
Клас  Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

5 Зарубіжна 
література 

Характеристика 
містера Вонки 

Зміст наступних розділів повісті "Чарлі 
і шоколадна фабрика" 

Робота з текстом твору. Творче завдання 
1на с.275 

Прочитати 20-24 розділи 
повісті 

5 Музичне 
мистецтво 

Музика в мюзиклі. Підручник ст.138-143.Особливості 
музичної мови в мюзиклі. 

Р.Роджерс,мюзикл "Звуки музики". Завдання ст.143.Слухати 
музику Роджерса.Музика 
Л.Стельмащук "Український 
віночок",ст.137 -вивчити. 

5 Українська 
мова 

Пряма мова. 
Розділові знаки у 
реченнях із прямою 
мовою. 

Вміння й навички правильного 
вживання розділових знаків у 
реченнях з прямою мовою, 
дотримання правильної інтонації в 
реченнях із прямою мовою. 

Підручник, вправи 510, 511. § 43 ( повторити правила), 
скласти і записати 5 речень із 
прямою мовою, побудувати 
схеми до них. 

5 Українська 
література 

РМ Складання 
портрета 
літературного героя 

Розрізняти портрет як жанр живопису 
та літературний опис зовнішності 
персонажа. 

Підручник, матеріал ( у вайбері). Біографія Миколи 
Вінграновського 

5 Фізична 
культура 

Легка атлетика Розминка як перед бігом та метанням-
7-10 хв.повторний біг 5 по 30 кроків 
(інтервал відпочинку до 1хв.)Метання 
в горизонтальну ціль дрібних 
предметів з віддалі 10 кроків. 

Як правильно виконувати замах при 
метанні малого м'ча? 

Вправи ранкової зарядки,для 
преса та спини, кожну вправу 
виконати по 12 раз. 

6 Географія Узагальнення і 
систематизація 
знань з теми 
"Гідросфера".Темат
ичне оцінювання. 

Знати: основні поняття оболонки. Вміти: показувати об'єкти на карті. Повторити матеріал про 
біосферу за 5 клас. 

6 Математика Розв'язування 
вправ 

Перпендикулярні та паралельні прямі. 
Координатна площина 

П.43 - П.45 П.43 - П.45, впр.1273. 
Самостійна робота 

6 українська 
література 

Леонід Глібов." 
Муха і бджола", " 
Жаба і 
Віл".Алегоричні 
образи. 

- виразно читати байки; 
- коментувати прихований зміст; 
- пояснити алегоричні образи; 
- визначати елементи побудови 
байок; 
- зіставляти описане в байках із 
реальним сьогоденням; 
- висловлювати власну позицію щодо 
викривальної та повчальної 
спрямованості байок. 

Робота з підручником с.234 -235, 238, 
вдумливо і виразно прочитати байки 
"Муха і Бджола" , " Жаба і Віл", 
переказати зміст своїми словами; 
- назвати героїв байок, , чим вони 
різняться між собою; 
- опрацювати теоретичний матеріал, 
відповісти ( письмово) на запитання 
с.237,241 (4 - 10) 

Виразно читати байки , 
визначити: мораль, сатиричні 
чи гумористичні це твори. 

6 Музичне 
мистецтво. 

Фантазія. Підручник ст.128-130.Характеристика 
жанру фантазія. 

Моцарт Фантазія ре мінор. Завдання ст.130,переписати 
визначення,слухати класичну 
музику в сучасній інтерпретації. 

6 Образотвор
че 
мистецтво 

Фреска і вітраж у 
культових спорудах 

Створити ескіз вітражу на релігійний 
сюжет 

Підручник стор.190- 195 Виконати роботу 

6 Фізична Легка атлетика Розминка 7- 9 хв.Повторний біг 6 по - Як правильно тримати м'яч при метанні? Відтискання та присідання 3 по 



культура 30 м Метання дрібних предметів в 
горизонтальну ціль з віддалі 12 кроків 
Радіус цілі 1м.Нахили тулуба з 
положення сидячи з діставанням 
грудьми до колін( руки тримати за 
гомілки)-до 1 хв. 

-12 разів. 

6 Основи 
здоров'я 

Безпека руху 
велосипедиста 

Історія виникнення, види велосипедів, 
дорожні знаки велосипедиста, 
правила дорожнього руху 
велосипедиста 

Працюємо з презентацією  
 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ti-
velosipedist-bezpeka-ruhu-velosipedista-
103478.html 

Дорожні знаки замалювати в 
зошиті 

7 Географія Наслідки 
використання 
ресурсів людиною. 
Порушення 
природної 
рівноваги. 

Знати: наслідки нераціонального 
природокористування. 

Вміти: пояснювати виникнення 
антропогенних ландшафтів. 

Опрацювати: параграф 
62б,письмово завдання 7 
стор.249. 

7 Зарубіжна 
література 

Точка зору 
дорослого і дитини 
в новелі " Чарівна 
крамниця" 

Головні думки твору. Різниця у 
сприйнятті дивного дорослим і 
дитиною 

Текст твору. Виписати у зошит тлумачення 
слів милосердя, 
великодушність, доброта, 
справедливість 

7 Геометрія Ознаки рівності 
трикутників 

Рівні трикутники. Перша, друга та 
третя ознаки рівності трикутників. 

П. П.7, 8, 11. П. П.7, 8, 11. Впр. 161, 163, 
253. 

7 Фізика Закон збереження 
та перетворення 
енергії в механічних 
процесах та його 
практичне 
застосування 

Енергія. Види енергії. Закон 
збереження механічної енергії 

П. 43, с.175 - 177, задача 2, с. 178. П.43, впр.357 

7 Музичне 
мистецтво 

Електронна музика. Підручник ст.111-115.Важливість 
електронної музики в сучасному 
мистецтві. 

Досліди інженера Термена.Яскрава 
творчість Ж.Жарра. 

Слухати електронну музику 
відомих виконавців.Завдання 
ст.115. 

7 українська 
література 

Олександр Гаврош. 
" Неймовірні 
пригоди Івана 
Сили". Повість про 
пригоди 
українського 
силача. 

- Ознайомитись із життєвою і творчою 
долею О. Гавроша; 
- прочитати повість; 
- дослідити ідейно- художню 
спрямованість твору; 
- визначити тему, основну думку, 
проблеми,порушені в творі; 
- уміти аналізувати ідейний зміст, 
робити узагальнення, висновки. 

мережа Інтернет: розшукати цікаві 
відомості про життя і творчість О. 
Гавроша, скласти коротке повідомлення; 
прочитати с. 254 -261., обміркувати. 

виконати завдання с. 262 - 262. 

7 Образотвор
че митецтво 

Створюємо власний 
імідж 
 

Створюємо імідж сучасного підлітка Підручник стор. 148- 149 Виконати роботу 



7 Хімія Розв'язування 
задач. 

Ррозрахунки масової частки 
розчиненої речовини у розчині. 

параграф 23 1)Виконуємо сьогодні до 20.00 
тестове завдання за 
посиланням 
https://naurok.com.ua/test/join?g
amecode=604620 
2)Виконайте вправи 7 та 8 
с.159 

8 Географія Трудові 
ресурси.Кількість і 
якість трудових 
ресурсів. 
Економічно активне 
населення. 

Знати: поняття "трудові ресурси", 
"економічно активне наrлення". 

Вміти: характеризувати особливості 
трудових ресурсів у світі,окремих 
регіонах України. 

Прочитати : параграф 58,дати 
письмово відповідь на 
запитання : які тенденції зміни 
кількості трудових ресурсів в 
Україні?Які труднощі це може 
спричинити? 

8 Зарубіжна 
література 

Філософський зміст 
твору "Маленький 
принц" 

Які життєві цінності вважає головними 
автор казки-притчі "Маленький принц" 

Текст твору. Додатковий інформаційний 
матеріал 

Читати твір Б. Космовської 
"Буба: мертвий сезон" 

8 Українська 
література 

Алегоричність 
образів дракона 
Грицька, 
пустельника і князя. 

Розкрити образи твору, їх значення і 
роль, ідею повісті-казки та її художні 
особливості. 

Підручник, матеріал ( у вайбері). Дослідити вирішення проблеми 
про добро і зло, вірність і 
зраду, доцільність 
самопожертви в повісті-казці. 

8 Фізична 
культура 

Легка атлетика Розминка до 12 хв. Повторний біг 8 
по-30 кроків.Метання дрібних 
предметів в горизонтальну ціль з 
віддалі 14 кроків (діаметер цілі 
1м.)Піднімання тулуба в сід з 
положення сидячи 3- по 30 сек 

Як правильно виконати стартовий розбіг 
та біг по дистанції 6о м? 

Виконувати вправи ранкової 
гімнастики та вправи ЗФП. 

8 Мистецтво "Реалістичний стиль 
у музичному 
мистецтві" 

Удосконалювати вміння аналізувати, 
порівнювати та характеризувати 
твори музичного мистецтва даної 
епохи 
 

Підручник с. 176-181 Переглянути фрагменти 
екранізації опери "Ріголетто" 
Дж. Верді 

8 Хімія Розв’язувння 
експериментальних 
задач 

Властивості основних класів 
неорганічних речовин 

1)Прочитайте §43  
2)У зошиті запишіть короткий план Задачі 
1 (с. 235-236 у підручнику) та запишіть 
відповідні рівняння реакцій. 
- Для ілюстрації прегляньте відео1 
https://www.youtube.com/watch?v=HpZhal
mnq2I 
 
3)У зошиті запишіть короткий план Задачі 
2 (с. 236-237 у підручнику) та запишіть 
відповідні рівняння реакцій. 
- Для ілюстрації прегляньте відео2 
https://youtu.be/LwTY2CVZRHA 

1)У зошиті оформте 
Лабораторний дослід №9 (с. 
236-237 у підручнику)  
2)Письмово виконайте вправи 
1, 3, 6 с.238-239 



9 Алгебра Узагальнення і 
систематизація 
знань 

Основні правила 
комбінаторики.Випадкова 
подія.Класичне означення 
ймовірності.Початкові відомості про 
статистику. 

П. 21 - П. 24. П. 21 - П. 24, впр.24.9, 22.9, 
23.23 

9 Фізика Розв'язування 
задач 

Закон збереження імпульсу та енергії П.39 П. 36 - П.39, задача 1 

9 Українська 
мова 

Повторення 
вивчених 
розділових знаків у 
простому і 
складному реченні. 

Основні пунктограми в простому та 
складному реченні, у реченнях з 
прямою мовою та діалозі. Вміти 
здійснювати пунтуаційний аналіз 
речення. 

Підручник, додатковий матеріал ( у 
вайбері). 

Скласти і записати 7 речень із 
прямою мовою. Побудуйте 
схеми цих речень. 

9 Інформатик
а (І підгрупа) 

Розв'язування 
компетентнісних 
задач "Табличні 
величини та 
алгоритми їх 
опрацювання" 

Табличні величини та алгоритми їх 
опрацювання 

Підручник розділ 6 повторити Підручник розділ 6 повторити 

9 Мистецтво "Поширення 
мистецтва :музеї, 
галереї, бібліотеки " 

Ознайомити учнів із особливостями 
національної і загальнолюдської 
культури в побутовій і культурно - 
дозвіллєвій сфері. Розвивати вміння 
давати естетичну оцінку творам 
мистецтва 

Підручник параграф 29-30 Опрацювати параграф 29-30. 
Зробити повідомлення про 
один з художніх музеїв (чи 
галерей) світу. 

9 Фізична 
культура 

Легка атлетика Виконати розминку 10-12 хв. 
,човниковий біг 3 -підходи (4 по 
9м),далі ідуть вправи бігуна та 
повторний біг 6 підходів по 30 кроків 
(інтервал відпочинку 1 хв .Вправи на 
заспокоєння дихання 

За скільки кроків виконується стартовий 
розбіг в бігові на 60 м? 

Стрибки через скакалку :3 
підходи по 40. сек 

9 Хімія Нітрогеновмісні 
органічні речовини. 
Поняття про 
амінокислоти. 

Властивості та будова амінокислот 1) Опрацюйте §38 (запишіть короткий 
конспект) 
2) Перегляньте відео-урок 
https://www.youtube.com/watch?v=kfeIvrpw
wtA 
3) Прегляньте матеріал та відео-досліди 
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1
%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96
%D1%8F/16-
%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0
%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB
%D0%BE%D1%82%D0%B8 

Виконайте вправи 475, 477, 
480 

 


