
Клас  Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

5 Історія України Перша світова війна 1) Україна в роки Першої світової війни: 1. 
Причини,2. Учасники,3. Наслідки.2) Роль і 
значення Українських Січових Стрільців 
(УСС) 

Параграф 19 ст. 106. 
Історія України для 5 
класу Щупак, 
Піскарьова Київ 2018р. 

Параграф & 19, Скласти 
хронологічну таблицю. 

5 Математика Середнє арифметичне. 
Середнє значення величини 

Означення середнього арифметичного 
знати і вміти його обчислювати 

Текст підручника і 
приклади розв'язаних 
задач. 

Вивч. п 36,вик впр. 
1042,1046 

5 Природознавство Водне середовище життя. 
Пристосування до життя у воді. 

Чинники водного середовища, види 
організмів , що існують у водному 
середовищі, пристосування тварин, 
рослин до водного середовища. 

с.151-156. Опрацювати § 41. Написати 
в зошиті про основні 
поняття теми, c.156 ( 
виконати завдання - 
сторінка 
природодослідника) 

5 Українська мова Звертання. Непоширені й 
поширені звертання. Розділові 
знаки при звертаннях. 

Знати: поняття про звертання; поширені і 
непоширені звертання. 
Вміти: правильно розставляти розділові 
знаки , залежно від позиції розташування 
звертання в реченні; правильно 
інтонувати речення зі звертаннями. 

Підручник ст. 202-203 
правила, вправи 469, 
470, 471. 

§ 40 ( вивчити правила), 
вправа 472 

5 Основи здоров'я Самостійна робота Пожежа. Скинутий файл в 
вайбер 

Повторити ₴22 

5 Трудове 
навчання 

Оздоблення ляльки мотанки (на 
власний вибір).Остаточна 
обробка виробу 

Використання бісеру, 
стрічок,брошок,блискіток (та іншого)при 
оздобленні ляльки мотанки 

Способи оздоблення 
ляльки.Загалом 
прекрасити мотанку 
можна так, я вам 
подобається.  

Скласти пам'ятку "Догляд за 
лялькою мотанкою" 

5 Основи здоров'я Самостійна робота Пожежа. Скинутий файл в 
вайбер 

Повторити ₴22 
 

6 Зарубіжна 
ліітература 

П.ч. Дж. Родарі..Вірш " Листівки 
із видами міст'. 

Виразне читання вірша. Художні засоби . Підручник. 
Ознайомлення з 
творчістю Дж.Родарі. 
Текст поезії. 

Повторити вивчений 
матеріал з теми. 
Підготуватись до 
контрольної роботи. 

6 Біологія Покритонасінні (Квіткові) 
рослини. 

Покритонасінні, вторинний ендосперм, 
подвійне запліднення, однодольні, 
дводольні. 

с.168-169 Опрацювати § 45. В 
робочому зошиті дати 
відповідь на запитання : 
чому Покритонасінних 
набагато більше ніж 
Голонасінних? 

6 Математика Розв'язування рівнянь. Основні властивості розвязування 
рівнянь. Основна властивість пропорції. 
Зведення дробів до спільного знаменника. 
 

П.41, с.315 - 317, 
впр.1148, 1150 

П.41, впр.1149, 1151. 

6 Фізична культура. Волейбол. Закріпити уміння виконувати підкидання 
м'яча для верхньої подачі 3 підходи по 10 
разів. Підбивання м'яча двома руками 
знизу та зверху на висоту понад 1 м- 4 
підходи по 25 разів. 

Пригадати правила 
безпечної поведінки на 
уроці 

Піднімання тулуба в сід 3 
піходи 20 разів.Відтискання 
від підлоги -3 підходи по 12 
разів хл. та 3 по 7 разів 
дівч. 



6 6, украінська 
мова(І група) 

Відмінювання числівників 
(система вправ) 

Особливості відмінкових закінчень 
дробових та збірних числівників; 
використовувати числівники у власному 
усному та писемному мовленні;  
уникати помилок у правописі числівників 
та використанні відміформнкових 

Підручник: С.175 - 
178,опрацювати зразки 
відмінювання 
числівників та 
теоретичний матеріал. 
Виконати вправи:464, 
465 (усно ) 
,467,468,469- письмово. 

С.175 - 178, опрацювати 
теоретичний матеріал , 
вправа 470 

6 українська мова ( 
ІІ ГРУПА) 

Відмінювання числівників 
(система вправ) 

- особливості відмінювання дробових та 
збірних числівників; 
-використання їх в усному й писемному 
мовленні; 
- закріплення навичок правильного 
написання відмінкових закінчень. 

С.174 - 178, 
опрацювати зразки 
відмінювання 
числівників. 
Вправи: 464, 465- усно; 
467,468,469 - письмово. 

С.175-178, опрацювати 
теоретичний матеріал 
;вправа 460 

6 українська 
література 

Урок розвитку 
мовлеісттекстуння.Цитатна 
характеристика головних героїв 
повісті Я.Стельмаха " 
Митькозавр з Юрківки, або 
Химера лісового озера". 

-знати зміст тексту, переказувати ключові 
епізоди; 
- характеризувати героїв твору; 
- давати власну оцінку їхнім поступкам, 
висловлювати власні судження; 
- працювати з текстом, добирати 
необхідний матаріал, систематизувати і 
використовувати у мовленні. 

Текст повісті 
Я.Стельмаха " 
Митькозавр з Юрківки, 
або Химера лісового 
озера".підручник с.157 - 
185. 
Пошуково-дослідницьке 
завдання. 
Попрацювати з текстом, 
підібрати цитати до 
характеристики образів 
Митька та Сергія. 

Порівняльна 
характеристика Митька та 
Сергія (письмово). 

6  англійська мова 
(1підгрупа) 

Я люблю подорожувати.  Розвиток навичок усного мовлення Впр. 3,4с.154. Впр. 4(б), 5 с. 155. 

6  англійська мова 
(2 підгрупа) 

Я люблю подорожувати.  Розвиток навичок усного мовлення Впр. 3,4 с. 154 Впр. 4(б), 5 с. 155. 

7 Зарубіжна 
література. 

Моральні цінності в новелі 
О.Генрі "Дари волхвів". Біблійні 
мотиви у творі.. 

Розширення знань про новелу. Гуманізм. 
Гуманістичні ідеї твору. 

Стаття підручника про 
творчість О Генрі.. 
Читання новели. 
Відповіді на завдання 
підручника ( за 
вибором). 
 

Характеристика героїв 
новели "Дари волхвів". 
Читати новелу " Останній 
листок". 

7 Біологія Практична робота . Порівняння 
будови головного мозку 
хребетних тварин 

Будова головного мозку різних груп 
хребетних тварин: риб, земноводних, 
плазунів. птахів, ссавців; довести 
взаємозв’язок будови головного мозку зі 
складністю поведінкових реакцій 
організмів. 

с.158 Повторити § 36. В 
практикумі з біології 
виконати практичну роботу. 
В робочому зошиті дати 
відповідь на запитання: 
доведіть взаємозв’язок 
будови головного мозку зі 
складністю поведінкових 
реакцій. 
 



7 Алгебра Контрольна робота. Функція, графік функції. Лінійна функція, 
графік та властивості. 

П. 20 - 23. Завдання в тестовій формі 
1 - 12, с. 170 - 172. 

7 Геометрія Основні задачі на побудову Правила побудови фігур в геометрії за 
допомогою креслярських інструментів. 
Задача 1, 2 

П.22. Побудова кута, 
рівного 
даному.Побудова 
серединного 
перпендикуляра. 

П. 22, с.174 - 176. Впр.574, 
580. 

7 Фізична культура. Волейбол. Підбиви м'яча двома руками зверху та 
знизу на висоту понад 1 мж 3 підходи по 
40 разів. 

Прочитати-історія 
розвитку українського 
волейболу.Вікіпедія. 

Піднімання тулуба в сід 3 
підходи по 30 сек. 
Відтискання -3 пдходи по17 
разів хл. та 3 - по 9 - дівч. 

7 українська 
література 

М. Павленко "Русалонька із 7-В, 
або Прокляття роду 
Кулаківських".Характеристика 
образів.Складання анкети 
головного героя.Урок розвитку 
мовлення. 

_ знати зміст твору; 
- самостійно працювати з текстом твору, 
відбирати необхідну інформацію; 
- характеризувати ключові образи твору 
,аналізувати їхні вчинки і прагнення, 
давати оцнку їм; 
- висловлювати власні думки ,почуття, 
судження, творчо працювати з художньою 
літературою. 

Текст повісті- казки  
М. Павленко 
"Русалонька із 7-В, або 
Прокляття роду 
Кулаківських" ,підручник 
с. 212 - 222. 
Робота з текстом твору 
.Пошукова робота 
.Виписати цитати для 
складання анкети героя 
. 

Скласти анкету головного 
героя твору. 

8 Зарубіжна 
література 

Мольєр " Міщанин-шляхтич". 
Тематика і проблематика твору 
, його загальнолюдське 
значення. 

Сюжетна основа , інтрига комедії. Аналіз 
драматичного твору. 

Текст комедії. Завдання 
1-4 на ст.254. 

Пригадати правила 
класицизму. Відповідь 
(письмово) на запитання 
"Які правила класицизму 
порушив Мольєр в комедії?" 
Скласти цитатну 
характеристику пана 
Журдена. 

8 Алгебра Теорема Вієта Вивчити Т Вієта, обернену теорему до Т 
Вієта, наслідки з теорем 

Параграф з підручника 
Приклади розв'язаних 
вправ у тексті 
параграфа 

П. 20 вивчити 
вик впр. 683,685,687 

8 Біологія Поняття про вищу нервову 
діяльність. Природжені 
механізми поведінки людини. 
Лабораторна робота. 
Визначення реакції зіниць на 
світло. 

ВНД, безумовні, умовні рефлекси, 
подразник, подразливість, види 
безумовних рефлексів, інстинкти, реакція 
зіниць на світло. 

с.221-224 Опрацювати § 47. В 
практикумі з біології 
написати лабораторну 
роботу на с.64-65. 

8 англійська мова Мас медія. Читацькі інтереси. Розвиток навичок читання та письма Впр. 1с.199.(б). Впр. 1(б)с.199 (напис. за 
зразком). 

8 Українська мова Відокремлені прикладки. 
Розділові знаки при 
відокремлених прикладках. 

Знати: умови відокремлення прикладок, їх 
роль у мовленні. 
Вміти: знаходити відокремлені прикладки 
у реченні , правильно розставляти 
розділові знаки при них. 

Підручник ст. 152-153 ( 
правила), вправи 331, 
332, 334. 

§ 33 ( вивчити правила), 
вправа 336. 



8 Фізична культура 
. 

Волейбол. Закріпити уміння виконувати підкидання 
м'яча та винос руки для удару по м'ячу 3 
підходи по 7 разів. 

Виконувати правила 
самоконтролю при 
виконанні фізичного 
навантаження. 

Піднімання тулуба за 30 
сек. 3 підходи на протязі 
дня за годину до їди або за 
2 години після . 

8  Інформатика  
(І підгрупа) 

Елементи для введення даних: 
текстове поле, прапорець, 
випадковий список 

Перемикачі та їх використання Параграф 6.5 Параграф 6.5 Робота з 
комп'ютером Завдання 6.5.8 

9 Історія України Розвиток науки. Видатні вчені. 1. Розвиток науки,2. Видатні вчені: 
характеристика та їхній внесок,3. Михайло 
Грушевський- видатний представник 
української історичної науки: 1) визначте 
який внесок зробив,2) назвіть провідні 
праці М. Грушевського, якими було 
значення цих творів. 

Параграф 33 ст.274- 
279 

Параграф & 33, ст.280 
письмово. 

9 Інформатика ( І 
підгрупа) 

Практична робота 13. 
Конструювання сайтів з 
використанням онлайн-систем 

Робота з комп'ютером робота 
https://youtu.be/bcCQOdwmNVU 

Підручник стор.270 Виконати практичну роботу 
13 

9 Алгебра Комбінаторика.Основні правила 
комбінаторики 

Правила суми та добутку. П.21, приклад 1, 2. 
С.212 - 214. 

П.21, впр.21.2, 21.4, 21.10, 
21.18. 

9 Геометрія Поворот Означення повороту. Поворот за 
годинниковою стрілкою на деякий кут та 
проти.Центр та кут повороту. Властивість 
повороту та наслідок з творами. 

П.19, с. 178, 179, задача 
3, 4. 

П.19, впр.19.21, 19.27 

9 Біологія Популяція, 
мікроеволюція,видоутворення. 

Популяція, мікроеволюція, 
видоутворення, структура популяції : 
вікова, просторова, статева, генетична, 
етологічна; характеристики популяції: 
чисельність, щільність, народжуваність, 
смертність, приріст популяції ; адаптації, 
як результат мікроеволюції: мімікрія, 
маскування, застережливе забарвлення, 
захисне, приваблювальне забарвлення; 
видоутворення: географічне, екологічне. 

с.194-197 Опрацювати § 46, виписати 
в зошит основні поняття; 
ст.197( завдання Біологія + 
Екологія). 

9 Геометрія Поворот Означення повороту. Поворот за 
годинниковою стрілкою на деякий кут та 
проти. Центр та кут повороту. Властивість 
повороту та наслідок з творами. 

П.19, с. 178, 179, задача 
3, 4. 

П.19, впр.19.21, 19.27 

9 англійська мова Лондон. Вдосконалення навичок читання Впр. 5 (а, б) с. 205. Впр. 6 с. 205, 206. 

9 Зарубіжна 
література 

Українські перекладачі творіа 
зарубіжної літератури кінця 19- 
поч.20 ст. Порівняння 
особливостей "старої" та 
"нової"драми , образів 
персонажів. 

Українська перекладацька школа."Стара " 
і" " нова" драми. Їх особливості. 

Українські перекладачіі 
зарубіжних творів. 
Марія Грінченко. Марія 
Грушевська. Олекса 
Новицький і інші. 

Повторити вивчений 
матеріал з теми. 
Підготуватись до 
контрольної роботи 

 


