-vybor-stilya/ 

 

 

https://foras-beauty.ru/uk/vtorye-blyuda/sumka-zhenskaya-svoimi-rukami-sumka-svoimi-rukami-vybor-stilya/
https://foras-beauty.ru/uk/vtorye-blyuda/sumka-zhenskaya-svoimi-rukami-sumka-svoimi-rukami-vybor-stilya/


ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (КУХАРСЬКА СПРАВА) 

13.11.2020 р. 

Тема: Правила безпечної праці, організація робочого місця під час 

нарізки овочів. 

Розгадайте кросворд! 

 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=ouOdW9dPXqM 

 

При користуванні ножем необхідно дотримуватись таких правил 

безпечних умов праці… 

 Не можна використовувати ножі з тупим лезом, ножі повинні бути 

гостро наточені; 

 В процесі роботи ніж повинен знаходитись постійно в правій руці, яка 

повинна бути весь час сухою; 

 Дерв’яні ручки інвентарю повинні бути чисто оброблені, не мати 

тріщин, зазубрин;  

 Передавати ніж необхідно тільки колодочкою вперед; 

 Не можна залишати ніж в сировині, у ванні або в раковині з водою. 

 Існують такі санітарні вимоги до спецодягу кухаря… 

 основними деталями санітарного одягу є халат, ковпак, фартух з 

білої бавовняної тканини, рушник, змінне взуття; 

 ковпаки повинні щільно закривати волосся; 

 працівники кухні зобов’язані стежити за чистотою спецодягу, 

змінюючи його по мірі забруднення; 

 робоче взуття повинно бути зручним і легким; 

 у санітарному одязі забороняється виходити за межі кухні. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ouOdW9dPXqM

