
Клас  Предмет  Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє 
завдання 

5 Математика Розв'язування вправ на 
обчислення середнього 
арифметичного 

Означення середнього 
арифметичного, правило ділення 
десяткового дробу на натуральне 
число 

Текст підручника, приклади розв'язаних задач Повт. п. 36,вик. 
впр. 
1050,1052,1062 

5 англійська 
мова 

Подорож по місту Введення ЛО теми, розвиток 
навичок читання 

Впр. 1,2,3 с. 184 Впр. 5 с. 
185,слова с. 185. 

5 Інформатика 
(І підгрупа) 

Публічна презентація 
проекту 

Призентація готового проекту 
Скрейч 

https://naurok.com.ua/cikaviy-urok-v-seredovischi-
skretch-5-34486.html 

Повторити все по 
Скрейч 

5 Українська 
мова 

Звертання. Непоширені 
й поширені звертання. 
Розділові знаки при 
звертанні. Тренувальні 
вправи. 

Уміння визначати звертання у 
реченнях, вимовляти з відповідною 
інтонацією. Розрізняти звертання 
поширені і непоширені; вживати 
звертання в усному і писемному 
мовленні. 

Підручник ст. 202-203, вправи 473, 474, 475 § 40 ( повторити 
правила), вправа 
476. 

5 Українська 
література 

Євген Гуцало. Основні 
відомості про 
письменника. Вічне 
протистояння добра і 
зла — наскрізна тема 
світового мистецтва. 
Порушення цієї теми в 
оповіданні " Лось" 

Біографія Євгена Гуцала, ідейно-
художній зміст твору. 

Підручник ст.203-210, запитання на ст. 210-211. Прочитати 
оповідання " Лось" 
Євгена Гуцала; 
характеристика 
образів братів та 
Шпичка, описи 
природи. 

5 Інформатика 
(І підгрупа) 

Публічна презентація 
проекту 

Призентація готового проекту 
Скрейч 

https://naurok.com.ua/cikaviy-urok-v-seredovischi-
skretch-5-34486.html 

Повторити все по 
Скрейч 

6 Географія Води суходолу. Річка, 
елементи річки. 
Практична робота номер 
6 (продовження). 

Знати: поняття "річка", елементи 
річки,режим,типи живлення. 

Вміти: показувати річки на фізичній карті світу. Прочитати: 
параграфи 47,48. 
Виконати 
практичну роботу 
номер 6 
(практикум). 

6 Математика Розв'язування текстових 
задач за допомогою 
рівнянь 

Рівняння. Основні властивості 
рівнянь. 

Створення математичних моделей. Перетворення 
змісту текстових задач на мову математики.П.42, 
приклад 2,3. 

П.42, впр. 1169, 
1171, 1175. 

6 українська 
мова,І група 

Відмінювання та 
написання порядкових 
числівників.Розбір 
числівника як частини 
мови. 

- відмінювати порядкові 
числівники,залежність їх від 
іменників; 
- правильно писати відмінкові 
закінчення в порядкових 
числівниках на - тисячний; 
- позначення дат і годин; 
- використвувати у власних 
висловлюваннях відмінкові форми 
порядкових числівників; 

підручник, с.с.177 - 181. 
С.177 - 179 - опрацювати зразки відмінювання 
порязкових числівників. 
Вправи:473, 474, 475, 476 -усно; 478 - письмово 
(виконати вказані завдання,провідміняти три 
числівники.Вправу поставити на контроль. 
- Культура мовлення: 479, 480- усно 
С.180- схема розбору-опрацювати. 
 

С. 177-180, вправа 
484. 

https://naurok.com.ua/cikaviy-urok-v-seredovischi-skretch-5-34486.html
https://naurok.com.ua/cikaviy-urok-v-seredovischi-skretch-5-34486.html
https://naurok.com.ua/cikaviy-urok-v-seredovischi-skretch-5-34486.html
https://naurok.com.ua/cikaviy-urok-v-seredovischi-skretch-5-34486.html


- розбирати числівник як частину 
мови. 

6 українська 
мова, ІІгрупа 

 
Відмінювання та 
написання порядкових 
числівників .Розбір 
числівника як частини 
мови. 

- відмінювати порядкові 
числівники,залежність їх від 
іменників; 
- правильно писати відмінкові 
закінчення в порядкових 
числівниках на - тисячний; 
- позначення дат і годин; 
- використвувати у власних 
висловлюваннях відмінкові форми 
порядкових числівників; 
- розбирати числівник як частину 
мови. 

підручник, с.с.177 - 181. 
С.177 - 179 - опрацювати зразки відмінювання 
порязкових числівників. 
Вправи:473, 474, 475, 476 -усно; 478 - письмово 
(виконати вказані завдання,провідміняти три 
числівники.Вправу поставити на контроль. 
- Культура мовлення: 479, 480- усно 
С.180- схема розбору- опрацювати. 

С.177 - 180, 
вправа184. 

6 Трудове 
навчання 

Підготовка основи для 
виробу. Вибір матеріалів 
для основи. Визначення 
форми основи. 

Солоне тісто. Ліплення, 
формування, сушіння елементів 
виробу. 

Виготовляємо таку підкову. Перейдіть за адресою 
https://www.pinterest.com/pin/315744623856220206 

Пофарбувати 
підкову відповідно 
до зразка 

6  англійська 
мова  
(2 підгрупа) 

Лист другу Розвиток навичок письма Впр. 1 с. 156. Впр. 2 с. 156. 

6  англійська 
мова  
(1 підгрупа) 

Лист другу Розвиток навичок письма Впр. 1 с. 156. Впр. 2 с156.  

6 Інформатика 
(І підгрупа) 

Призентація та 
оцінювання проектів 

Створення простого проекту 
Scratch 

Підручник розділ 2 Повторити все по 
програмуванні 
Scratch 

6 Інформатика 
(ІІ підгрупа) 

Призентація та 
оцінювання проектів 

Створення простого проекту 
Scratch 

Підручник розділ 2 Повторити все по 
програмуванні 
Scratch 

7 Географія Тихий океан. 
Географічне 
положення.Острови в 
Тихому океані,їх 
походження. Рельєф 
дна.Практична робота 
номер 12. Позначення 
географічних об'єктів та 
течій на контурній карті. 

Знати: план вивчення океану. Вміти: характеризувати Тихий океан,показувати 
відповідні об'єкти на карті. 

Опрацювати : 
параграф 57, 
виконати 
практичну роботу 
номер 
12(практикум). 

7 українська 
мова 

Літери н та нн у 
прислівниках. 

- творити прислівники, 
- закономірності написання н та нн, 
- вживання прислівників в усному і 
писемному мовленні, правилене їх 
написання. 

Підручник с.201- вивчити правило. 
Система вправ:432, 436 433 439(усно); 434, 438- 
письмово. 

Сюю 201, вивчити 
правило; вправа 
440 

7 англійська Подорож Введення нових ЛО теми Впр. 1с.153, 2с. 154. Впр. 3 , 4 с. 154 



мова 

7 Хімія Розв’язування вправ та 
задач 

Властивості кисню. Склад повітря. 
Закон збереженнч маси. 

Повторити п.п. 15-21 1)Письмово до 
15.00 виконати 
завдання 
розміщені на 
Google Classroom 
(код класу 
pquqoot) 
2)Після 15.00 на 
Google Classroom 
будуть розв'язки 
завдань для 
самоперевірки) 

7 Інформатика 
( ІІ підгрупа) 

Обчислення в 
електронних таблицях. 
Адресація.Формули. 

Введення формул в адреси 
клітинок 

Параграф 4.4 Параграф 4.4 
Стор.117-118 
Завдання 1-4 

8 Географія Густота населення. 
Територіальні 
відмінності густоти 
населення в світі й 
Україні. 

Знати: поняття"густота 
населення",територіальні 
відмінності густоти населення в 
світі та Україні. 

Вміти: розраховувати густота населення в 
Україні,Волинській області. 

Вивчити: 
параграф 52 а. 

8 Географія Густота населення. 
Територіальні 
відмінності густоти 
населення в світі й 
Україні. 

Знати: поняття"густота 
населення",територіальні 
відмінності густоти населення в 
світі та Україні. 

Вміти: розраховувати густота населення в 
Україні,Волинській області. 

Вивчити: 
параграф 52 а. 

8 Геометрія Розв'язування вправ. 
Самостійна робота 

Многокутники.Формули для 
знаходження площі прямокутника, 
паралелограма, трикутника 

Матеріал підручника, конспекти відповідних тем Повт. п. 20-22,вик. 
впр. 682,710,734 

8 Фізика Лабораторна робота 
"Дослідження 
електричного кола з 
паралельним з'єднанням 
провідників " 

Сила струму, напруга, опір. Закони 
паралельного з'єднання. 

П.32, лабораторна робота, с.138 - 141. П.32, впр. 265, 
266. 

8 Геометрія Розв'язування вправ. 
Самостійна робота 

Многокутники.Формули для 
знаходження площі прямокутника, 
паралелограма, трикутника 

Матеріал підручника, конспекти відповідних тем Повт. п. 20-22,вик. 
впр. 682,710,734 

8 Хімія Контроль знань з теми 
«Оксиди. Кислоти. 
Основи» 

Властивості оксидів, кислот та 
основ 

повторити п.п 28-36 у підручнику 1) До 19.00 
сьогодні пройти 
тест за 
посиланням 
join.naurok.ua 
код доступу 
551517 
2) До кожного 



завдання тесту 
зробити відповідні 
записи у робочому 
зошиті,та скинути 
на Google 
Classroom (код 
класу qntcucv) 

8 англійська 
мова 

Міста, країни, 
континенти 

Введення нових ЛО теми Впр. 1(а,б) с. 200, впр. 2 с. 200. Впр. 3, 4 с. 202. 

8 Українська 
література 

Ніна Бічуя « Шпага 
Славка Беркути».Вплив 
оточуючих на виховання 
дитини. Осмислення 
моральних чеснот у 
житті людини, дружби та 
підтримки батьків. 

Висловлювати міркування про 
справжню дружбу, чесність, про 
моральний вибір у житті. 

Підручник ст. 143-175, родини героїв, 
характеристика батьків хлопців ( із тексту) 

Написати  
Лист комусь із 
батьків героїв. 
Або 
Лист авторці з 
пропозицією, як би 
ви хотіли 
продовжити 
повість. 

9 Географія Міжнародний туризм. 
Основні туристичні 
регіони світу. 

Знати: сучасні тенденції розвитку 
міжнародного туризму, основні 
туристичні регіони світу. 

Вміти: визначати провідні туристичні країни та 
країни з найбільшою кількістю об'єктів Світової 
спадщини ЮНЕСКО. 

Вивчити: 
параграф 
39,позначити на 
контурній карті 
світу основні 
туристичні регіони 
світу. 

9 Географія Міжнародний туризм. 
Основні туристичні 
регіони світу. 

Знати: сучасні тенденції розвитку 
міжнародного туризму, основні 
туристичні регіони світу. 

Вміти: визначати провідні туристичні країни та 
країни з найбільшою кількістю об'єктів Світової 
спадщини ЮНЕСКО. 

Вивчити: 
параграф 
39,позначити на 
контурній карті 
світу основні 
туристичні регіони 
світу. 

9 Географія Міжнародний туризм. 
Основні туристичні 
регіони світу. 

Знати: сучасні тенденції розвитку 
міжнародного туризму, основні 
туристичні регіони світу. 

Вміти: визначати провідні туристичні країни та 
країни з найбільшою кількістю об'єктів Світової 
спадщини ЮНЕСКО. 

Вивчити: 
параграф 
39,позначити на 
контурній карті 
світу основні 
туристичні регіони 
світу. 

9 Геометрія Паралельне 
перенесення. 

Промені співнапрямлені та 
протилежнонапрямлені. Означення 
паралельного перенесення та 
теорема. 

П.17, с.160 - 162.Паралельне перенесення в 
координатах ( задача 1-3) 

П.17.Практичні 
впр.17.4, 
17.7.Письмові впр 
17.17, 17.21. 

9 Фізика Рух тіла під дією кількох Сили в механіці. Рівнодійна сил. ІІ П.35, задача 2, 4, с.191 - 195. П.35.Скласти 



сил по похилій площині. закон Ньютона, запис у різних 
формах. 

задачу, аналогічну 
до задачі 4 та 
розв'язати. 

9 Хімія Вищі карбонові кислоти: 
стеаринова, 
пальмітинова, олеїнова. 
Мило, його мийна дія. 

Скклад та будова молекул ВКК, їх 
властивості. Мило, як хімічна 
речовина, принципи його мийної 
дії. 

1)у підручнику §34  
2)Переглянути відео 
https://www.youtube.com/watch?v=P0ORV1FF1eo 

Опрацювати 
§34(зробити 
короткий конспект 
у робочому 
зошиті) 
-письмово 
виконати вправи 
419, 420 с. 195 
- виконати 
домашній 
експеримент №2 
с. 195 (зробити 
відео-звіт) 
- конспект, 
виконані вправи 
та відеозвіт 
скинути в Google 
Classroom (код 
класу jbyk45e) 

9 Інформатика 
(ІІ підгрупа) 

Практична робота13. 
Конструювання сайтів з 
використанням онлайн-
системи 

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

Підручник стор. 270 Виконати 
практичну роботу 
13 

9 Українська 
мова 

Узагальнення й 
систематизація 
вивченого з теми " 
Складне речення з 
різними видами 
сполучникового і 
безсполучникового 
звязку". 

Складне речення з різними видами 
сполучникового і 
безсполучникового зв'язку . 
Вміння визначати складні 
синтаксичні конструкції; будувати 
власні схеми до поданих речень. 

Підручник ст. 180-182, вправи 398, 400 Повторити 
правила, вправа 
404. 

9 Українська 
література 

Лірика Т. Шевченка 
періоду арешту й 
заслання та після 
повернення із нього. 
Поезії «Доля», «Росли 
укупочці, зросли». Риси 
автобіографізму в образі 
ліричного героя. 

Особливості лірики періоду арешту 
й заслання та після повернення з 
нього; внутрішній світ героїв поета. 
Зміст поезій. 

Підручник ст.239-243, дати відповіді на питання на 
ст. 242-243 

Вивчити напам’ять 
вірш «Доля». 

 


