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

станом на 19.03.2020року 

Клас 
 

Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашне 
завдання 

5 
Зарубіжна 
література 

Л.Керролл "Аліса в 
Країні Див". 
Персонажі , які 
оточують головну 
героїню. Зміст розділів твору 

Виразне читання і переказ 
ключових епізодів. 
Відповідь на питання 
рубрики "Робота з текстом" 
(с .254 , вибірково). 

Прочитати 12-19 
розділи книги про 
Алісу. 

5 
Фізична 
культура Волейбол. 

Підбиви м'яча над собою 
двома руками зверху та 
знизу 2 підходи по 20 
разів. Відбивання м'яча 
двома руками знизу та 
зверху стоячи біля стіни 
на віддалі 1-2м. 2 підходи 
по 30 разів. Нижня пряма 
подача стоячи біля стіни 
на віддалі 3-4м. 

Нижня пряма подача м'яча 
- техніка виконання. 

виконувати стрибки 
через скакалку 3-5 
підходів по20- 50 
разів. 

5 
українська 
мова 

Узагальнювальне 
слово в реченні з 
однорідними 
членами. Двокрапка 
й тире при 
узагальнювальних 
словах у реченнях з 
однорідними 

Уміння визначати у 
реченнях однорідні 
члени. Уміння ставити 
розділові знаки при 
однорідних членах 
речення; знати правила 
постановки розділових 
знаків у реченнях з 

Підручник ст.199-201, 
вправи 466, 467. 

Підручник параграф 
39 ( повторити 
правила ), вправа 
468. 



членами. 
Тренувальні вправи. 

узагальнювальними 
словами. 

5 
українська 
література 

П. Тичина " Гаї 
шумлять", " Блакить 
мою душу 
обвіяла..." . 
Майстерне 
відтворення краси 
природи, 
вираження 
життєрадісності 
патріотичних 
почуттів засобами 
художнього слова. 
Мелодійність віршів 
П. Тичини. 

Виразно і вдумливо 
читати поезії П. Тичини, 
відтворювати в уяві 
аналогічні картини 
природи, висловлювати 
міркування щодо 
збереження природи. 
Уміти відчувати і 
знаходити образні засоби 
мови.  

Підручник ст. 199-202, 
виконати завдання ст. 201-
202. 

Вивчити одну із 
поезій П. Тичини 
напам'ять 

5 
Музичне 
мистецтво 

У музичному театрі. 
Опера. 

Розкриття оперного 
жанру. 

С.Гулак-
Артемовський,опера"Запор
ожець за 
Дунаєм",муз.В.Таловирі"Пи
санки". 

Підручник ст.121-
123.Вивчити слова 
пісні"Писанки". 

6 Географія Океан та людина 
Знати:природні багатства 
морів та океанів 

Вміти:пояснювати 
позитивний та негативний 
вплив людини на Океан Параграф:46. 

6 Математика 
Рівняння.Основні 
властивості рівнянь 

Рівняння.Властивості.Розк
риття дужок за 
розподільною властивістю П.41, с.315, 316 

П.41, впр.1141, 
1143 

6 
Фізична 
культура Волейбол. 

Нижня пряма подача 
стоячи біля стіни на 
віддалі 5-6м. 3 підходи по 

Нижня пряма подача - 
техніка виконня. 

Піднімання тулуба в 
сід -3 підходи по 15 



10 разів.Передача м'яча 
двома руками зверху та 
знизу стоячи біля стіни на 
віддалі 2-3м. 2 підходи по 
30 разів. 

сек.Відтискання -3 
підходи по 15 разів. 

6 
Образотворче 
мистецтво Історичний жанр 

Створення композиції на 
історичну тематику . Підручник стор. 166- 171 Виконати роботу. 

6 
Музичне 
мистецтво Сюїта. 

Поглибити знання учнів 
про творчість 
М.Лисенка;дати учням 
визначення поняття сюїта. 

Фрагменти 
"Українськоїсюїти"М.Лисен
ка,"Веселка"Н.Май. 

Підручник ст.111-
114.Проект життя і 
творчість 
М.Лисенка. 

6 
Основи 
здоров'я 

Способи протидії 
агресії та 
насильству. 

Види насильства, поняття 
булінг,ескалація конфлікту Підручник ₴22 

Моделювання 
ситуацій, с 103, ₴22 

7 Хімія 

Практична робота 4" 
Добування кисню з 
гідроген пероксиду" 
( віртуальна 
лабораторія) 

Лабораторний спосіб 
добування кисню і 
способи його збирання та 
доведення наявності 

1)Відео  
https://m.youtube.com/wat
ch?feature=youtu.be&v=OM
VVYjg5DD0 
2) інструкція до П/р на с 
137 у підручнику 

Впр 2, 6 с 141 
Підготувати 
навчальний проєкт 
на олну з тем ( 
підручник с. 147) 

7 
Зарубіжна 
література 

Новела як 
літературний жанр , 
її характерні , 
ознаки , різновиди. 
О.Генрі-- майстер 
новели. 

Оповідання , повість 
(повторення). Новела. 

Опрацювання матеріалу 
підручника (ст.228-229). 
Штрихи до портрету 
О.Генрі. 

Прочитати новелу 
О.Генрі " Дари 
волхвів". 

7 Географія 

Узагальнення й 
систематизація 
знань з теми 
"Материк Євразія" 

Знати: теоретичний 
матеріал 

вміти:показувати 
географічні 
об'єкти,відповідати на 
запитання на стор.218 

Повторити: 
параграфи. 42-
56,підготувати 



практичну роботу 
номер 10. 

7 Геометрія 
Розв'язування вправ 
і задач 

Коло, дотична до кола, 
вписане та описане коло, 
центри цих кіл П.20 , п.21 

П.20, п.21, впр.527, 
559 

7 Фізика Умови плавання тіл 

Умови плавання тіл за 
силами та 
густинами.Застосування 
закону Архімеда. П.39, с.147- 151 П.39, впр.259, 260 

7 
Образотворче 
мистецтво 

Ландшафтний 
дизайн як засіб 
організації 
середовища. 

Створити макет дитячого 
майданчика. Матеріали: 
пластилин, кольоровий 
папір, клей. Підручник стор. 140- 145 

Створити макет 
дитячого 
майданчика. 

7 
Музичне 
мистецтво Шансон Особливості шансону. 

Творчість видатних 
шансоньє.Шарль 
Азнавур,Мірей Матьє,Едіт 
Піаф. 

Підручник ст.85-89, 
вивчити пісню 
П.Майбороди"Пісн
я про рушник". 

8 Хімія 
Розв'язування вправ 
та задач 

Хімічні властивості 
оксидів, основ та кислот. 
Розрахунки за хімічними 
рівняннями реакцій  Параграфи 28-36 

Письмово виконати 
впр 4, 11 с. 162; впр 
12 с. 168; впр 13 
с.180; впр 6 с. 191 

8 
Зарубіжна 
література 

Мольєр- майстер 
класицистичної 
комедії .Художнє 
новаторство 
Мольєра у 
драматургії. Історія 
створення комедії 
"Міщанин-шляхтич". 

Поглиблення знань про 
класицизм. Правило трьох 
єдностей. Комедія як 
жанр драматургії. 

Матеріал підручника 
(с.239-244). Заповнення 
таблички: 1.Це мені було 
відомо. 2 .Це для мене 
нове. Рубрика "Перевірте 
себе"(с.244). 

Прочитати комедію 
"Міщанин - 
шляхтич". 
Характеристика 
образів комедії. 
Завдання 5 ( с.244) 
(письмово). 



8 Географія 

Механічний рух 
населення: причини 
і види 
міграцій,основні 
напрямки 
міграційних потоків 
у світі та 
Україні.Українська 
діаспора.Практична 
робота номер11. 
Обчислення 
показників 
природного та 
механічного руху 
населення в різних 
регіонах України. 

Знати: види 
міграцій,основні 
напрямки міграційних 
процесів у світі та в межах 
України,українська 
діаспора. 

Вміти:пояснювати 
міграційну політику країн 
світу та України. 

Параграф: 
51,виконати 
практичну роботу 
номер 
11(практикум) 

8 
Фізична 
культура. Волейбол 

Верхня подача м'яча 
стоячи біля стіни на 
віддалі 5-6м .3 підходи 10 
разів.Підбиви м'яча над 
собою двома руками 
знизу та зверху на висоту 
понад 1м. 3 підходи по 50 
разів. 

Верхня передача м'яча - 
техніка виконання. 

Піднімання тулуба в 
сід 3 підходи по 25 
сек.Відтискання - 
3підходи по 20 
разів хл. та 3 
підходи по 9 разів 
дівч. 

8 Мистецтво Музика романтиків  

Знати : основні ознаки 
романтизму в музиці, 
провідні жанри, зокрема 
ті, що втілювати ідею 
синтезу мистецтва  Підручник & 28-29 

Опрацювати & 28-
29. Оберіть 
представників 
національних 
композиторських 
шкіл і підготуйте 



презентації про 
їхню творчість (з 
музичними 
фрагментами)  

8 
українська 
література 

Ніна Бічуя " Шпага 
Славка Беркути". 
Характеристика 
образів твору 

Визначення літературного 
образу; характеристика 
героїв твору; 
висловлювати міркування 
про справжню дружбу, 
чесність, про моральний 
вибір у житті. 

Підручник, текст повісті, 
запитання до твору на ст. 
164-165, 175-176. 

Написати твір-
роздум на тему " 
Без дружби життя 
неповноцінне" 
використавши 
приклади з повісті 
Н. Бічуї " Шпага 
Славка Беркути" 
 ( до двох сторінок) 

9 Хімія 

Практична робота 4 
"Властивості 
етановоі кислоти" ( 
віртуальна 
лабораторія) 

Основні хімічні 
властивості етановоі 
кислоти. 

Відео1 
https://youtu.be/gG_vcBL9n
9o 
Відео2 
https://youtu.be/cji5uVNBU
Pg 
Відео3 
https://youtu.be/oB16nhRuE
vA 
Інструкція до П/р у 
підручнику с. 189 

Повторити п.33 
Впр. 402, 403 с.188 

9 Алгебра Контрольна робота 

Арифметична і 
геометрична 
прогресії.Властивості Числові послідовності Повторити вивчене 

9 
Фізична 
культура. волейбол 

Верхня подача м'яча 
стоячи біля стіни . 3 
підходи по 10 

Техніка виконня прийому 
м'яча двома руками знизу. 

Відтискання від 
підлоги 3 підходи 
20 разів хл. та дівч. 



разів.Передача м'яча 
двома руками зверху та 
знизу стоячи біля стіни на 
місці та в русі 4 підходи по 
40 разів. 

3 підходи по 8 
разів.Піднімання 
тулуба в сід 3 
підходи по 30 сек. 

9 Фізика 

Рух тіла під дією 
кількох сил у 
горизонтальному 
напрямку 

Сили в механіці.ІІ закон 
Ньютона. Запис закону у 
векторній та скалярній 
формі.Умова рівноваги 
тіла П.35, с 191, задача 1.С.192 

П.35, розв'язати 
задачу аналогічну 
до задачі1 

9 
Інформатика 
(ІІ підгрупа) 

Конструювання 
сайтів. 

Складові структури веб-
сторінки. Підручник & 9.3 

Підручник & 9.3 
Стор.267 Робота з 
комп'ютером. 

9 Мистецтво 

Телебачення 
:реальний та 
ілюзорний світ 

Аналізувати заставки, 
кадри з телепередач як 
засоби розкриття теми  Робота з підручником & 26 

Придумати постер 
або рекламний 
буклет до 
улюбленої 
телепередачі  

9 
українська 
мова 

Складне речення із 
сполучниковим і 
безсполучниковим 
зв'язком 

Різновиди речень із 
сполучниковим і 
безсполучниковим 
зв'язком, особливості їх 
будови. Визначати вид 
складних речень із 
різними видами звязку, 
відрізняти їх від інших 
видів складних та простих 
ускладнених речень, 
складати схеми таких 
конструкцій. 

Підручник ст. 175-176, 
вправи 381, 382 

Підручник § 31 ( 
вивчити правила ), 
вправа 383. 



 


