
Клас Предмет Тема уроку Опорні знання 
Теоретичний 

матеріал 
Домашнє завдання 

5 

Зарубіжна 

література 

Сучасна дитяча 

література. 

Р.Дал "Чарлі і 
шоколадна 

фабрика" 

Поняття про сучасну 

дитячу літературу. 

Персонаж і герой 
літературного 

твору.Засоби 

створення образу 
героя 

Матеріал 

підручника, с.265-

267. 

Прочитати перші 

розділи твору Р.Дала " 

Чарлі і шоколадна 
фабрика". Прочитати 

матеріал підручника ,   

с .268-270. 

5 

Фізична 

культура 

Легка атлетика Вправи розминки для 

метання і бігу, біг в 

рівномірному темпі 
до 5 хв.,вправи на 

заспокоєння дихання 
,махи ногами з 

максимальною 

амплітудою.Метання 
м'яча в ціль способом 

з за спини через 

плече з віддалі 6-7 
кроків 

Як правильно 

виконати 

перехрестний крок 
при метанні? 

Стрибки через скакалку 

3- по 30сек, піднімання 

в сід з положення 
лежачи 3 - по30 

сек,відтискання 3- по 12 
разів ,перекати на спині 

згрупувавшись -4-6 раз. 

5 

Музичне 

мистецтво 

Музика на 

кіноекрані. 

Підручник 

ст.134,135.Роль 

музики в 
кіномистецтві. 

Скотт Джоплін 

"Регтайм".Кадри 

німого 
кіно.(https://m.youtu

be.com/watch?v=qY
4u6eZTSFc). 

Музичний проект 

"Музика в українському 

кіно".Завдання 
ст.137."Школярі-

школярики" повторити. 



5 

Українська 

мова 

Контрольна 

робота. 
Відомості з 

синтаксису й 

пунктуації. 

Речення з 

однорідними 
членами. Звертання. 

Вставні слова і 

сполучення слів. 
Складне речення. 

Виконання 

комбінованих 
завдань з теми. 

Повторити вивчені 

правила. 

5 

Українська 

література 

Г. Тютюнник. 

Коротко про 
письменника. " 

Дивак". Ідея 

неповторності 
й багатства 

внутрішнього 

світу людини.  

Основні відомості 

про письменника, 
характеристику 

літературного героя. 

Вміти виразно читати 
оповідання. 

Підручник, 

оповідання 
 " Дивак"  

( додатковий 

матеріал у вайбері ) 

Прочитати оповідання " 

Дивак", виписати 
цитати, які 

характеризують образ 

Одеся; намалювати 
ілюстрації, які 

характеризували б 

Олеся. 

6 

Географія Підземні 

води,умови їх 

утворення і 
залягання в 

земній корі. 

Знати: умови 

утворення і типи 

підземних вод. 

Вміти: пояснювати 

роботу підземних 

вод і їх 
використання. 

Опрацювати параграф 

53,заповнити таблицю. 

6 

Фізична 

культура 

Легка атлетика Розминка як перед 

метанням та бігом 
,біг в рівномірному 

темпі до 6 хв.вправи 

на заспокоєння 
дихання,махи ногами 

з максимальною 
амплітудою.Метання 

дрібних предметів в 

Як правильно 

загартовуватись 
водою? 

Зарядка,вправи для 

преса та 
спини,відтискання -все 

по 12 разів в 3 підходи. 



ціль з віддалі 6-7 

кроків. 

6 

Математика Паралельні 

прямі 

Означення та 

позначення 

паралельних прямих. 
Побудова 

паралельних прямих 

за допомогою лінійки 
та косинця 

п.44, с.337 - 339. П.44, впр. 1237, 1242 

6 

Музичне 

мистецтво 

Концерт.Фанта

зія. 

Підручник 

ст.124,125.Відомості 

про жанр 
концерту.Відмінність 

"Концерт -твір" і 
"концерт -захід". 

Алессандро 

Марчело Концерт 

ремінор для гобою і 
струнних.( 

https://m.youtube.co
m/watch?v=k7235H

8qS30).(https://m.yo

utube.com/watch?v=
LP8hU_YEP50) 

Н.Мігай"Козацька 

пісня". 

Прочитати ,виписати 

правила, слухати 

музику.Завдання 
ст.127.Зробити 

повідомлення.Співати 
"Козацьку пісню". 

6 

Образотворе 
мистецтво 

Релігійний 
жанр 

Створити мозаїчну 
композицію 

"Райський сад" 

 

Підручник стор. 
190- 195 

Виконати роботу 

6 

Основи 

здоров'я 

Ти 

велосипедист 

Елементи конструкції 

велосипеда, одяг і 

засоби безпеки для 
велосипедиста 

Підручник ₴ 29, с. 

135-136 

Скласти конспект уроку 



7 

Зарубіжна 

література 

Г.Уеллс. 

"Чарівна 
крамниця" 

Життя і творчість 

Г.Уеллса. Ідейно-
художній зміст 

фантастичної новели 

Опрацювання 

статті підручника, 
с.241-243. Читання 

оповідання 

"Чарівна крамниця" 

Підготувати вибіркові 

перекази: "Сприймання 
подій батьком", 

Сприймання подій 

сином" 

7 

Географія Узагальнення і 

систематизація 

знань з 
теми"Океани". 

Знати: 

характеристики 

океанів. 

Вміти: працювати з 

фізичною картою 

світу.  

Повторити 

номенклатуру Океанів. 

7 

Геометрія  Взаємне 

розміщення 

прямих на 
площині. 

Паралельні та 

перпендикулярні 

прямі. Ознаки та 
властивості 

паралельних прямих 

Повторення 

вивченого у 7 класі. 

П.13 -П.15. 

П.13 - П.15, впр. 331, 

339. 

7 

Фізика Потужність Потужність. Формула 
визначення 

потужності. Одиниці 

потужності. 

П. 41, с.165 -166, 
задача 3, с.167 

П. 41, впр. 295, 312. 

7 

Музичне 

мистецтво 

Музичний 

театр ХХ 

ст.Мюзикл. 

Підручник ст.106-

109.Виникнення і 

популярність жанру 
мюзикл. 

Ріккардо Коччіанте 

"Нотр-Дам де 

Парі"(https://m.yout
ube.com/watch?v=K

rOSbDed02I). 

Прочитати і дізнатися 

більше про вистави ,що 

вас зацікавили.Завдання 
ст.110.Знайти сучасні 

пісні про Україну. 

7 

Хімія Розрахункові 
задачі: 

Обчислення 

масової частки, 
маси 

Кількісний склад 
розчину 

§23  1)Уважно вивчіть 
приклади розв’язування 

задач  

2) заповніть таблиці що 



розчиненої 

речовини, маси 
і об’єму води в 

розчині. 

є у вкладеному файлі на 

Google Classroom 

7 
Образотворе 
мистецтво 

Дизайн одягу в 
житті людини 

Розробка ескізу 
учнівського вбрання 

 

Підручник 
стор.156- 165 

Виконати роботу 

8 

Зарубіжна 

література 

Художні 

образи-символи 
казка-притчі 

"Маленький 

принц" 

Характерні ознаки 

притчі. Образи 
символи. 

Матеріал 

підручника, с.261-
262. Рубрика 

"Перевірте себе" 

Знати зміст твору 

"Маленький принц". 
Виписати афоризми (5-

6). 

8 

Географія Національний 

склад 

населення 
України. 

Знати: етнічний склад 

населення України. 

Вміти: працювати 

зі статистичними та 

картографічними 
матеріалами. 

Прочитати : параграф 

56 , побудувати колову 

діаграму розподілу 
населення України за 

національністю 

(таблиця 17 на 
стор.275). 

8 

Фізична 

культура 

Легка атлетика Розминка як для бігу 

та 
метання,човниковий 

біг 2-підходи,біг в 

рівномірному темпі 
до 8 хв. вправи на 

заспокоєння 

дихання,вправи в 
широкій 

Закріпити 

виконання техніки 
метання м. м'яча з 

за спини через 

плече 

Ранкова 

гімнастика,стрибки 
через скакалку 3 -по 40 

сек,піднімання тулуба в 

сід,2-40 раз,нахили 
вперед з положення 

сидячи 3- по 

разів,відтискання 3- 
по16 разів. 



стійці:(нахили 

,випади, скручування 
тулуба) Метання 

м'яча в ціль з 

положення сидячи 
(віддаль 5-6 кроків) 

дрібних предметів. 

8 

Мистецтво Реалістичний 
стиль у 

музичному 

мистецтві 

Розвивати вміння 
учнів проводити 

власне дослідження 

щодо втілення 
особливостей стилю 

реалізм у музиці  

Підручник ст. 176 - 
181 

Опрацювати & 32 

8 

Хімія Способи 
добування 

оксидів, 

кислот, основ 
та солей. 

Генетичні 

зв’язки між 
основними 

класами 

неорганічних 
сполук. 

Властивості основних 
класів неорганічних 

речовин. 

1) § 40, 41  
2) Перегляньте 

відео1 (спопоби 

добування оксидів) 
https://www.youtube

.com/watch?v=vBbq

Bt1qMx8 
3) Перегляньте 

відео2 (генетичні 

зв’язки)  
https://www.youtube

.com/watch?v=j5h7L

gsnPzc 

- Опрацюйте § 40, 41 
(запишіть короткий 

конспект) 

- Письмово у зошиті 
виконайте впр 8, 12 с. 

222 та впр 6 (а-ж) с. 226 

8 
Українська 

література 

Юрій 

Винничук "  

Життєвий шлях 

Винничука; ідейна 

Підручник, повість 

" Місце для 

Прочитати повість " 

Місце для дракона", 



Місце для 

дракона" - 
казка про 

сучасний світ, у 

якому й досі 
діють  

" драконячі 

закони" 

спрямованість 

програмової повісті. 

дракона", 

додатковий 
матеріал ( у 

вайбері). 

підготувати матеріал 

для характеристики 
образу Грицька. 

9 

Фізична 

культура 

Легка атлетика 

 

Розминка як перед 

метанням і бігом,біг в 

рівномірному темпі 
до9 хв,вправи на 

заспокоєння 

дихання,махи ногами 
з максимальною 

амплітудою.Метання 

дрібних предметів 
або м'яча в ціль з 

віддалі 7-9 кроків. 

Закріпити перехід 

від перехресного 

кроку в положення 
*натягнутого лука* 

Зарядка,стрибки через 

скакалку 3-по40 

сек,відтискання 3- по20 
разів,піднімання тулуба 

сід 3 -по40сек,нахили в 

положенні стоячи 3-по 
10 разів (ноги в колінах 

тримати прямими). 

9 

Алгебра Розв'язування 
задач і вправ 

Вибірка, частота 
вибірки, відносна 

частота та гістограма. 

Середні величини. 
Мода та медіана 

вибірки. 

П.24, с.235 -242, 
приклади 1 - 4. 

П.24, самостійна робота  

9 
Мистецтво  Реклама 

комерційна й 

соціальна, 

Розвивати вміння 
висловлювати власну 

думку, створювати 

Опрацювати 
теоретичний 

Створити 
афішу(плакат) у стилі 

мінімалізму 



локальна й 

регіональна 

рекламні плакати й 

буклети  

матеріал в 

підручнику  

9 

Фізика Розв'язування 

задач 

Імпульс тіла. Імпульс 

сили. Закон 

збереження імпульсу. 

П. 36, П. 37, задача 

1, с.201. 

П. 36, П. 37. Самостійна 

робота. 

9 

Хімія Застосування 
вуглеводів, їхня 

біологічна 

роль. 

Властивості 
вуглеводів 

1) Відео-урок 
(крохмаль) 

https://www.youtube

.com/watch?v=u4eB
K-FwG50 

2) Відео-урок 

(целюлоза)  
https://www.youtube

.com/watch?v=iP3xF
5eBjcw&feature=yo

utu.be 

3) Відео 
(виробництво 

крохмалю) 

https://www.youtube
.com/watch?v=WLik

XdwxLAk 

4)Відео (як 
вуглеводи 

впливають на наше 

здоров’я) 
https://www.youtube

.com/watch?v=TzoH

Підготувати 
навчальний проєкт 

(презентацію або відео-

звернення) на одну з 
тем: 

1) Хімічний склад 

жувальних гумок 
2) Хімічний склад 

засобів догляду за 
ротовою порожниною 

3) Дослідження 

хімічного складу їжі 



LEzDzxQ&feature=

youtu.be 

9 

Інформатика 

(І підгрупа) 

Розв'язання 

копетентнісних 

задач з 
теми"Основи 

інформаційної 

безпеки" 

Безпека в Інтернеті, 

безпечне зберігання 

даних 

Підручник розділ 4 Повторити: підручник 

розділ 4 

9 

Українська 
мова 

Будова тексту. 
Мікротема й 

абзац. Ключові 

слова в тексті й 
абзаці. Види й 

засоби 
міжфразового 

зв’язку. 

Самостійна 
робота. 

Будова тексту, 
мікротема, абзац, 

міжфразовий зв’язок 

Самостійна робота 
( у вайбері) 

Вправа 431 

 


