
Клас  Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

5 
Англійська 
мова 

Теперішній доконаний 
час Розвиток граматичних навичок Правило с. 197,впр.1с.198.(письм.) Впр. 2с.198(письм.) 

5 
Інформатика 
(І підгрупа) 

Додавання малюнків з 
файла та їх формування Додавання малюнків із файла 

http://www.myshared.ru/slide/1338200/ 
 

Підготуватись до тестів, 
параграф 9 повторити 

5 
Українська 
мова 

Пряма мова. Розділові 
знаки в реченнях із 
прямою мовою 

Вміння розпізнавати пряму мову 
та слова автора, які її 
супроводжують; правильно 
інтонувати речення з прямою 
мовою, розставляти розділові 
знаки в реченнях із прямою 
мовою, обrрунтовуючи їх 
уживання за допомогою 
відповідних правил пунктуації. 

Підручник ст. 219- 220, вправи 508, 509, 
додатковий матеріал ( у вайбері). 

§ 43 ( вивчити правила), 
вправа 512 

5 
Українська 
література 

Григір Тютюнник . 
„Дивак”. Допитливий, 
чуйний, добрий хлопчик 
Олесь, його жага пізнати 
світ природи, уміння 
фантазувати, уявляти. 
Гідна поведінка Олеся 
як позиція особистості. 

Вміти характеризувати образи 
дійових осіб, добираючи цитати 
для підтвердження своїх думок; 
висловлювати власні міркування 
про характер Олеся, оцінювати 
його незвичну поведінку. 

Підручник ст. 215- 221. Дати відповідь на 
запитання на ст. 221-222 ( 1 -10). Характеристика Олеся 

5 Математика 
Розв'язування вправ на 
повторення 

Натуральні числа. Пряма, 
промінь, площина, відрізок Текст підручника п. 1-4 

Повт. пп 1-4, вик. 
впр.99,110 

6 Географія 

Значення вод суходолу 
для природи і людини. 
Охорона вод. 

Знати: значення вод суходолу 
для природи і людини. Вміти:пояснювати особливості вод суходолу. 

Повторити: параграфи 
41-53,підготуватись до 
контрольної роботи. 

6 Математика Розв'язування вправ 

Координатна площина. 
Координата точки.Абсциса і 
ордината точки. П.45, с.342 -345. П.45, впр.1258, 1261 

6 

Англійська 
мова(1 
підгрупа) 

Подорож Україною та 
Великобританією. 

Активізація ЛО теми, розвиток 
діалогічного мовлення. Впр. 5 с. 176,(чит., перекл.) Впр 4с. 175(письм.) 

6 

Англійська 
мова (2 
підгрупа) 

Подорож Україною та 
Великобританією. 

Активізація ЛО теми, розвиток 
діалогічного мовлення. Впр. 5 с. 176(чит.,перекл.) Впр. 4 с. 175(письм.) 

6 
Інформатика 
( І підгрупа) 

Послідовність створення 
призентацій та вимоги 
до їх оформлення Етапи створення призентацій Підручник &2.1 повторити 

Підготуватись до 
тестового опитування 

6 
Інформатика 
( ІІ підгрупа) 

Послідовність створення 
призентацій та вимоги 
до їх оформлення Етапи створення призентацій Підручник &2.1 повторити 

Підготуватись до 
тестового опитування 

6 українська Присвійні, вказівні та - присвійні, вказівні та означальні Підручник, с. 205 - 209,опрацювати теоретичний С.205 - 209- вивчити, 

http://www.myshared.ru/slide/1338200/
http://www.myshared.ru/slide/1338200/


мова , І група ознучальні займенники. займенники, їх морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль; 
- знаходити і розпізнавти їх у 
тексті,  
- визначати морфологічні ознаки; 
-правильно 
відмінювати,аналізувати речення 
і тексти із займенниками. 

матеріал та зразки відмінювання, присвійних, 
означальних та вказівних єайменників; 
- ВИконати вправи:538,540( усно), 538, 548 ( 
письмово) 
_зробіть висновок про особливості присвійних 
займенників 

вправа 551. 

6 
Українська 
мова, ІІ група 

Присвійні, вказівні, 
означальні займенники. 

- присвійні, вказівні та означальні 
займенники, їх морфологічні 
ознаки, синтаксичну роль; 
- знаходити і розпізнавти їх у 
тексті,  
- визначати морфологічні ознаки; 
-правильно 
відмінювати,аналізувати речення 
і тексти із займенника. 

Підручник, с. 205 - 209 ,опрацювати 
теоретичний матеріал та зразки відмінювання, 
присвійних, означальних та вказівних 
займенників; 
- ВИконати вправи:538,540( усно), 538, 548 ( 
письмово) 
_зробити висновок про особливості вживання 
займенників с. 205 - 209, вправа 551. 

6 
українська 
література 

Леонід Глібов. Видатний 
українитати,ський 
байкар, поет. 
Викривальна та 
повчальна 
спрямованість байок. 
Побудова байки. 

- основні факти з біографії 
Леоніда Глібова; 
- історію вииникнення й 
особливості побудови байки; 
- виразно та вдумливо читати, 
коментувати байку "Щука" 

Підручник, с. 233,236, опрацювати теоретичнмй 
матеріал; 
виразне і вдумливе читання байки "Щука". 
- пошуково- дослідницьке завдання:зробіть 
аналіз байки, визначте її композицію (див. с.228 
- 229); 
- словникова робота: зя'сувати значення слів: 
гумор ,сатира,байка, алегорія, морль(байки). 
- прослухати байку в аудіозаписі. 

Вивчити байку 
напам`ять. 

6 

Трудове 
навчання ( 
дівчата ) 

Вибір та обґрунтування 
теми проекту 

Види вишивки( хрестиком, 
гладдю, вільна, 
бісером,стрічками,тіньова, 
рішельє, рельєфна, 
об'ємна,золоте шиття ) 

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-vidi-
vishivok-9182.html 

Скласти конспект, 
описати види вишивки. 

7 Географія 

Природні ресурси 
материків і океанів,їх 
класифікація. 

Знати: поняття "природні 
ресурси",їх класифікацію. Вміти: характеризувати природні ресурси. 

Прочитати : параграф 
62а(до 
наслідків),письмово 
охарактеризувати 
малюнок 200 на сторінці 
249. 

7 
Англійська 
мова Подорож до Нью Йорка. 

Активізація ЛО теми, розвиток 
діалогічного мовлення. Впр. 7 (а, б) с. 169-170. Впр. 8 с. 171 (письм.) 

7 
Інформатика 
(ІІ підгрупа) 

Створення та 
оформлення таблиць з 
розрахунками 

Використання функцій у 
формулах 

Параграф 4.5  
https://ppt-online.org/426812 

Опрацювати параграф 
4.5 Працюємо з 
комп'ютером стор.123 
Мал.4.55 

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-vidi-vishivok-9182.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-vidi-vishivok-9182.html


7 
українська 
література 

Олена Теліга." Радість" 
," Пломінний день". Ідея 
оптимізму і 
життєлюбства через 
художнє слово. 

Продовжувати знайомитись з 
творчістю ОлениТеліги; 
- збагнути оптимістичний настрій 
поезії " Радість"; 
- дослідити ідейно- художню 
тканину та мотив віршів; 
_ охарактеризувати ліричного 
героя; 
- виразно читати вірші. 

с. 251, виразно прочитати вірш, прокоментувати 
його;визначити тему, ідею , основну думку та 
художні особливості твору; 
-виразно прочитати вірш " Пломінний 
день",визначити основний мотив вірша, 
охарактеризувати ліричного героя; скласти 
уявний словесний портрет.  

Виразно читати й 
аналізувати вірші. 

7 Хімія 

Виготовлення розчину. 
Розрахункові задачі: 
Обчислення масової 
частки, маси розчиненої 
речовини, маси і об’єму 
води в розчині. 

Масова частка розчиненої 
речовини у розчині (розв'язування 
задач) 

1)Проаналізуйте приклади розв'язування задач 
у вкладеному текстовому файлі на Google 
Classroom. 
 
2) Для того щоб краще зрозуміти, як 
розв'язувати кожну задачу перегляньте відео, у 
яких детально пояснено розв’язування кожної 
задачі 

Самостійно розв'яжіть 
подібні задачі з 
останнього файлу та 
скиньте записи до 
наступного уроку. 

8 Географія 
Релігія як явище 
культури. 

Знати: світові релігії,регіони їх 
домінування. 

Вміти: пояснити вплив релігії на життєдіяльність 
населення. 

Прочитати: параграф 
57, виконати письмово 
завдання 4сторінка 284. 

8 Фізика Розв'язування задач. 

Робота та потужність 
електричного струму. Закон 
Джоуля-Ленца. П.33 - П.36. 

П.33 -П.36. Домашня 
самостійна робота 

8 
Англійська 
мова 

Клімат та географічне 
положення України. 

Активізація ЛО теми, розвиток 
навичок усного мовлення та 
письма. 

Впр. 5 с. 216( письм), впр. 7(а, б) мс. 
216(письм.) 

Впр. 6с. 216(написати 
та вивч.) 

8 
Українська 
література 

Ю. Винничук " Місце для 
дракона".Парадокс: 
дракон Грицько - поет і 
християнин. 

Ідейно-художній зміст 
програмового твору Ю. 
Винничука; суть поняття 
парадокс; образ дракона Грицька 
— поета і християнина Підручник, додатковий матеріал ( у вайбері). 

Знати зміст V, VI, VII 
розділів твору Ю. 
Винничука «Місце для 
дракона»; підготувати 
матеріал для 
характеристики образів 
князя і Пустельника 
(письмово). 

8 Геометрія 
Повторення вивченого у 
8 класі 

Чотирикутники, їх ознаки і 
властивості Текст підручника пп1-4 

Повт пп1-4, вик 
впр.806,808 

8 Хімія 

Практична робота №2 
(віртуальна): 
«Дослідження 
властивостей основних 
класів неорганічних 
сполук» 

Властивості основних класів 
неорганічних речовин 

1) У робочому зошиті запишіть дату і тему 
практичної роботи 
2) Уважно прочитайте інструкцію у підручнику с. 
227-229 
3) Перегляньте відео практичної роботи 
https://www.youtube.com/watch?v=YzhPPFSd-dE 

Оформіть у зошиті 
практичну роботу згідно 
інструкції: 
- Запишіть мету, 
обладнання, реактиви 
та хід роботи 
- До кожного досліду 



запишіть 
спостереження та 
рівняння реакцій ( за 
інструкцією) 
- В кінці сформулюйте 
висновок. 

9 Географія 
Аутсорсинг,його 
переваги. 

Знати: поняття 
"аутсорсинг",розміщення 
аутсорсингу в світі. 

Вміти: показувати на карті країни-лідери на 
ринку програмного забезпечення. 

Прочитати параграф 43, 
виписати основні 
поняття. 

9 Геометрія Вектори на площині. 
Дії з векторами. Скалярний 
добуток векторів. Повторити п.16. 

П.16, впр. 16.9, 16.20, 
16.33. 

9 Фізика 

Лабораторна робота 
"Вивчення закону 
збереження механічної 
енергії". 

Види механічної енергії. Закон 
збереження механічної енергії. Підручник, с.204,205. Повторити п.39. 

9 
Інформатика 
( ІІ підгрупа) 

Розв'язання 
компетентносих задач з 
теми" Комп'ютерні 
презентації" 

Етапи створення комп'ютерних 
презентацій Повторити: підручник розділ 3 Підготуватись до тестів 

9 
Українська 
мова 

Повторення вивчених 
розділових знаків у 
простому і складному 
реченнях. 

Вивчене про розділові знаки в 
простому та складному реченнях. 
Вміння визначати тип 
пунктограми, пояснювати її за 
допомогою правил. Завдання ( у вайбері). Вправа 405 

9 
Українська 
література 

«Чорна рада» П. Куліша 
- перший україномовний 
історичний роман. 
Походження його назви. 
Історична основа й 
авторська уява, 
романтичність стилю . 

Знати історичну основу роману.  
Вміти пояснити назву, 
аналізувати історичні факти, 
робити висновки. 

Підручник, роман П. Куліша " Чорна рада", 
додатковий матеріал ( у вайбері). 

Виписати цитати до 
образів Сомка та 
Брюховецького, 
підготувати 
характеристики всіх 
образів. 

9 Хімія 

Практична робота №5 : 
«Виявлення органічних 
сполук у харчових 
продуктах» 

Якісні реакції на деякі органічні 
речовини 

Інструкція до практичної роботи розміщена на 
Google Classroom (продубльована в групі 
Telegram) 

Виконати досліди і 
оформити практичну 
роботу згідно інструкції 

 


