
Дистанційна форма роботи здобувачів ЗЗСО І-ІІ ст.. Nо9 м.Ковеля, станом на 07.04.2020 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє 

завдання 

5 Основи 

здоров’я 

Автономна 

ситуація 

Автономія, 

автономна 

ситуація, де вона 

може виникати, 

класифікація 

автономних 

ситуацій. 

Параграф 23, с. 133 Опрацювати 

алгоритм дій у разі 

виникнення 

автономних 

ситуацій (в ліфті, 

під завалом, в лісі, 

в горах, у 

відкритому морі) 

5 Історія 

України 

Українська 

революція 

1917-1920рр. 

1. Утворення 

Центральної Ради 

(Ц.Р).,2. Місце і 

значення М. 

Грушевського.,3. 

Західноукраїнські 

землі в 

міжвоєнний 

період. 

Параграф & 18ст. 137-

141.Власов В.С. 

Київ,2013.,& 19ст. 106-

110.Щупак, Піскарьова 

Київ,2018. 

Параграф & 

19ст.106-

110.Скласти 

ланцюжок 

історичних подій. 

5 Природозн

авство 

Вплив на 

організми 

чинників живої 

природи. 

Взаємозв'язки 

між 

організмами. 

Чинники живої 

природи, харчові 

зв'язки, 

маскування 

організмів, 

корисні зв'язки 

(гриб підберезник 

і береза...) та 

шкідливі зв'язки ( 

гриб - трутовик і 

дерево...) між 

організмами, 

паразит, хазяїн. 

с.162- 164. Опрацювати § 43, в 

зошит виписати 

основні поняття 

теми. 

5 Українська 

мова 

Вставні слова 

та сполучення 

слів. Виділення 

вставних слів 

на письмі 

комами. 

Тренувальні 

вправи. 

Знати: поняття " 

вставні слова", " 

сполучення слів". 

Уміти: розрізняти 

вставні слова в 

контексті, 

аналізувати їхню 

синтаксичну роль. 

Підручник ст. 206, вправи 

483, 484, ( додатковий 

матеріал у вайбері ). 

§ 41 ( повторити 

правила), вправа 

485. 

5 Математик

а 

Відсотки. 

Знаходження 

числа за його 

відсотками 

Правило 

знаходження 

відсотків від 

числа. 

Правило знаходження 

числа за його відсотками. 

Розглянути розв'язані 

задачі у тексті підручника 

Вивч п. 38, вик 

впр.1009,1011 

5 Трудове 

навчання 

(дівчата) 

Вибір та 

обгрунтування 

теми проекту. 

Добір 

конструкційни

х матеріалів 

для 

Опрацювати різні 

варіанти 

пасхального вінка 

за допомогою 

Інтернет джерел. 

https://we.org.ua/kultura/nar

odnyj-kalendar/velykodni-

tradytsiyi-v-ukrayini/ 

Почати 

виготовляти 

пасхальний вінок 



виготовлення 

декоративного 

пасхального 

віночка 

6 Зарубіжна 

література 

Яким має бути 

майбутнє? ( 

Оповідання 

Р.Бредбері 

"Усмішка") 

Ключові факти 

про життя і 

творчість 

Р.Бредбері. 

Поняття про 

фантастичні твори 

та їх особливості . 

Зміст оповідання 

"Усмішка" 

Матеріал підручника. 

Текст твору. 

Підготувати 

відповідь на 

питання "Яка 

проблематика 

оповідання 

"Усмішка"? 

6 Англійська 

мова (1 

підгрупа) 

Країни та їх 

визначні 

пам'ятки 

культури 

Розвиток навичок 

читання 

Впр. 1 с. 160, впр. 2 (а) с. 

161(письмово) 

Впр. 2 (б) с. 

161(чит., перекл). 

6 Англійська 

мова(2 

підгрупа) 

Країни та їх 

визначні 

пам'ятки 

культури 

Розвиток навичок 

читання 

Впр. 1 с. 160 ,впр.2 с. 

161(письмово) 

Впр. 2(б)с. 

161(чит., перекл.) 

6 Математик

а 

Розв'язування 

текстових 

задач за 

допомогою 

рівняння. 

Задачі на рух. 

Поняття 

швидкості та 

відстані(шляху).

Швидкість руху 

за течією річки та 

проти течії. 

П. 42, с.321 - 323. П.42, впр. 1193, 

1197 

6 Біологія Сільськогоспод

арські рослини. 

Сільськогосподар

ські рослини, 

зернові, 

зернобобові, 

овочеві, плодові, 

ягідні культури. 

с.170 -172. Опрацювати § 46. 

Виписати в зошит 

за зразком: зернові 

культури - овес.., 

овочеві - помідор... 

6 Фізична 

культура 

Легка атлетика Виконувати: 

вправи для 

розминки 

,спеціальні вправи 

бігуна (біг з 

високим 

підніманням 

стегна,дріботливи

й 

біг,стрибкоподібн

ий з ноги на 

ногу).Біг в 

повільному темпі 

до 5 хв. пульс 

до120 ударів за 1 

хв. вдих 

виконуємо на 2 

кроки видих на 3 

кроки,після бігу 

При виконанні вправ 

дотримуватись безпечної 

поведінки. 

Виконувати 

:стрибки через 

скакалку 3-по 20 

сек,піднімання 

тулуба в сід 3 по 20 

сек.,відтискання 3 -

по 12 разів дівч з 

упором на руки та 

коліна. 



виконати вправи 

на заспокоєння 

дихання та вправи 

на елас. тичність 

м'язів 

6 українська 

мова ,1 

група 

Контрольна 

робота за 

темою: " 

Числівник" 

контроль знань 

учнів. 

Підручник,с 187, письмові 

відповіді на запитання ,6,7 

завдання - провідміняти 

числівники .. 

Роботу виконати на 

окремих подвійних 

аркушах,підписати,здати 

для перевірки після 

закінчення карантину 

Вправа 495 (усно) 

7 Зарубіжна 

література 

Специфіка 

розкриття 

образу Бермана 

новели 

"Останній 

листок" 

Гуманістичне 

спрямування 

новели. 

Специфіка 

розкриття образу 

Бермана 

(непримітна 

зовнішність, 

невдаха, "шедевр 

митця"). 

Перегляд презентації. Скласти сенкан 

"листочок"(за 

новелою). Записати 

негативні і 

позитивні риси 

характеру Бермана. 

7 Алгебра Лінійне 

рівняння з 

двома 

змінними та 

його графік. 

Означення 

лінійного 

рівняння з двома 

змінними. Графік 

лінійної функції - 

пряма. Випадки 

розміщення 

прямої на 

координатній 

площині. 

П.25, с. 181 - 184. П.25, впр. 956, 958, 

967. 

7 Геометрія Основні задачі 

на побудову 

Трикутник. 

Елементи 

трикутника. 

Висота, медіана, 

бісектриса. 

Побудова 

трикутників за 

допомогою 

креслярських 

інструментів. 

П. 22, задачі 7, 8, 9, с. 174 - 

181. 

П.22, впр. 591, 593 

( 1). 594 ( 1). 

7 Біологія Регуляція 

процесів 

життєдіяльност

і в організмі 

тварин. 

Нервова, 

гуморальна, 

нейрогуморальна 

регуляція, 

ендокринна 

система, гормони, 

статевий 

деморфізм, 

ендокринна 

с.164- 167. Опрацювати § 38. 

Виконати завдання 

5 с.167. 



система 

безхребетних і 

хребетних тварин. 

7 Фізична 

культура 

Легка атлетика Виконати вправи 

для розминки та 

спеціальні вправи 

(біг з високим 

підніманням 

стегна: на місці 

,спираючись 

руками на стіну ,в 

русі.) дріботливий 

біг ,біг з 

закиданням 

гомілки біг з 

стрибками з ноги 

на ногу 3 -по 10 

сек. на кожну 

вправу.Біг в 

повільному темпі 

до 6 хв. -до 120 

ударів за 1 хв. 

Вправи на 

відновлення 

дихання. 

Дотримуватись правил 

безпечної поведінки. 

Стрибки через 

скакалку 3 -по 30 

сек. Піднімання 

тулуба в сід 3-по 

30 сек. 

Відтискання 3 -по 

15 разів -дівч. з 

упором на руки та 

коліна 

8 Зарубіжна 

література 

Засоби 

комічного:гумо

р, іронія, 

сатира, 

сарказм. 

Вміння визначати 

засоби творення 

комічного у творі 

"Міщанин -

шляхтич" 

Словник 

літературознавчих термінів 

(повторення). Повторення 

відомостей із теорії 

літератури. 

Повторити 

вивчений матеріал 

з теми. 

Підготуватись до 

контрольної 

роботи. 

8 Англійська 

мова 

Британія Розвиток 

граматичних 

навичок та 

навичок письма 

Правило с. 203, впр. 

3(а,б)с.205 

Впр. 6 с. (а, б) с. 

206, слова с. 206. 

8 Біологія Поняття про 

сигнальні 

системи. Мова, 

мислення, 

свідомість. 

Перша, друга 

сигнальні 

системи, мова, 

мислення, 

абстрактне 

мислення, 

свідомість. 

с.227- 230. Опрацювати § 49. 

Виписати в зошит 

основні поняття. 

8 Українська 

мова 

Відокремлені 

додатки. 

Розділові знаки 

при 

відокремлених 

додатках. 

Знати: за яких 

умов 

відокремлюємо 

додатки, про їхнє 

інтонаційне 

оформлення та 

роль у мовленні. 

Уміти: 

відокремлювати 

додатки у 

еченнях. 

Підручник ст. 156-158; 

вправи 347, 349. 

§ 34 ( вивчити 

правила), вправа 

353. 



8 Інформати

ка (І 

підгрупа) 

Цикл з 

лічильником. 

Складання 

алгоритмів 

опрацювання 

величин у 

навчальному 

середовищі 

програмування

, їх 

налагодження і 

виконання 

Команди циклу з 

лічильником 

Підручник &6.6 Підручник &6.6 

стор.213-216 

Завдання 6.6.3 

Робота з 

комп'ютером 

8 Алгебра Розв'язування 

вправ.Самостій

на робота 

Формула коренів 

квадратного 

рівняння. Теорема 

Вієта 

Текст підручника: п.19, 20. 

Переглянути розв'язані 

задачі з даних тем 

Повт п. 19, 20. Вик 

впр. 695, 698, 721 

8 Фізична 

культура 

Легка атлетика Виконати вправи 

для 

розминки:ходьба,

вправи в русі та 

на місці для 

загального 

фізичного 

розвитку 

(ЗФП).Спеціальні 

вправи бігуна: біг 

з високим 

підніманням 

стегна( на 

місці,спираючись 

руками на стіну,в 

русі) на кожну 

вправу 3 підходи 

по 10 сек. 

Виконати біг в 

повільному темпі 

до 10 хв. 

Самоконтроь 

(пульс доводити 

до 120 -130 ударів 

за 1 хв.Вдих 

виконуємо на 2 

кроки -видих на 3 

кроки.) Після бігу 

виконати вправи 

для заспокоєння 

дихання. 

Дотримуватись правил 

безпечної поведінки під 

час занять фізкультурою. 

Виконувати 

:стрибки через 

скакалку 3 підходи 

по 30 сек. 

піднімання тулуба 

в сід 3 -по 30 сек. 

відтискання 3-по 

14 разів дівч. упор 

наруки та коліна. 

9 Алгебра Класичне 

означення 

ймовірності 

Рівноможливі та 

рівноймовірні 

події. Класичне 

означення 

ймовірності. 

Теорія 

П.23, с.224 - 229 П.23, впр. 23.10, 

23.17, 23.21 



ймовірностей. 

Обчислення 

ймовірностей 

подій. 

9 Геометрія Розв'язування 

задач 

Переміщення. 

Властивості руху. 

Паралельне 

перенесення та 

його властивості. 

П.17, с.157 - 162 П.17, впр. 17.28, 

17.30, 17.32 

9 Зарубіжна 

література 

М.Булгаков. 

Українська 

сторона життя і 

творчості 

письменника . 

"Собаче серце" 

як метафора 

соціальних 

експериментів 

революційної 

доби . 

Осмислення 

моральної 

сторони 

експерименту, 

описаного в 

повісті "Собаче 

серце". Мотиви та 

наслідки вчинків 

героїв. Розуміння 

небезпеки 

втручання в 

природні процеси. 

Мережа інтернету. Фільм " 

Собаче серце" (СРСР, 

режисер В.В.Бортко, 1988) 

або dovidka.biz/ua>sobache-

sertse-skorocheno 

Прочитати твір 

Шолом-Алейхема 

"Тев'є - молочар". 

Ознайомитись з 

біографією 

письменника. 

9 Англійська 

мова 

Бірмінгем. Розвиток навичок 

аудіювання 

Впр. 1,2 с. 207, слова с. 

207. 

Впр. 7, с. 207, 

(скласти роз., 

вивч.) 

9 Історія 

України 

Розвиток 

літератури. 

Мистецтво. 

1. Особливості 

розвитку 

архітектури та 

містобудування.,2

. Драматургія, 

музика.,3. 

Українські 

підприємці-

благодійники:І.Ро

дина 

Терещенків.,ІІ. 

Родина 

Харитоненків. 

Параграф & 34 Параграф & 

34конспект. 

9 Історія 

України 

Розвиток 

літератури. 

Мистецтво. 

1. Особливості 

розвитку 

архітектури та 

містобудування.,2

. Драматургія, 

музика.,3. 

Українські 

підприємці-

благодійники:І.Ро

дина 

Терещенків.,ІІ. 

Родина 

Харитоненків. 

Параграф & 34 Параграф & 

34конспект. 

9 Біологія. Еволюція 

людини. 

Людина розумна, 

антропогенез, 

еволюційна 

с.202-205. Опрацювати § 48. 

Виконати завдання 



біологія, чинники 

еволюції: 

біологічні, 

соціальні, 

еволюційна 

антропологія, 

систематичне 

положення 

Людини розумної. 

Біологія +Латина 

с.205. 

9 Інформати

ка (І 

підгрупа) 

Малюнки та 

гіперпосилання 

на веб-

сторінках 

Гіперпосилання 

на веб-сторінках 

Підручник &9.3 

https://www.slideshare.net/m

obile/VsimPPT/54-9 

Підручник &9.3 

стор.258-262 

 


