
Клас Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

5 Зарубіжна 
література 

Особливості художньої мови 
повісті-казки Л. Керролла " 
Аліса в Країні Див" 

Художні засоби 
мови.Сюжет. 
Фантастика. Вірш. 

Опрацювання статей підручника "Краса слова. Гра 
словами і смислами"(с.235, 247). Фігурні вірші (с.236). 

Опрацювати 
біографію М. 
Цвєтаєвої. 
Прочитати вірш" 
Книги в червоній 
палітурці" 

5 Англійська мова Подорож по місту Вдосконалення 
навичок читання 

Впр. 5 с. 185, впр. 6 с 186. Повтор. слова с. 185, 
впр. 4 с. 184. 

5 Природознавство Ґрунтове середовище життя. 
Пристосування організмів до 
життя у ґрунті. 

Ґрунт, ґрунтове 
середовище, 
організми, що 
мешкають в ґрунті, 
значення крота і 
дощового черв’яка 
для ґрунту та 
довкілля. 

с.157-161 Опрацювати § 42. 
Виписати в зошит 
основні поняття 
теми. 

5 математика Відсотки. Знаходження відсотків 
від числа 

Поняття відсотків. 
Правило 
знаходження 
відсотків від числа 

Текст підручника, розглянути задачу на знаходження 
відсотків від числа 

вивч. п.37 вик 
впр.1068,1074,1076 

5 Інформатика (ІІ 
підгрупа) 

Публічна презентація проекту Призентація 
готового проекту 

https://naurok.com.ua/cikaviy-urok-v-seredovischi-
skretch-5-34486.html 

Повторити все по 
Скрейч 

5 Фізична культура Волейбол. Підбиви м'яча над 
собою двома 
руками зверху та 
знизу по 2 -підходи-
20 разів 

Правила гри в (малюкбол). Піднімання тулуба в 
сід 2-підходи по 
30сек. Відтискання 3-
по 9 хл. та 3-по 
7разів дівч.Стрибки 
через скакалку -3 по 
30 сек. 

6 Всесвітня історія Римська імперія в I-II ст. н. е. 
Принципами Августа. 

1. Шлях 
становлення 
Другого тріумвірату 
та його склад 
учасників.2. 
Принципами 
Августа - це?.3. 
Внутрішня та 
зовнішня політика 
Октавіана Августа. 
Основні терміни та 
дати. 

Параграф 48 Параграф & 48, 
конспект, ст.235 - 
відповіді на 
запитання.. 

6 Біологія Практична робота. Порівняння 
будови мохів, папоротей, 
покритонасінних. 

Будова мохів, 
папоротей, 
покритонасінних. 

с.170 Повторити § 45. 
Виконати в 
практикумі з біології 

https://naurok.com.ua/cikaviy-urok-v-seredovischi-skretch-5-34486.html
https://naurok.com.ua/cikaviy-urok-v-seredovischi-skretch-5-34486.html


практичну роботу. 

6 українська 
література 

Л.Воронина.Коротка 
біографічна довідка.Повість 
"Таємне товариство боягузів, 
або засіб від переляку № 9" 

- Життя і творчість 
письменниці. 
- Ідейно-художній 
зміст повісті. 
- Виразно читати й 
переказувати 
прочитане. 
- Висловлювати 
свою думку щодо 
прочитаного. 

Підручник, С.186 -200. 
Виразно прочитати текст( 1 - 5ч.-вголос) 
Стисло переказати зміст твору. 
Визначити тему і головну думку, записати в зошит 

С. 200 - 201- 
виконати завдання. 

6 Фізична 
культура. 

Волейбол. Підбивання м'яча 
двома руками 
зверху та знизу над 
собою 3 підходи 
по35 разів. 

Техніка виконання прийому м'яча зверху. Стрибки через 
скакалку 3 підходи 
по 30 
сек.Відтискання 3 по 
10 разів хл. та по8 -
дівч.Піднімання 
тулуба в сід 3 по 30 
сек . 

7 англійська мова Подорож. Лондон. Розвиток навичок 
читання 

Впр. 1 с. 155, опр. слова с. 156. Впр. 2 с. 157, вивч. 
слова с. 156. 

7 Історія України Наш край у IX- XIV столітті 1.Розпад Київської 
Русі та подальша 
доля нашого 
краю.2. Яким був 
шлях входження 
нашого краю до 
Галицько- 
Волинського 
князівства?3. Які 
наслідки для 
Полісся мало 
вторгнення 
монголо- татар? 

Інтернет ресурси Повідомлення на 
тему: Відомості з 
історії рідного міста 
чи села у IX-XIV ст.2. 
Топоніми нашого 
населеного пункту. 

7 Біологія Органи чуття їх значення. 
Лабораторне дослідження. 
Вивчення органів чуття тварин. 

Подразник, 
рецептор, 
подразливість, 
рефлекс, бічна 
лінія, органи чуття 
хребетних і 
безхребетних 
тварин. 

с.159 -164 §37. Виконати 
лаб.досл. с.159 
підручника. 

7 Інформатика (І 
підгрупа) 

Обчислення в електронних 
таблицях. Адресація. Формули . 

Введення формул в 
адресні клітки 

Параграф 4.4 Параграф 4.4 Стор. 
117-118 Завдання 1-
4 



7 Украінська 
література 

Л.Пон.омаренко. " Гер 
переможний".Загальнолюдська 
ідея гуманізму й толерантності 

- Основні відомості 
із життя Л. 
Пономаренко. 
- Зміст твору. 
- Аналіз 
новели.Зміст 
поняття новела. 
- Коментувати 
окремі епізоди 
твору, грамотно 
висловлювати свої 
думки, давати 
оцінку вчинкам 
героїв. 

Підручник.С.243 - 245. 
Прачитати текст.Прослідкувати висвітлення 
загальнолюдської ідеї гуманізму та толерантності 
(визначити лексичне значення слів). 

С. 245 -246, 
виконати завдання. 

7 Фізична культура 
. 

Волейбол. Верхня подача 
м'яча 3 підходи по7 
раів або її 
імітація.Підбиви 
м'яча над собою 
двома руками 
зверху та знизу на 
висоту понад 1м. 3 
підходи по40 разів. 

Техніка подачі м'яча( верхня та нижня подача). Стрибки через 
скакалку 3 підходи 
40 сек.Відтискання 3 
по 17 разів хл. та 3 
по 8 разів дівч. 
Піднімання тулуба в 
сід 3 підходи по40 
сек. 

7 Основи здоров'я Причини і наслідки вживання 
наркотиків 

Наркотики, 
наркотична 
залежність, 
причини, наслідки 

https://subject.com.ua/textbook/health/7klas/27.html Підготуватись до 
самостійної роботи 

8 Англійська мова Міста, країни, континенти. Розвиток навичок 
письма та 
аудіювання 

Впр. 5 с202, впр. 1с.203. Впр. 4(а,б) с. 205. 

8 Історія України Культура України в другій 
половині XVII-першій половині 
XVIII століття 

1.Особливості 
розвитку 
культури.,2. 
Характеризувати 
стан розвитку: 
освіти, архітектури, 
книгодрукування, 
образотворче 
мистецтво.3. 
Назвати імена 
діячів української 
культури та 
найвизначніші 
твори літератури. 
 

Параграф 30 ст.194-201 Параграф 30 
конспект, ст.201- 
письмово відповіді 
на запитання. 

https://subject.com.ua/textbook/health/7klas/27.html


8 Всесвітня історія Епоха Катерини ІІ 1. Представники 
палацових 
переворотів.,2. 
Внутрішня та 
зовнішня політика 
Катерини ІІ. 3. Суть 
та значення 
повстання О. 
Пугачова. 

Параграф 25 ст. 205-211 Параграф &25 
конспект, ст.211 
відповіді на 
запитання, 
опрацювати 
документ. 

8 Всесвітня історія Епоха Катерини ІІ 1. Представники 
палацових 
переворотів.,2. 
Внутрішня та 
зовнішня політика 
Катерини ІІ. 3. Суть 
та значення 
повстання О. 
Пугачова. 

Параграф 25 ст. 205-211 Параграф &25 
конспект, ст.211 
відповіді на 
запитання, 
опрацювати 
документ. 

8 Біологія Формування поведінкових 
реакцій людини. 

Умовний рефлекс, 
тимчасовий 
нервовий зв'язок, 
динамічний 
стереотип, 
збудження, 
гальмування, 
іррадіація, 
концентрація. 

с. 224 -227 § 48. Виписати в 
зошит основні 
поняття. 

8 Алгебра Розв'язування вправ. Теорема 
Вієта 

Означення 
зведеного 
квадратного 
рівняння. Теорема 
Вієта 

Опрацювати текст підручника, розглянути розв'язані 
задачі у п.20 

повт. п 20 вик 
впр.689,691,693 

8 Інформатика (ІІ 
підгрупа) 

Елементи для введення даних: 
текстове поле, прапорець, 
випадковий список 

Перемикачі та їх 
використання 

Параграф 6.5 Параграф 6.5 
Робота з 
комп'ютером. 
Завдання 6.5 .8 

8 Основи здоров'я Проблеми чистої землі. Екологія, 
парниковий ефект, 
озонові 
діри,кислотні дощі, 
проблеми відходів 

http://www.myshared.ru/slide/1086889/ В презентації на 
останніх слайдах 
вибрати тему для 
самостійного 
дослідження 

9 Зарубіжна 
література 

Контрольна робота за творчістю 
Г.Ібсена та Б.Шоу. 

Роль письменників 
у розвиткові та 
втіленні реалізму та 
романтизму. Аналіз 

Особливості світогляду Г.Ібсена і Б.Шоу. Прочитати твір М. 
Булгакова "Собаче 
серце" 

http://www.myshared.ru/slide/1086889/


художніх творів. 

9 Англійська мова Лондон Вдосконалення 
навичок усного 
мовлення 

Впр. 2 (а, б) с. 204. Впр. 1(а)с.202 
(письмово), впр. 
1с.201(переказ.) 

9 Правознавство Повторювально-узагальнюючий 
урок 

1.Ти і цивільно-
правові 
відносини.,2. Закон 
в житті твоєї сім'ї.,3. 
Трудові відносини 

Параграф 12-20 Параграф 12-20,ст. 
150 письмово. 

9 Біологія. Макроеволюція. Макроеволюція, 
дивергенція, 
конвергенція, 
паралелізм, 
біологічний прогрес, 
біологічний регрес, 
ароморфози, 
ідіоадаптація, 
загальна 
дигенерація. 

с.198-200. § 47. Заповнити 
таблицю с.201. 

9 Фізична 
культура. 

Волейбол. Підбиви м'яча над 
собою двома 
руками зверху та 
знизу 4 підходи по 
40 разів.Імітація 
нападаючого удару 
2 підходи по8 разів 
з вистрибуванням. 

Виконання техніки нападаючого удару. Вистрибування з 
упору присівши 3 по 
5 разів. Стрибки 
через скакалку 4 по 
сек. Піднімання 
тулуба в сід 3 по40 
сек. 

9 Основи здоров'я Національна безпека України Система НБУ, 
система світової 
колективної 
безпеки, поняття 
"гібридна війна", 
суб'єкти 
забезпечення 
національної 
безпеки 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovi-
nacionalno-bezpeki-ukra-ni-118530.html 

Опрацювати 
презентацію, скласти 
конспект. 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovi-nacionalno-bezpeki-ukra-ni-118530.html
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