
Клас Предмет Тема уроку Опорні знання 
Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

5 

Зарубіжна 
література 

Контрольна 
робота з теми " 

Сила творчої 
уяви" 

Творчість П.Керролла і 
М.Цвєтаєвої 

Тестові завдання Прочитати 
статтю 

підручника,  
с. 265-267. 

5 

Англійська 

мова 

Велика 

Британія.  

Введення нових ЛО теми, 

розвиток навичок 

читання.  

Слова с. 196, впр.3 

с. 195. 

Вивчити слова с. 

196, впр. 3 с. 195 

(чит., перекл.)  

5 

Фізична 

культура 

Легка атлетика Розминка бігуна і вправи 

для розминки перед 

метанням(колові рухи 
руками в протилежні 

сторони,колові рухи 

туловищем,нахили) 
рівномірний біг в 

повільному темпі до 5 хв 

Вправи для заспокоєння 
дихання.Метання м'яча в 

ціль з положення стоячи 

,стоячи на колінах,сидячи 
-по 12 разів кожну 

вправу. 

Загартування 

повітрям, сонцем та 

водою 

Стрибки через 

скакалку,підніма

ння тулуба в 
сід,нахили тулуба 

,відтискання- 

дозування 
визначаємо 

самостійно. 

5 

Природознав
ство 

Людина - 
частина 

природи. 

Зв’язки людини з 
природою, вплив людини 

на природу, зміни 

природи під дією 

с.174 -177 Опрацювати § 45. 
Виконати 

завдання с.178 

(3.) 



Зміни в 

природі. 

природних чинників, 

зміни, що відбуваються 
раптово. 

 

5 

Математика Повторення 
вивченого у 5 

класі.Натураль

ні числа 

Натуральні числа, 
читання та запис чисел. 

Відрізок, пряма, промінь, 

площина. 
 

 

 

Текст підручника 
пп1-4 

Повт пп1-4, вик. 
впр.31,37,61 

5 

Інформатика 
(І підгрупа) 

Роль 
електронного 

документообіг
у у сучасному 

суспільстві. 

Повторення 
правил 

уведення, 

редагування та 
форматування 

тексту 

Електронні документи і 
операції над ними 

Підручник & 9 Підручник & 9 

6 

Всесвітня 

історія 

Виникнення 

християнства 

1. Початкова історія 

християнства.,2. 
Перші християнські 

громади.,3. 

Параграф 52 ст. 

253-257 

Параграф &52 

конспект,ст. 257- 
відповіді на 

запитання. 



2. Ставлення римських 

імператорів до 
християнства. 

 

6 

Фізична 
культура 

Легка атлетика Розминка бігуна і вправи 
для верхнього плечового 

пояса та тулуба,біг в 

рівномірному темпі до 6 
хв. вправи на заспокоєння 

дихання. Метання малого 

м'яча або дрібних 
предметів в ціль з 

положення стоячи ,стоячи 

на колінах, сидячи :кожну 
вправу виконуємо по 20 

разів правою та лівою 

руками. 

Як правильно 
виконувати 

загартування 

водою? 

Зарядка ,стрибки 
через скакалку 

піднімання 

тулуба в сід, 
нахили, 

відтискання - 

навантаження за 
самопочуттям. 

6 

Біологія Життєві форми 

рослин. 

Рослинні 
угрупування. 

Зв’язки рослин 

з іншими 
організмами. 

Життєві форми, 

однорічні, дворічні, 

багаторічні рослини, 
рослинні угрупування, 

ярусність( надземна, 

підземна), лісова 
підстилка, симбіоз, 

конкуренція. 

с. 178 - 183 Опрацювати § 48. 

Виконати 

завдання с.183 
 ( запитання 5.) 

6 
Українська 
література 

Гумористичне 
і  сатиричне 

зображення. 

Ознайомитись з 
гумористичними творами 

, їх тематикою 

Підручник, 
опрацювати статтю, 

знайти матеріал за 

Виразно читати 
гумористичний 

чи сатиричний 



Жанрова 

різноманітнісь 
гумористичних 

творів.  

Визначати їх жанр: 

анекдоти, байки, 
усмішки, гуморески, 

співомовки. 

темою в Інтернеті.  

Дослідити: роль 
гумору в житті 

людини. 

Читати 
гумористичні та 

сатиричні твори. 

твір. 

Дослідити: чим 
сатиричний твір 

відрізняється від 

гумористичного. 

7 

Англійська 
мова 

Минулий час 
дієслова.  

Вдосконалення 
граматичних навичок та 

навичок письма. 

  

& 2,с.203, & 6с. 
205, впр. 3 с. 166.  

Опрац. с. 203,205 
впр. 4 с. 

166(письм.) 

7 
Основи 
здоров'я 

Поширення 
ВІЛ-інфекції в 

Україні та світі 

ВІЛ, СНІД, шляхи 
передавання ВІЛ, 

епідемія 

₴28 Опрацювати ₴28, 
записати причини 

поширення ВІЛ 

7 

Історія 
України 

Українські 
землі у складі 

В.К.Л. та 

інших держав 
в другій 

половині XІV- 

ХV століття 

1. Початок литовського 
панування на українських 

землях.,2. Суспільство- 

політичний устрій 
В.К.Л..,3. Кревська унія: 

причини, наслідки 

підписання. 

Параграф 22ст. 155-
159. 

Параграф & 22 
конспект, основні 

дати та терміни. 

7 

Фізична 

культура 

Легка атлетика Розминка як перед бігом 

та метанням,біг в 

повільному темпі до 7 хв, 
прави на заспокоєння 

дихання.Метання дрібних 

предметів в ціль з 
положення стоячи ,стоячи 

Техніка метання з-

за спини через 

плече? 

Ранкова зарядка 

та вправи ЗФП: 

відтискання... 



на колінах, сидячи по 12 

разів кожну вправу 
правою та лівою руками -

віддаль до мішені 6-8 

кроків. 

7 

Біологія Періоди та 

тривалість 

життя тварин. 

Цикл розвитку, або 

життєві цикли, тривалість 

життя безхребетних, 
хребетних тварин. 

с.176 -179 Опрацювати §41. 

7 

Українська 

література 

О. Теліга. " 

Сучасникам". 

Моральний 
заповіт 

нащадкам  

Коротку біографію О 

Теліги. 

Виразно читати і 
аналізувати твір. 

Осмисли тему та ідею 
твору. 

Висловлювати власну 

думку. 

Підручник, с. 250 - 

251. 

Ознайомитись з 
життєписом О. 

Теліги. 
Що вас вразило? 

Виразно прочитати 

поезію О. Теліги. 
Осмислити її зміст, 

сформулювати 

висновки. 
Пояснити лексичне 

значення слів: 

сучасники, 
нащадки, заповіт. 

Визначити тему та 

основну думку 
твору. 

Виразно читати 

поезію. 



7 

Інформатика 

(ІІ підгрупа) 

Створення та 

оформлення 
таблиць з 

розрахунками 

Табличний процесор Підручник &4.3 Підручник &4.3 

Підготуватись до 
тестів 

8 

Історія 
України 

Українські 
землі в другій 

половині XVІІІ 

століття 

1. Гетьманування К. 
Розумовського та його 

діяльність. Остаточна 

ліквідація гетьманства.,2. 
Діяльність П. Рум'янцева 

на Лівобережній 

Україні.,3. Скасування 
козацького устрою на 

Слобожанщині. 

Параграф 32. Параграф &32 
конспект, 

характеристика 

діяльності 
гетьманів. 

8 

Основи 
здоров'я 

Правова 
відповідальніс

ть і закони 

України 

Соціальна безпека,права, 
обов'язки і правова 

відповідальність 

неповнолітніх 

₴26 с.128 Опрацювати ₴26 

8 

Всесвітня 
історія 

Повторювальо-
узагальнюючи

й урок 

1. Криза старого порядку. 
Початок модернізації.,2. 

Росія кінця ХVII - 

початку XVIII століття.,3. 
США. 

Параграф: 13,16,23-
26 

Параграф 
&13,16,23-26 

8 

Біологія Біоритми 

людини. Сон і 
неспання. 

Біологічні ритми ( 

зовнішні, внутрішні), сон 
(повільнохвильовий, 

швидкохвильовий), 

сновидіння, безсоння, 
мікросон. 

с. 240 -243 Опрацювати § 52. 



8 

Англійська 

мова 

Об'єднане 

Королівство 
Великобританї 

та Північної 

Ірландії. 
Клімат та 

географічне 

положення.  

Активізація ЛО теми, 

вдосконалення навичок 
читання.  

Повтор. слова с. 

213, впр. 2(б),с.212. 

Впр. 3 с. 214 

(усно), впр. 4 (б) 
с. 215, слова с. 

216. 

8 

Алгебра Квадратний 

тричлен. 

Розв'язування 
вправ 

Означення коренів 

квадратного тричлена, 

теорема про розклад 
квадратного тричлена на 

лінійні множники 

текст підручника 

п21 

повт. п 21, вик 

впр. 733,744 

8 
Інформатика 
(І підгрупа) 

Цикл з 
передумовою 

Команди циклу з 
передумовою 

 

Підручник &6.7 Завдання 4 
Сторінка 220 

9 

Зарубіжна 

література 

Р. Бредбері 

"451градус за 
Фаренгейтом". 

Тривога за 

майбутнє 
суспільства в 

романі 

Роль особистості 

письменника в літературі. 
Тематика та 

проблематика твору.  

Життя і творчість Р. 

Бредбері. Штрихи 
до портрета 

письменника. 

Опрацювання 
статті підручника. 

Знати зміст 

роману "451 
градус за 

Фаренгейтом". 

9 

Правознавст
во 

Злочин, види 
та його 

наслідки. 

1. Що таке злочин.,2. 
Ознаки та види 

злочинів.,3. Склад 

злочину. 

Параграф 21 ст. 
155-156 

Параграф &21 
конспект, ст. 156 

відповіді на 

запитання. 



9 

Фізична 

культура 

Легка атлетика Розминка як перед бігом 

та метанням м'яча, біг в 
рівномірному темпі до 10 

хв. вправи на заспокоєння 

дихання Метання дрібних 
предметів в ціль правою 

та лівою рукою з віддалі 

7-8 кроків. 

Як правильно 

виконати схресний 
крок? 

Зарядка та вправи 

ЗФП.Навантажен
ня за власним 

самопочуттям. 

9 

Біологія Система 

органічного 

світу. Віруси. 

Принципи побудови 

органічного світу, вірус, 

будова вірусів, віріон, 
віроїди, пріони. 

 

с. 216 -218 Опрацювати § 51. 

9 

Англійська 
мова 

Міста 
Об'єднаного 

Королівства 

Великобританї 

Активізація ЛО теми, 
вдосконалення навичок 

читання та усного 

мовлення.  

Повтор. впр. 1(а,б) 
с. 201 - 202. 

Впр. 
6(с)с.206,(скласти 

розповідь за 

таблицями), 
переказувати.  

9 

Основи 

здоров'я 

Екологічно 

доцільне 

мислення і 
поведінка 

Екологічно доцільне 

мислення, міжнародне 

екологічне право, сталий 
розвиток 

 

₴30 с.147-150 ₴30 с. 147-150  

Скласти конспект 

уроку 

 


