
Дистанційна форма здобувачів освіти 5-9 класів ЗЗСО І-ІІ ст. №9 м. Ковеля станом на 

18.03.2020року 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє 

завдання 

5 Зарубіжна 

література 

Образ Аліси. Сві т 

уяви Аліси та її 

захопливі пригоди. 

Світ уявлень головної 

героїні.. Переказ 

прочитаних розділів 

повісті.. 

Опрацювання рубрик 

"Коментарі " , "Культура різних 

народів " підручника (ст .238-

239). 

Прочитати 8-10 

розділи повісті " 

Аліса в Країні 

Див".  

5 Математика  Розв'язування задач і 

вправ на всі дії з 

десятковими дробами 

Правила додавання, 

віднімання, множення і 

ділення десяткових дробів  

Текст підручника п. 33,34,35 Повт. п. 33-35 

Вик. впр. 

884,927, 1005 

5 Англійська 

мова 

Погода. Одяг.  Повторення лексики, 

граматики 

Впр. 1.с.177, впр. 2 с. 

177.(письмово). 

Впр. 4с.178. 

,повт. слова с. 

156 впр. 4. 

5 Фізична 

культура 

волейбол Переміщення вправо, 

вліво, вперед, назад, в 

стійці волейболіста. 

Прийом, передача м'яча 

двома руками знизу стоячи 

біля біля стіни, підбиви 

м'яча над собою двома 

руками знизу 4 підходи по 

20 раз. 

Повторити правила ТБ на уроці 

волейболу 

Виконати 

піднімання 

тулуба в сід з 

положення 

лежачи на спині 

3 підходи по 10 

раз Відтискання 

від підлоги 3 

підходи по 8 

разів. 

5 Природозна

вство 

Середовища життя 

організмів. наземно-

повітряне середовище 

існування 

Середовище існування, 

наземно- повітряне ,водне, 

грунтове. 

Ст.146-150 Опрацювати 

параграф 40 



5 Інформатик

а (ІІ 

підгрупа) 

Виконання проекту Етапи створення проекту. 

Створення простого 

проекту в програмі Скретч. 

Матеріали Інтернету. Виконати проект 

в  програмі 

Скретч. 

6 Всесвітня 

історія 

Повторювально- 

узагальнюючий урок 

1. Виникнення Риму,2. 

Римська республіка у V- III 

столітті д.н.е.,3. Пунічні 

війни. Панування Риму в 

Середземномор'ї.,4. 

Римська держава в II 

столітті д.н.е., 5. Криза 

республіки. 

Вміти визначити хронологічні 

межі Риму, результати війн та 

їхнє значення, історичні постаті 

та терміни і дати. 

Параграф & 42-

44,46.Параграф& 

47 практична. 

6 Біологія Голонасінні Голонасінні, жіноча 

шишка, чоловіча шишка, 

спорофіт ,гаметофіт 

голонасінних, цикл 

розвитку сосни звичайної. 

Ст.164-167 Опрацювати 

параграф 44 

6 Фізична 

культура 

Волейбол. Передачі м'яча над собою 

двома руками зверху 4 

підходи по 30 разів. Нижня 

пряма подача стоячи біля 

стіни (або імітація ) 3 

підходи по 10 разів. 

Техніка виконання нижньої 

прямої подачі. 

Піднімання 

тулуба в сід- 3 

підходи по 20 

разів. 

Відтискання від 

підлоги- 3 по 8 

разів. 

6 Українська 

мова І 

підгрупа 

Узгодження 

числівників з 

іменниками. 

Числівники прості, 

складні і складені. 

Розрізняти числівники 

прості, складні і складені, 

їх правопис, вміння 

знаходити числівники в 

текстах, визначати їхню 

роль у реченнях. 

Підручник ст.167 , вправа 437 ст. 

181-182 вправа 487 

ст. 167. ст. 181-

183 вправа 489. 



6 Українська 

мова ІІ 

підгрупа 

Узгодження 

числівників з 

іменниками. 

Числівники прості, 

складні і складені. 

Розрізняти числівники 

прості, складні і складені, 

їх правопис, вміння 

знаходити числівники в 

текстах, визначати їхню 

роль у реченнях. 

Підручник ст.167, вправа 437, 

ст.181-182, вправа 487 

ст.167. ст. 181-

183 вправа 489. 

6 Українська 

література 

Я. Стельмах. 

"Митькозавр із 

Юрківки, або Химера 

лісового озера" 

Зміст твору, аналізувати, 

висловлювати свою думку 

з приводу прочитаного 

твору, визначати жанрові 

ознаки. 

Підручник ст.172-184 Підручник 

ст.164-184, 

виконати 

завдання. 

7 Англійська 

мова 

Похід до театру. Моя 

улюблена п'єса.  

Розвиток навичок усного 

мовлення.  

Впр. 3с.149, розглянути таблиці 

с. 150,впр.4с.150. 

Впр. 6 

(письмово)с. 151, 

7 с. 151. (усно).  

7 Історія 

України 

Особливості розвитку 

культури та історичне 

значення Галицько-

Волинської держави. 

1. Розвиток освіти. 

Навчальні заклади- їхні 

види. 2. Літописання 3. 

Архітектура та 

образотворче мистецтво.4. 

Історичне значення 

Галицько-Волинської 

держави. 

Основні дати та терміни: 1157- 

Успенський собор в Галичині, 

1160- Успенський собор в 

Володимирі. Параграф 21ст.143-

148 

Параграф & 

21.ст 149 

письмово. 

7 Біологія Нервова система, її 

значення і розвиток у 

різних тварин. 

Подразливість , як 

загальна властивість 

тварин. 

Подразливість, нейрон, 

збудливість, провідність, 

дифузна, вузлова, 

трубчаста нервові системи, 

центральна і периферична 

нервова система.  

Ст.155-158 Опрацювати 

параграф 36 

7 Фізична 

культура. 

Волейбол Верхня подача м'яча ,3 

підходи по 10 разів, стоячи 

біля стіни. Прийом і 

Техніка виконання прийому 

м'яча. 

Піднімання 

тулуба в сід за 3 

0 сек. 3 підходи 



передача м'яча двома 

руками знизу та зверху 

стоячи біля стіни 4 підходи 

по 30 разів. 

по20 разів. 

Відтискання 3 

підходи по 10 

разів. 

7 Основи 

здоров’я 

Хвороби цивілізації. 

Наркотики і ВІЛ 

Похідні наркотиків. Шляхи 

зараження ВІЛ. Імунітет, 

імунна система. 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-vilsnid-nebezpeka-i-

profilaktika-127718.html 

Скласти 

змістовний 

конспект по 

презентації 

7 Інформатик

а (І 

підгрупа) 

Типи даних 

електронних 

таблицях. 

Типи даних. Введення 

даних в таблиці. 

Стор. 101- 107 Параграф 4.3 

Працюємо з 

комп'ютером. 

7 українська 

мова 

Написання 

прислівникових 

сполук окремо. 

Прислівникові сполуки ( 

іменника з прийменником 

), правильно вживати їх у 

мовленні, синтаксична 

роль, правопис. 

Підручник ст. 194, вправи 415, 

416, 418 

ст. 194 ( вивчити 

правило), вправа 

419 

7 Українська 

література 

М. Павленко " 

Русалонька із 7-В, 

або...". Роздуми про 

сенс людського життя. 

Вміти аналізувати 

прозовий художній твір, 

дослідити умотивованість 

вчинків героїв, на їх 

прикладі зробити висновки 

у чому полягає сенс життя. 

Підручник ст.212-241 Підручник ст. 

241-242 відповіді 

на запитання. 

8 Алгебра  Розв'язування вправ. 

Самостійна робота 

Алгоритм розв'язування 

квадратних рівнянь, 

формула коренів 

квадратного рівняння, розв' 

язування задач за 

допомогою рівнянь.  

Текст підручника п. 18,19 Повт.п. 18,19 

Вик. впр. 646,652 

8 Англійська 

мова 

Газети. Журнали.  Вдосконалення навичок 

усного мовлення.  

Впр. 8с.198, впр. 

3(б.)с.195(усно). 

Повтор. слова с. 

197, 

186,впр.1с.199. 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vilsnid-nebezpeka-i-profilaktika-127718.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vilsnid-nebezpeka-i-profilaktika-127718.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vilsnid-nebezpeka-i-profilaktika-127718.html


8 Історія 

України 

Встановлення 

гетьманства 

1. Зміст та умови 

Рішитильних пунктів.,2. 

Гетьманування Данила 

Апостола та його 

реформи.,3. Діяльність 

правління Гетьманського 

уряду. Основні дати та 

терміни: 1727р.,1727-

1734рр.,1729-1731рр.,1734-

1750рр. 

Терміни: Рішитильні пункти- 

їхній зміст, види реформ 

Д.Апостола. Параграф &31 

ст.212- письмо. 

Параграф &31 

ст.210-212. 

8 Основи 

здоров’я 

Проблема чистого 

повітря 

Склад повітря, чинники 

впливу на стан повітря, 

статистика забруднення, 

киснева гімнастика 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-problemi-chistogo-povitrya-7-

klas-71713.html 

Опрацювати 

презентацію, 

скласти 

конспект,  

8 Всесвітня 

історія 

Росія. Московська 

держава наприкінці 

XVII століття 

1. Правління Петра І: 

зовнішня та внутрішня 

політика.,2. Реформи Петра 

І.,3. Суть і значення 

Двірцевого перевороту. 

Основні дати та терміни. 

Параграф &22 ст.176-182, 

сторінка 183- письмово. 

Параграф &22. 

8 Біологія Сенсорні системи 

нюху та смаку. 

Рецептори внутрішніх 

органів.  

Нюхова сенсорна система, 

нюхові рецептори, 

гострота нюху, смакова 

сенсорна система, смакові 

цибулини, смаковий поріг 

,центри смаку, нюху, 

рецептори внутрішніх 

органів.  

Ст.216-220 Опрацювати 

параграф 

46.Виписати в 

зошит основні 

поняття. 

8 Інформатик

а (ІІ 

підгрупа) 

Елементи для 

введення даних: 

текстове поле, 

Прапорці та їх 

використання, текстове 

поле та його використання. 

Стор. 207- 209 Параграф 6.5 

Завдання 1-3 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-problemi-chistogo-povitrya-7-klas-71713.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-problemi-chistogo-povitrya-7-klas-71713.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-problemi-chistogo-povitrya-7-klas-71713.html


прапорець, 

випадковий список. 

9 Зарубіжна 

література 

Динаміка образу 

Елайзи Дулі тл. Ідеї 

"одухотворення" 

людини та життя 

засобами мистецтва, 

збереження 

національної культури 

, розвитку мови. 

Розуміння провідної ідеї 

твору "Пігмаліон".  

Матеріал підручника. Текст 

твору Б.Шоу " Пігмаліон". 

Повторити 

матеріал з теми 

"Нові тенденції у 

драматургі ї 

кінця 19- поч.20 

ст." 

9 англійська 

мова 

Традиції 

Великобританії.  

Вдосконалення навичок 

усного мовлення.  

Впр. 2с.195 (письмово), впр. 

3с.196. 

Впр. 

3(б)с.197,впр.6 с. 

199. 

9 Правознавст

во 

Як закон регулює 

працю неповнолітніх 

1. Де можуть працювати 

неповнолітні?2. Як закон 

регулює працю 

неповнолітніх? 3. Як закон 

захищає неповнолітніх від 

експлуатації? Зміст 

кодексу законів про 

працю!  

Етапи працевлаштування, 

проблеми молоді при 

працевлаштуванні, основні 

принципи та та трудові права 

неповнолітніх.  

Параграф 19-20. 

Практична 7 ст. 

150 письмово. 

9 Фізична 

культура. 

Волейбол. Верхня подача м'яча в 

стіну 3 підходи по 10 разів 

. Підбивання м'яча над 

собою двома руками 

зверху та знизу 4 підходи 

по 40 разів. 

Виконувати техніку верхньої 

подачі м'яча 

Піднімання 

тулуба в сід 3 

підходи по 30 

разів. 

Відтискання від 

підлоги -3 

підходи по 20 

разів хл від 

підлоги. дів. від 

лави. 



9 Біологія  Еволюційні фактори. 

Механізми первинних 

еволюційних змін. 

Природний добір, 

рушійний, стабілізуючий, 

розриваючий ,статевий 

добір. Фактори: дрейф 

генів, популяційні хвилі 

,ізоляція; міграція, 

статевий диморфізм . 

Ст.190-193 Опрацювати 

параграф 45 

9 Біологія  Теорія Ч.Дарвіна.  Теорія еволюції, теорія 

еволюції Ч.Дарвіна 

,синтетична теорія 

еволюції, основні 

положення еволюційної 

теорії, основні положення 

сучасної теорії еволюції  

Ст.186-189 Опрацювати 

параграф 

44.Написати 

основі 

положення в 

зошит. 

9 Основи 

здоров’я 

Рівні, види і заходи 

безпеки. 

Безпека. Ознаки небезпеки. 

Рівень ризику життя. 

Абсолютна безпека 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-bezpeka-yak-potreba-lyudini-vidi-

i-rivni-zagroz-zahodi-bezpeki-

110449.html 

 

https://mozok.click/1912-rvn-vidi-

zahodi-bezpeki.html 

Опрацювати 

презентацію. 

Скласти 

конспект. 

 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-yak-potreba-lyudini-vidi-i-rivni-zagroz-zahodi-bezpeki-110449.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-yak-potreba-lyudini-vidi-i-rivni-zagroz-zahodi-bezpeki-110449.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-yak-potreba-lyudini-vidi-i-rivni-zagroz-zahodi-bezpeki-110449.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-yak-potreba-lyudini-vidi-i-rivni-zagroz-zahodi-bezpeki-110449.html
https://mozok.click/1912-rvn-vidi-zahodi-bezpeki.html
https://mozok.click/1912-rvn-vidi-zahodi-bezpeki.html

