
Клас Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

5 Англійська 
мова 

У селі. Вдосконалення навичок читання Впр. 5 с. 185 (перекл.) , слова с. 185. Впр. 1 с. 186(виразне чит., 
перекл.), слова с. 187. 

5 Фізична 
культура. 

Волейбол. Виконувати нижню пряму подачу в стіну 
стоячи від стіни на віддалі 4-6 кроків з 
подальшим прийомом м'яча двома 
руками знизу або зверху 4 підходи по 
14 разів. 

Як правильно приймати м'яч двома 
руками зверху. 

Виконувати стрибки через 
скакалку 3-по 20 разів.Піднімання 
тулуба в сід 3-по 
30сек.Відтискання-3 підходи на 
повну силу.Вправи на гнучкість: з 
положення сидячи ,лежачи на 
животі . 

5 Образотворче 
мистецтво 

Споруди 
мегаполісу. 
Композиція в 
архітектурі 

Створення зображення мосту Підручник стор.172- 177 Виконати роботу 

5 Математика Розв'язування 
вправ на відсотки 

Поняття відсотків,правило знаходження 
відсотків від числа 

Текст параграфа підручника. п.37, впр. 1086,1088 

6 Зарубіжна 
література 

Контрольна 
робота. Поетичне 
бачення світу. 

Творчість Мацуо Басьо, Р.Бернса, 
Лонгфелло, Дж. Родарі. 

Виконання комбінованих завдань з 
теми. 

Прочитати повідомлення про 
життя і творчість Р. Бредбері. 
Записати в зошиті штрихи до 
портрету письменника. 
Повторити поняття "фантастика" 

6 Всесвітня 
історія 

Правління 
династії Флавіїв 
та Антонінів 

1.Утворення та склад учасників династії 
Флавіїв.,2. Утворення та склад 
учасників династії Антонінів.,3. 
Утворення та склад учасників династії 
Клавдіїв- Юліїв. 

Параграф 49 Параграф &49, скласти таблицю 
про склад учасників династії. 

6 Англійська 
мова ( 1 
підгрупа) 

Країни та 
національності. 

Введення ЛО теми Впр. 1 с156, впр 2 с. 158(письмово) Впр 3с. 158(письм.), 4 с. 
158(письм.) 

6 Англійська 
мова (2 
підгрупа) 

Країни та 
національності. 

Введення ЛО теми Впр. 1с.157, впр. 2 с. 158(письм.) Впр. 3 с. 158(письм.) 4 с. 
158(письм.) 

6 математика Розв'язування 
текстових задач 
за допомогою 
рівнянь 

Рівняння, основні властивості. 
Порівняння чисел: у скільки разів 
менше, більше. 

П. 42. Розглянути приклад 1. п.42, впр.1183, 1185 

6 Українська 
мова, 1 група 

Узагальнення та 
систематизація 
вивченого про 
числівник 

Повторити 
Тему: "Числівник"  
Підготуватися до контрольної роботи 

Підручник, с.164-187 Підготуватися до контрольної 
роботи 
с.186-187 

6 Українська 
мова, 2 група 

Узагальнення та 
систематизація 
вивченого про 
числівник 

Повторити 
Тему: " Числівник"  
Підготуватися до контрольної роботи 

Підручник, с.164-187 Підготуватися до контрольної 
роботи 
с.186-187, виконати завдання 
письмово 



7 Всесвітня 
історія 

Угорщина. 
Польське 
королівство 

1. Угорщина в Х-ХV ст.- основні події та 
правителі.,2. Польське королівство. 

Параграф 16 ст. 168-174 Параграф &16 конспект, 
ст.177(9,10)- відповіді на 
запитання. 

7 Англійська 
мова 

Київ. Визначні 
місця. 

Розвиток навичок читання Впр. 1 с. 157, 3(а,б)с.158. Слова с. 
158,впр.3(б)с.158(чит.,перекл.) 

7 Алгебра Рівняння з двома 
змінними 

Рівняння з двома змінними. Розв'язок, 
графік рівняння. Що означає розв'язати 
рівняння з двома змінними. 

п.24, с.173-177 П.24, впр. 911 (1), 918, 920 (1). 

7 Фізика Контрольна 
робота 

Тиск твердих тіл, рідин і газів. 
Архімедова сила. Умови плавання тіл. 

Повторити п.31 - 39. Контрольна робота (за текстом 
вчителя) 

7 Фізична 
культура 

Волейбол. Підбиви м'яча над собою двома руками 
зверху та знизу 4 підходи по 40 
разів.Верхня подача м'яча в стіну з 
віддалі 6-8 кроків. 

Правильність тримання рук при 
прийомі м'яча зверху? 

Виконувати стрибки через 
скакалку 3 по40 разів,піднімання 
тулуба в сід з положення лежачи 
на спині руки за головою ноги 
зігнуті в колінах 3 підходи по30 
сек. 

7 Українська 
мова 

Правопис не, ні з 
прислівниками 

Правопис не, ні з прислівниками, 
використання в усному і писемному 
мовленні, система вправ для 
вироблення практичних навичок 

Підручник, ст.203-207  
Опрацювати таблицю ст. 203 
Вправт: 441, 449, 450 - усно; 442, 443 
- письмово 

Ст. 203-207 вивчити правила і 
вправа 446 

8 Фізика Розв'язування 
задач 

Сила струму, напруга, опір.Закони 
з'єднання провідників. 

Повторити п.29- п.32. Самостійна робота: завдання 2 -
5, с.176 

8 Інформатика 
(І підгрупа) 

Алгоритми з 
повторенням и 
для опрацювання 
величин. Цикл з 
лічильником 

https://vseosvita.ua/library/algoritm-iz-
povtorennami-dla-opracuvanna-velicin-
cikl-z-licilnikom-112928.html 

https://slide-share.ru/algoritmi-z-
povtorennyami-dlya-opracyuvannya-
velichin-cikl-z-lichilnikom-9063 

Параграф 6.6 

8 Інформатика 
(ІІ підгрупа) 

Алгоритми з 
повторенням и 
для опрацювання 
величин. Цикл з 
лічильником 

https://vseosvita.ua/library/algoritm-iz-
povtorennami-dla-opracuvanna-velicin-
cikl-z-licilnikom-112928.html 

Параграф 6.6 Параграф 6.6 

8 Українська 
мова 

Відокремлені 
прикладки. 
Розділові знаки 
при 
відокремлених 
прикладках. 
Тренувальні 
вправи. 

Правильна побудова речень із 
відокремленими прикладками;  
Доцільно вживати відокремлені 
прикладки у мовленні. 

Підручник ст. 152-156. Вправа 341. ( 
Додаткові завдання у вайбері ) 

§ 33 ( повторити правила), 
вправа 344. 

8 Фізична 
культура 

Волейбол Верхня подача м'яча стоячи біля стіни 
на віддалі 4-6 кроків з подальшим 
прийомом м'яча двома руками знизу та 
зверху 4 підходи по 10 разів 
Вистрибування з розбігу трьох кроків 

Підкидання та винос руки при верхній 
подач м'яча?і 

Виконувати стрибки через 
скакалку 4 -по 30 сек.Піднімання 
тулуба в сід 4- по 30 сек 
Відтискання 4 підходи по12 разів 
хл та з упором на коліна та руки 



біля стіни для імітації нападаючого 
удару 4 по -5 разів 

дівч. 

8 Геометрія Площа трапеції Площа трикутника , площа 
паралелограма 

Теорема і наслідок про площу 
трапеції.Формула площі трапеції. 
Зробити короткий конспект 

Вивч п.23, вик впр. 773,775,778 

9 Англійська 
мова 

Лондон. Визначні 
місця. 

Розвиток діалогічного мовлення Впр. 5(а, б) с. 205. Впр. 6(а,с) с. 206. 

9 Всесвітня 
історія 

Завершення 
формування 
світових 
колоніальних 
імперій. 
Міжнародні 
відносини в 
останній третині 
ХІХ століття. 

1.Суть колоніальної політики на Сході 
та Африці.,2. Суперечність наслідків 
колоніального панування.,3. Зворотній 
вплив колоній на метрополію. 

Параграф 15, & 21 Гісем О.В, 
Мартинюк О.О. Х.,2009р. 

Параграф &15 конспект, основні 
дати та терміни. 

9 Фізика Контрольна 
робота 

Рівноприскорений рух. Рух тіла під дією 
сили тяжіння та кількох сил 

Повторити п. 32 - 35. Контрольна робота (текст 
вчителя) 

9 Інформатика 
(ІІ підгрупа) 

Розмітка 
гіпертексту 
засобами HTML 

Що таке гіпертекст, HTML, теги? ідручник 9.3 Стор.258- 262 
http://www.myshared.ru/slide/1329996/ 

Підручник 9.3 Стор.258- 262 
(конспект) 

9 Фізична 
культура 

Волейбол Верхня подача м'яча стоячи від стіни на 
віддалі 4-6 кроків з подальшим 
прийомом м'яча двома руками знизу та 
зверху 4 підходи по12 разів, Імітація 
блокування нападаючого удару 
виструбуванням з виносом рук вверх 4 
підходи по4 рази. 

Правила гри в волейболі? Стрибки через скакалку 4 підходи 
по30 сек. Піднімання тулуба в сід 
4 -по 25 разів.Відтискання 2 
підходи по15 разів хл. та дівч з 
прогином в попереку. 

9 Українська 
література 

Біблія в житті Т. 
Шевченка. Світле 
пророцтво поета 
«Ісаія. Глава 35». 
Художня 
інтерпретація 
творів із Книги 
псалмів, риси її 
національної 
своєрідності у Т. 
Шевченка. 

Виразне читання твору «Ісаія. Глава 
35». Уміти аналізувати текст твору; 
визначати його головну думку. 

Підручник ст. 243-247 ( опрацювати), ( 
додатковий матеріал у вайбері) 

Дати відповіді на питання ст. 248. 

  


