
Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє 
завдання 

5 
Українська 
мова  

Складні речення з 
безсполучниковим і 
сполучниковим 
зв’язком. Кома між 
частинами 
складного речення, 
з’єднаними 
безсполучниковим і 

сполучниковим 
зв’язком. 

Знати будову 
складного речення. 
Уміти відрізняти 
складне речення від 
простого, 
обґрунтовувати 

розділові знаки за 
допомогою правил. 

Підручник, вправи 497, 
498. 

§ 42 ( вивчити 

правила), вправа 
503. 

5 
Природозна
вство 

Рослинний і 
тваринний світ 
своєї місцевості. 
Практичне заняття. 
Ознайомлення з 
найпоширенішими і 
отруйними 
рослинами, 
грибами, 
тваринами своєї 
місцевості. 

Найпоширеніші , 
отруйні рослини, 
гриби, тварини своєї 
місцевості. 

с.136 підручника, 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=VSy1Vk4omNo 

Написати в зошиті 
практичне 
заняття. 
Ознайомлення з 
найпоширенішими 
і отруйними 
рослинами, 
грибами, 
тваринами своєї 
місцевості ( хід 
роботи на с. 136.) 

5 
Історія 
України 

Встановлення 
більшовицької 
влади в Україні 

1. Шляхи 
вдосконалення 
більшовицької влади в 
Україні.,2. Україна в 
період СРСР.,3. 
Індустріалізація та 
колгоспна система  

Параграф 18ст. 141-143. 
Власов В.С Київ 2013р. 

Параграф &18 
конспект, основні 
дати та терміни. 



5 Математика 

Контрольна робота 
з теми:"Середнє 
арифметичне. 
Відсотки" 

Середнє 
арифметичне. 
Правила обчислення 
відсотків від числа і 
числа за його 
відсотками Текст підручника пп36-38 Повт пп 36-38 

5 
Основи 
здоров'я Наодинці вдома 

Як поводитись з 
незнайомцями, як 
правильно діяти, щоб 
не стати жертвою 
шахраїв та 
недоброзичливців 

₴24 
 
Про Інтернет безпеку відео 
https://youtu.be/MfTGJJmDP
50 

Опрацювати 
параграф 
24,скласти 
конспект 

5 

Трудове 
навчання 
(дівчата) 

Виготовлення та 
оздоблення виробу 

Виготовлення 
пасхального віночка 

Способи оздоблення 
розглянути в Інтернеті Виготовити вінок 

6 
Зарубіжна 
література 

Значення образу 
Джоконди для 
розкриття основної 
ідеї твору 
Р.Бредбері " 
Усмішка" 

Причини людської 
цивілізації 

Додатковий матеріал 
"Р.Бредбері і Леонардо да 
Вінчі" 

Ознайомитись з 
життям і 
творчістю Р.Шеклі 
( за підручником).  

6 

Англійська 
мова (1 
підгрупа)  

Визначні місця 
Лондона 

Розвиток навичок 
читання та аудіювання Слова с. 167, впр. 3 с. 168 

Впр. 4 с. 170 (чит., 
дати відповіді на 
запитання).  

6 
Англійська 
мова (2 під) 

Визначні місця 
Лондона 

Розвиток навичок 
читання та 
аудіювання.  Слова с. 167,впр. 3с.168. 

Впр. 4 с. 
170(чит.,відповіда
ти на запитання).  

6 Біологія. 

Практична робота 
4. Визначення видів 
кімнатних рослин , 
придатних для 

Кімнатні рослини, 
умови для 
вирощування 
кімнатних рослин. 

с.190- 191. Брошура 
"довідник кімнатних 
рослин" https://natalia-
petrik.io.ua/s2289438/brosh

Написати в 
практикумі з 
біології практичну 
роботу. 



вирощування в 
певних умовах. 

ura_dovidnik_kimnatnih_rosli
n 

6 

Украінська 
мова, І 
група 

Особові 
займенники, іх 
відмінювання.Прист
авний н у формах 
особових 
займенників . 
Зворотний 
займенник себе  

особові та зворотний 
займенники; 
- особливості 
відмінювання; 
- роль займенників у 
тексті; 
- використання в 
усному і писемному 
мовленні. 

с.195 - 197 - опрацювати 
теоретичний матеріал;  
- закрити підручник, 
самостійно провідміняти 
займенники: я, ти,ви, ми, 
він, вона, воно,вони, 
звірити з підручником, 
виправити помилки, 
проаналізвати їх, оцінити 
себе. 

с. 195 - 197, 
вивчити правила, 
виконати вправу 
511.  

6 

українська 
мова, ІІ 
група 

Особові та 
зворотний 
займенники, 
особливості їх 
відмінювання. 
Приставний н у 
формах особових 
займенників. 

 
- особові та зворотний 
займенники; 
- особливості 
відмінювання; 
- роль займенників у 
тексті; 
- використання в 
усному і писемному 
мовленні. 

с.195 - 197 - опрацювати 
теоретичний матеріал;  
- закрити підручник, 
самостійно провідміняти 
займенники: я, ти,ви, ми, 
він, вона, воно,вони, 
звірити з підручником, 
виправити помилки, 
проаналізвати їх, оцінити 
себе. 

с. 195 - 197, 
вивчити правила, 
виконати вправу 
511.  

6 
ФІЗИЧНА 
КУЛЬТУРА Легка атлетика 

ВИКОНАТИ 
РОЗМИНКУ бігуна , біг 
в рівномірному темпі 
до 6 хв ,вправи на 
заспокоєння дихання і 
самоконтроль ЧСС 

.Метання малого мяча 
в ціль на стіні з віддалі 
4-5 кроків з подальшим 
ловінням м 'яча після 

Пригадати техніку метання 
малого м'яча на дальність 

(тримання м'яча, розбіг, 
перехресний крок 
,положення натянутого 
лука ). 

Виконувати 
вправи ЗФП ,в.п 
СТОЯЧИ НОГИ 
НАРІЗНО палиця 
в руках позаду -

виконувати 
піднімання рук 
назад- вгору з 
нахилом тулуба 



відскоку (м'яч тримати 
над головою , а лікоть 
направлений в сторону 
цілі ) 

вперед 10-12 
разів. 

6 
українська 
література 

Контрольна робота 
№5 за розділом: " 
Пригоди і 
романтика" 
Письмові відповіді 
на запитання. контроль знань учнів 

Контрольний твір за 
темою: " Дружба - велика 
сила" (на прикладах героїв 
творів В.Нестайка, 
М.Стельмаха, Л. 
Ворониної).Примітка: 
списані твори не 
оцінюватимуться;  
писати на окремих 
подвійних аркушах, 
підписати відповідно 
вимог, зберігати до кінця 
карантину.  

Написати твір 

6 математика 
Перпендикулярні 
прямі 

Означення 
перпендикулярних 
прямих.Позначення та 
побудова. 

п.43, с.330 -332 (пояснення 
побудови ) 

П.43, впр.1211, 
1213, 1214. 

7 
Зарубіжна 
література 

Твір на тему "Дива, 
які творить 
звичайна 
людяність" (За 
новелою О.Генрі " 
Останній листок"). 

Ідейно-художній зміст 
новели "Останній 
листок" 

Матеріал підручника 
.Ст236, завд. 6. 

Ознайомитись з 
життям і 
творчістю 
Г.Уеллса. 
Створити 
презентацію(за 
бажанням). 

7 Біологія 

Розвиток тварин. 
Індивідуальний 
розвиток. 

Індивідуальний 
розвиток; зародковий, 
післязародковий с.172- 175. 

Опрацювати § 40. 
Написати 
приклади тварин, 



періоди розвитку, ріст і 
розвиток організмів, 
прямий і непрямий 
розвиток. 

яким властивий 
прямий і 
непрямий тип 
розвитку. 

7 
Фізична 
культура . Легка атлетика 

Розминка бігуна ,біг в 
рівномірному темпі до 
7 хв. Вправи на 
заспокоєння дихання, 
махи ногами та вправи 
в 
напівшпагаті.Метання 
м .м'яча вціль з віддалі 
6-7 кроків 20 разів. 

поновити знання з техніки 
метання малого м'яча на 
дальність.Результат кидка 
залежить значною мірою 
від швидкості розбігу і 
швидкості руху метаючої 
руки. 

Виконувати 
вправи ЗФП 10 -
12разів кожну. 

7 
украінська 
література 

Олег Ольжич. 
"Захочеш - і будеш 
(із циклу " 
Незнаному воякові" 
) . Романтичний 
максималізм , сила 
духу, 
життєрадісність, 
шляхетність 
,патріотизм , 
висловлені 
образним словом.  

- виразно читати 
поезію; 
- аналізувати 
твір,визначати тему, 
ідею та основну думку; 
-досліджувати 
використання художніх 
засобів 

підручник, с.249, 
опрацювати текст поезії; 
виконати завдання : 2, 
3,8,9.10, 11, 12. 
виразно читати вірш. 

вивчити один з 
віршів напам"ять. 

7 Алгебра 

Системи лінійних 
рівнянь з двома 
змінними. 

Графічний метод. 

Система 
рівнянь.Розв'язок 
системи.Суть 

графічного методу. п.26, с..190 - 193. 

П.26, впр. 

1015,1017 

7 геометрія Контрольна робота 
Коло, круг та їх 
елементи.Дотична до П.19 - 22. 

Контрольна 
робота за 
текстами вчителя 



кола. Вписане і 
описане коло. 

8 
Зарубіжна 
література 

Антуан де Сент-
Екзюпері."Маленьк
ий принц". Людські 
стосунки, моральні 
цінності в казці - 
притчі  

Особливості 
світогляду А.де Сент-
Екзюпері. Історія 
створення казки 
"Маденький принц" 

Матеріал підручника, 
с.260-262. Текст казки-
притчи. 

Повторити 
значення термінів 
притча, алегорія, 
казка, афоризм. 
Скласти схему " 
Шляхи 
Маленького 
принца у Всесвіті" 

8 
Англійська 
мова 

Пасивний стан 
дієслова 

Вдосконалення 
граматичних навичок Впр. 6 с. 210(письмово) 

Впр. 7,8 с. 210, 
211. 

8 
Українська 
мова  

Відокремлені 
обставини. 
Розділові знаки при 
відокремлених 
обставинах. 

Відокремлені 
обставини, способи їх 
вираження. 
Уміти знаходити 
відокремлені 
обставини у реченнях, 
правильно 
розставляти розділові 
знаки при них. 

Підручник, вправи 357, 
358. 

§ 35 ( вивчити 
правила), вправа 
361. 

8 Біологія 

Біологічні основи 
психофізіологічної 
індивідуальності 
людини. 
Дослідницький 
практикум. 
Дослідження типу 
ВНД та 
властивостей 
темпераменту. 

Типи ВНД, 
темперамент, типи 
темпераменту, 
характер людини, 
функціональна 
спеціалізація кори 
великих півкуль, 
здібності, 
обдарованість, звички, 
навички. с. 235- 239. 

Опрацювати § 51. 
Написати в 
практикумі з 
біології с.70 
дослідницький 
практикум 5. 



8 

Інформати- 
ка (І 
підгрупа) 

Цикл з 
передумовою 

Команди циклу з 
передумовою Підручник &6.7 

Завдання 4 
Сторінка 220 

8 
Фізична 
культура Легка атлетика. 

Розминка бігуна ,біг в 
рівномірному темпі 7-8 
хв вправи на 
заспокоєння дихання 
,махи ногами ,нахили у 
випадах.Метання 
малого м'яча вціль з 
віддалі 5 -6 кроків 20 -
30 разів. 

Кут випуска м'яча при 
метанні? 

Виконувати 
:присідання 
,піднімання 
тулуба в сід 
,відтискання 
,нахили-все 
виконувати по 2 
підходи 12 разів. 

8 Алгебра 
Квадратний 
тричлен. 

Формули 
дискримінанта і 
коренів квадратного 
рівняння  

Означення квадратного 
тричлена. Теорема про 
розкладання квадратного 
тричлена на лінійні 
множники 

Вивч. п.21, вик. 
впр. 729,731 

9 
Зарубіжна 
література 

Образна система 
твору Шолом-
Алейхема "Тев'є-
молочар" 

Повість як вершина 
творчості 
письменника. Зміст 
твору. 

Розділи "Нинішні діти", 
"Годл", "Хава", "Шпринця". 

Дочитати повість 
"Тев'є-молочар". 
Скласти таблицю 
"Головні та 
другорядні герої 
твору". 

9 
Англійська 
мова 

Визначні місця 
Лондона 

Розвиток навичок 
усного мовлення 

Впр. 3с.215.(зразок впр. 
2а,с.203) 

Впр. 4 (а, б) с. 
215(письм.) 

9 Біологія 

Основи 
еволюційної 
філогенії та 
систематики. 

Біорізноманіття; 
генетичне, видове, 
екосистемне 
біорізноманіття, 
біосистематика, 
еволюційна філогенія ( 
або філогенез), метод с.212 -214. 

Опрцювати § 50. 
Виконати 
завдання на 
застосування 
знань с. 215 
підручника. 



молекулярної 
філогенетики. 

9 
Історія 
України 

Народна творчість. 
Повсякденне та 
релігійне життя. 

1. Фольклор та 
декоративно-ужиткове 
мистецтво.,2. 
Повсякденне життя: 
звичаї, традиції та 
побут.,3. Зміни у житті 
українських жінок.,4. 
Особливості 
релігійного життя. 

Параграф &35 Струкевич 
О.К. Київ,2009р., &33 ст. 
276-279 Власов 
Київ,2017р. 

Параграф 
&33,&35. 

9 Геометрія Контрольна робота Переміщення. Види 
переміщень та 
властивості. 

П. 17 - 19. Контрольна 
робота за 
текстами вчителя 

9 Алгебра Початкові відомості 
про 
статистику.Способи 
подання даних та їх 
обробка. 

Вибірка.Полігон частот 
та гістограма.Середні 
величини.Мода та 
медіана вибірки. 

п.24, с.235 - 242. П.24, 
впр.24.8,24.11 

9 

Інформати- 
ка (І 
підгрупа) 

Розв'язування 
компетентносних 

задач з теми 
"Інформаційні 

технології 

Знати: Інформаційна 
система, інформаційна 

культура, 
інтелектуальна 

власність 
Підручник 10.1 Стор.272-

275 
Повторити: 

підручник розділ 1 
 


