
Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний 

матеріал 

Домашнє завдання 

5 Українська 

мова 

Складне 

 речення із 

сполучниковим і 
безсполучников

им зв’язком. 

Тренувальні 
вправи. 

Складне речення із 

сполучниковим і 

безсполучниковим 
зв’язком; визначати їх 

у тексті; правила 

постановки розділових 
знаків у складних 

реченнях. 

Підручник, вправи 

499, 500, уважно 

прочитати матеріал на 
ст. 218, вправа 505. 

Підготуватися до 

написання 

контрольної роботи 
( повт. ст. 194-218). 

5 Українська 

література 

М.Рильський. 

Єдність людини 
і природи, 

зв’язок між 
станом людської 

душі та 

довкіллям. 
«Осінь-маляр із 

палітрою 

пишною…».  

Зміст поезії. 

Уміти аналізувати 
вірш; виразно і 

вдумливо читати 
поетичні твори, 

відтворювати емоції та 

почуття ліричного 
героя. 

Підручник, ст. 213, 

дати відповіді на 
запитання на ст. 214. 

Вивчити вірш М. 

Рильського 
напам'ять   ( на 

вибір). 

5 Інформатика 
(І підгрупа) 

Роль 
електронного 

документообігу 

у сучасному 
суспільстві. 

Повторення 
правил 

уведення, 

Електронні документи 
і операції над ними 

Підручник & 9 Підручник & 9 



редагування та 

форматування 
тексту 

5 Математика Розв'язування 

вправ 

Середнє арифметичне. 

Відсотки 
 

текст підручника 

пп36-38 

Повт пп36-38, вик 

впр 1096, 1125 тести 
ст.249 

6 Географія Льодовики-

багаторічні 

природні 
скупчення 

льоду, їх 

географія. 
Багаторічна 

мерзлота. 

Знати: умови 

утворення льодовиків, 

їх різновиди. 

Вміти: показувати 

льодовики на фізичній 

карті світу. 

Прочитати: 

параграф 52. 

6 Математика Розв'язування 
задач і вправ 

Перпендикулярні 
прямі.Означення та 

побудова прямих 

п.43, с. 330-332. п.43, с. 330-332, впр. 
1219, 1222. 

6 Англійська 
мова (1 

підгрупа)  

Означений 
артикль "The"  

Розвиток граматичних 
навичок 

Правило с. 171, впр. 2 
с. 172 

Впр. 
1с.172(письмово) 

6 Англійська 
мова (2 

підгрупа)  

Означений 
артикль "The"  

Розвиток граматичних 
навичок 

Правило с 171, впр. 
2с.172. 

Впр. 1 с. 
172(письмово) 

6 українська 
мова, І група 

Питальні і 
відносні 

займенники 

- відносні та питальні 
займенники; 

- їх значення, 

морфологічні ознаки, 
синтаксична роль; 

с. 197 - 198, вивчити 
правила; 

вправи: 518 ( усно, 

самостійно 
сформулювати 

с.198 ( вивчити 
правила), вправа 

520. 



- аналізувати речення і 

тексти щодо вживання 
в них питальних та 

відносних 

займенників; 
- вживання у мовленні. 

висновок), 519 

(пригадати вивчене 
про прості і складні 

речення, виконати 

завдання вправи) 

6 українська 

мова, ІІ 
група  

Питальні і 

відносні 
займенники 

- відносні і питальні 

займенники; 
- їх значення, 

морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль; 
- аналізувати тексти та 

будувати речення з 

використанням 
займенників; 

- використовувати їх у 

мовленні. 

с. 197, опрацювати 

теоретичний матеріал; 
вправи: 517,518 (усно, 

зробити висновок про 

роль питальних та 
відносних 

займенників); 519 

(письмово, для 
виконання вправи 

повторити вивчене про 

прості і складні 
речення). 

с. 198( вивчити 

правила) , вправа 
520 

6 Трудове 

навчання 

Вибір об'єкта 

проектування. 
Вироби аналоги 

Види пасхальних 

декорацій 

Пасхальний вінок, 

моделі аналоги, 
способи оздоблення.  

Виготовлення 

пасхального вінка 

6 Інформатика 

(І підгрупа) 

Програмне 

забезпечення 

для створення і 
відтворення 

комп'ютерних 
призентацій 

Призентація ЇЇ 

структура 

Підручник параграф 

2.1  

Підручник &2.1 

(Конспект уроку) 



6 Інформатика 

(ІІ підгрупа) 

Програмне 

забезпечення 
для створення і 

відтворення 

комп'ютерних 
призентацій 

Призентація ЇЇ 

структура 

Підручник параграф 

2.1  

Підручник &2.1 

(Конспект уроку) 

7 Географія Північний 

Льодовитий 
океан. 

Практична 

робота номер 12 
(закінчення). 

Знати :характеристику 

океану. 

Вміти: 

характеризувати океан 
за типовим планом, 

працювати на карті. 

Вивчити :параграф 

61,закінчити 
виконання 

практичної роботи 

номер 
12,підготуватись до 

підсумкового уроку 

з теми "Океани". 

7 українська 

мова 

Види 

прийменників за 

будовою. 
Похідні і 

непохідні 

прийменники 
.Правопис 

непохідних 

займенників. 

- види прийменників 

за будовою; 

- правопис похідних 
прийменників; 

- знаходити 

прийменники в тексті; 
- використовувати в 

мовленні, будувати 

речення з 
прийменниками. 

підручник, с. 212- 214, 

опрацювати 

теоретичний матеріал; 
виконати вправи 467 

(усно), 470. 478 

(письмово) 

с. 212 - 214, вивчити 

правила; вправа 472. 

7 Хімія Розчин і його 

компоненти: 
розчинник, 

розчинена 

Розв'язування задач на 

масову частку 
речовини у розчині. 

1) §23 

2)відео1 (задачі) 
https://www.youtube.co

m/watch?feature=share

1) Опрацюйте §23 

(Запишіть у зошит 
короткий конспект) 

-виконайте 



речовина. 

Кількісний 
склад розчину. 

Масова частка 

розчиненої 
речовини. 

&v=cdnbSXj7sNA&app

=desktop 
4)Відео2 (задачі)  

https://www.youtube.co

m/watch?v=sTI1HXmlg
vs 

письмово впр. 2, 4, 

5, 6 с. 159 
-виконайте 

домашній дослід с. 

159 (зробіть 
відеозвіт і скиньте в 

групу чи приват)  

7 Інформатика 
(ІІ підгрупа) 

Створення та 
оформлення 

таблиць з 

розрахунками 

Табличний процесор Підручник &4.3 Підручник &4.3 
Підготуватись до 

тестів 

8 Географія Етноси. Одно- та 
багатонаціональ

ні країни. 

Знати: поняття "раса" 
,"нація", "мовна сім'я". 

Вміти :класифікувати 
країни за 

національною 
ознакою. 

Прочитати: 
параграф 55. 

8 Фізика Закон Джоуля-

Ленца 

Формулювання закону 

та формули, що його 

виражають 

П.35, с. 148. П.35, с.148, впр.274. 

8 Англійська 

мова 

Велика Британія  Розвиток навичок 

читання, введення ЛО 

теми.  

Впр. 1 ,2(б) (чит., 

перекл.) с. 212. 

Прослух. 

відеоролик, 

поставити 
запитання.  

8 Українська 

література  

Контрольна 

робота. З 
української 

прози. 

Творчість О. 

Довженка, Ніни Бічуї, 
В. Дрозда 

Виконання 

комбінованих завдань 
з теми 

Повідомлення про 

Юрія Винничука ( 
письмово). 



8 Хімія Хімічні 

властивості 
амфотерних 

гідроксидів: 

взаємодія з 
кислотами, 

лугами (в 

розчині та при 
сплавлянні).  

Властивості 

амфотерних осидів та 
гідроксидів. 

1) § 39  

2) матеріал та відео1 
https://sites.google.com/

site/distancijnevivcenna

himiie/oksidi/amfoterni-
gidroksidi 

3) відео2  

https://www.youtube.co
m/watch?v=LKu2gAJrp

T0 

1)Опрацюйте § 39 

(запишіть короткий 
конспект) 

2) до 20.00 сьогодні 

пройти тест за 
посиланням 

join.naurok.ua (код 

доступу 654294 ) 
3) Письмово у 

зошиті виконайте 

впр 2, 5, 7, 8 с. 216с 

8 Геометрія Контрольна 

робота з теми: 

"Многокутники. 
Площа 

многокутника" 

Формули площ 

простих 

многокутників 

Текст підручника пп 

19-23 

Повт пп 19-23 

9 Географія Фінансові 
послуги. 

Особливості 

розміщення 
фінансових 

установ в 

Україні. 

Знати:поняття 
"кредит", "фінансовий 

центр", тощо. 

Вміти: показувати на 
карті найбільші 

міжнародні фінансові 

центри. 

Опрацювати: 
параграф 42. 

9 Геометрія Вектори на 
площині. 

Поняття вектора. 
Додавання та 

віднімання векторів. 
Множення вектора на 

число. 

П.12 -п.15, с.106 - 133. П.12 - п 15, впр. 
14.26, 15.23, 15.32. 



9 Фізика Реактивний рух. 

Фізичні основи 
ракетної 

техніки.Досягне

нння 
космонавтики. 

Застосування закону 

збереження імпульсу. 
Означення 

реактивного 

руху.Ракета.Будова 
ракети.Вчені фізики, 

які є творцями 

ракетобудування та 
космонавтики 

п.37, с. 198 - 200 п.37, с. 198 - 200, 

впр.269. 

9 Українська 

література  

Контрольна 

робота. Нова 
українська 

література. 

Творчість Т. Г. 

Шевченка 

Виконання 

комбінованих завдань 
з теми 

Повідомлення про 

П. Куліша ( 
письмово). 

9 Англійська 
мова 

Лондон. 
Визначні місця.  

Розвиток навичок 
аудіювання та письма 

Впр. 5 с. 216, 
впр.6с.216 

Просл. текст, 
поставити 

запитання.  

9 Українська 

мова 

Види й засоби 

міжфразного 
зв'язку. 

Про паралельний і 

ланцюговий зв'язок 
речень у тексті, а 

також про засоби, за 

допомогою яких 
пов'язують ці речення. 

Підручник ст.195-196, 

вправи 424, 425. 

§ 35 ( вивчити 

правила), вправа 
426. 

9 Хімія Вуглеводи: 

Крохмаль і 
целюлоза – 

природні 

полімери. Якісна 
реакція на 

Властивості 

вуглеводів 

1) §37  

2) Лабораторний 
дослід №13  

https://www.youtube.co

m/watch?v=bNmQEPau
Y6E 

1)Опрацювати §37 

(зробити короткий 
конспект у 

робочому зошиті)  

2)Оформте 
письмово 



крохмаль. 

Лабораторні 
досліди 

(віртуальні): 

№13 
«Відношення 

крохмалю до 

води» 
№14 «Взаємодія 

крохмалю з 

йодом» 

Лабораторний 

дослід (вивчення 
властивостей 

вуглеводів)- дайте 

письмову відповідь 
на усі запитання та 

запишіть реакції 

посилання на 
Google Classroom 

3)Виконайте 

домашній 
експеримент №3 с. 

215. (зробіть відео-

звіт) 
4)виконати впр 460, 

461, 464 с.216 

9 Інформатика 
(І підгрупа) 

Розв'язування 
компетентносни

х задач з теми 

"Інформаційні 
технології  

Знати: Інформаційна 
система, інформаційна 

культура, 

інтелектуальна 
власність 

Підручник 10.1 
Стор.272-275 

Повторити: 
підручник розділ 1 

 


