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

на 08.04.2020 

Клас Предмет Тема уроку Опорні 

знання 

Теоретични

й матеріал 

Домашнє 

завдання 

5 Зарубіжна 

література 

М.Цвєтаєва. 

"Книга в 

червоній 

палітурці". 

Чарівний 

світ 

літератури і 

мистецтва у 

вірші. 

Творчість 

М.Цвєтаєвої. 

Пізнання 

чарівного 

світу 

цвєтаєвської 

поезії. 

Матеріал 

підручника 

(ст.259-263) 

Навчитись 

виразно 

читати вірш. 

Завдання 

4(ст.263) 

5 Фізична 

культура 

Легка 

атлетика 

Виконати 

перед бігом 

розминку 

включивши 

спеціальні 

вправи: біг з 

високим 

підніманням 

стегна 

спираючись 

руками на 

стіну, 

дріботливий 

біг,біг з 

закиданням 

гомілки 

,стибкоподіб

ний біг,рухи 

руками в 

максимально

му темпі як 

при бігові- 3- 

по 6-10 сек . 

Якщо хочеш 

бути 

сильним -

бігай... 

Повторний 

біг 4-по 

9м,відтискан

ня-3по 

10разів, 

піднімання 

тулуба в сід 3 

підходи по 

30сек. 



кожну 

вправу.Біг в 

повільному 

темпі до 6 хв. 

Після бігу 

переходим на 

ходьбу і 

виконуєм 

вправи на 

заспокоєння 

дихання і 

вправи в 

полушпагаті. 

5 Природоз

навство 

Угрупованн

я організмів. 

Екосистеми. 

Угруповання 

організмів, 

рослинні 

угруповання, 

яруси лісу ( 

дерева. 

чагарники, 

трав'янисті 

рослини, 

мохи), 

тваринні 

угруповання, 

екосистема, 

природна, 

штучна 

екосистема, 

склад 

екосистеми. 

с. 164 -166, 

с. 167 - 171. 

Опрацювати 

§ 43 ( с. 164 - 

166), § 44 . 

Виписати в 

зошит 

основні 

поняття. 

5 Англійськ

а мова 

Відвідуванн

я музею. 

Моє місто.  

Вдосконален

ня навичок 

аудіювання 

та мовлення.  

Впр.2 с. 

186,впр.3с.1

88, 

(письмово)  

Впр. 1с. 

189,(дати 

письмово 

відповіді, 

вивчити).  



5 Інформати

ка (ІІ 

підгрупа) 

Узагальненн

я і 

систематиза

ція 

навчального 

матеріалу з 

теми 

Алгоритми 

структури, 

лінійні 

алгоритми 

Підручник 

розділ 

Алгоритми 

та програми 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/16pyn

X5pmc5UoVn

vfWgTo9REC

kU13fnIvHW

msFy8mGbU/

edit?usp=driv

esdk  

Виконати в 

зошиті 

5 Математи

ка 

Розв'язуванн

я вправ. 

Самостійна 

робота 

Дії з 

десятковими 

дробами, 

середнє 

арифметичне, 

відсотки 

текст 

підручника 

пп 36-38 

повт. пп36-

38, вик впр. 

1091,1096 

6 Всесвітня 

історія 

Римська 

релігія та 

культура 

1. Римська 

релігія: 

основні 

боги., 2. 

Особливості 

родинного 

життя., 3. 

Господарське 

життя 

римлян. 

Параграф 

45ст. 218-

223 

Параграф & 

45 конспект, 

виписати 

основних 

богів. 

6 Українськ

а 

література 

Леся 

Воронина. " 

Таємне 

товариство 

боягузів, або 

засіб від 

переляку 

№9 ". 

Еволюція 

-знати зміст 

прочитаних 

розділів; 

- вибірково 

переказувати 

цікаві 

епізоди; 

- 

характеризув

підручник, 

с. 216-227; 

- виразно 

прочитати 

30 - 35 

розділи 

(вголос); 

- 

пепереказат

Скласти план 

хактеристики 

, розповісти 

за планом. 



Клима від 

боягуза до 

супергероя. 

ати героїв; 

добирати 

цитати до їх 

характеристи

ки;- 

- складати 

план 

власного 

висловлюван

ня; 

- 

розмірковува

ти, розвивати 

мовлення. 

и найбільш 

цікавий 

епізод; 

- 

прослідкува

ти шлях 

головного 

героя, 

з'ясувати, як 

він 

переборов 

свій страх і 

перетворивс

я з боягуза 

на героя; 

6 Біологія Екологічні 

групи 

рослин. 

Чинники 

середовища, 

живої, 

неживої 

природи, 

антропогенни

й вплив, 

світлолюбні, 

тіньолюбні, 

тіньовитрива

лі, 

морозостійкі, 

холодолюбні, 

теплолюбні, 

вологолюбні, 

посухостійкі, 

суккуленти. 

с.174 - 177. Опрацювати 

§ 47. 

Виписати в 

зошит 

приклади 

видів 

організмів , 

що 

пристосовані 

до різних 

умов 

середовища. 

6 Фізична 

культура 

Легка 

атлетика 

Вправи для 

розминки,вик

онати 

спеціальні 

Роль крові 

вжитті 

людини.Вікі

педія. 

Виконувати 

повторний 

біг 4 по 9м 

інтервал 



вправи бігуна 

3 підходи по 

10 сек кожну 

вправу. Біг в 

повільному 

темпі до 6 хв 

перейти на 

ходбу і 

виконати 

вправи для 

заспокоєння 

дихання 

відпочинку 

до 1 хв 2 

підходи,стри

бки через 

скакалку 3 -

по 40 сек 

відпочинок 1 

хв між 

підходами, 

піднімання 

тулуба в сід 3 

-по 20 сек 

інтервал 

відпочинку 1 

хв 

,Відтискання 

3 по 12 дівч 

упор на 

руках і 

колінах.  

7 Історія 

України 

Повторювал

ьно- 

узагальнюю

чий урок 

1. Утворення 

Галицько- 

Волинської 

держави., 2. 

Монгольська 

навала., 3. 

Князювання 

Данила 

Галицького 

та його 

наступників., 

Особливості 

розвитку 

культури в 

IX-XIV 

столітті. 

Параграф 

17-21 

Параграф & 

17-21, ст.150- 

відповіді на 

запитання. 



7 Українськ

а 

література 

Олег 

Ольжич. " 

Господь 

багатий нас 

благословив

". 

Українські 

національні 

герої, лицарі 

духу. 

- знати 

життєвий і 

творчий 

шлях Олега 

Ольжича; 

- виразно 

читати і 

аналізувати 

поезію; 

- 

висловлюват

и свої думки, 

виділяючи 

при цьому 

головне, 

суттєве;  

- формувати 

себе як 

особистість. 

підручник, 

с.247 - 248, 

Інтернет; 

- 

опрацювати 

інформацію 

про життя і 

творчість О. 

Ольжича; 

- виразно 

прочитати 

поезію, 

визначити 

тему, ідею, 

жанр твору; 

- дослідити 

художні 

особливості, 

виписати 

епітети, 

метафори, 

інверсію; 

- дати 

відповідь на 

запитання: у 

чому 

актуальність 

поезії? 

знайти в 

мережі 

Інтернет 

цікавий факт 

із життя О. 

Ольжича, 

підготувати 

коротке 

повідомлення

. Виразно 

читати 

поезію. 

7 Біологія Розмноженн

я та його 

значення. 

Форми 

розмноженн

я тварин. 

Нестатеве 

розмноження 

тварин, 

вегетативне, 

фрагментація

, 

брунькуванн

я, 

регенерація, 

с. 167 - 171. Опрацювати 

§ 39. 

Виписати в 

зошит 

основні 

поняття. 



статеве 

розмноження

, статеві 

клітини, 

статеві 

залози, 

роздільноста

тевість, 

гермафродит

и, 

запліднення ( 

зовнішнє, 

внутрішнє), 

партеногенез, 

поліембріоні

я. 

7 Фізична 

культура. 

Легка 

атлетика. 

Виконати 

вправи для 

розминки:ход

ьба,вправи 

ЗФП 

,спеціалні 

вправи бігуна 

,біг в 

повільному 

темпі до 6 хв 

пульс до120 

ударів за 1 хв 

,перейти на 

ходьбу 

,заспокоїти 

дихання,вико

нати вправи в 

напівшпагаті 

, махи 

ногами з 

максимально

Вікіпедія. 

Кров і 

м'язова 

діялність. 

Човниковий 

біг 2 

підходи.Стри

бки через 

скакалку 3 -

по 30 сек 

.Піднімання 

тулуба в  

сід. 3 підходи 

по 30 сек. 



ю 

амплітудою. 

7 Основи 

здоров’я 

Наркотична 

залежність 

Історія 

виникнення, 

розповсюдже

ння 

наркотиків.  

Опрацювати 

презентацію 

https://vseos

vita.ua/librar

y/prezentacia

-na-temu-

narkomania-

9753.html 

Файл з 

самостійною 

роботою буде 

в групі класу 

7 Англійськ

а мова 

Подорож до 

Австралії, 

Британії.  

Розвиток 

навичок 

аудіювання 

Впр. 

1(а,б)с.162(п

исьмово) 

Впр. 

2с.163(письм

ово і 

вивчити)  

7 Інформати

ка (І 

підгрупа) 

Копіювання 

та 

переміщенн

я вмісту 

клітинок 

Копіювання і 

переміщення 

вмісту 

клітинок 

Параграф 

&4.4 

Стор.114- 

117 

Параграф 

&4.4 

Стор.114- 

117 Завдання 

(5- 6) 

стор.118-119 

8 Історія 

України 

Повторювал

ьно- 

узагальнюю

чий урок 

Становище 

Українських 

земель 

наприкінці 

XVIII- у 

першій 

половині ХІХ 

століття 

Параграф 

28-30 

Параграф & 

28-30,ст.202-

204- відповіді 

на запитання 

письмово. 

8 Всесвітня 

історія 

Сполучені 

Штати 

Америки 

1. Англійські 

колонії в 

Північній 

Америці., 2. 

Боротьба 

колоній з 

метрополіям

Параграф 26 Параграф & 

26 конспект, 

& 27 

практична. 



и. Хід війни., 

3. 

Незалежність 

США. 

Конституція. 

8 Біологія Навчання та 

пам'ять. 

Лабораторн

е 

дослідження

. 

Дослідженн

я різних 

видів 

пам'яті. 

Навчання, 

види 

навчання, 

пам'ять, види 

пам'яті, 

запам'ятовува

ння, види 

запам'ятовува

ння, 

відтворення, 

види 

відтворення. 

с. 231 - 234. 

Лабораторн

е 

дослідження 

13 в 

практикумі 

с. 66 -69. 

Опрацювати 

§ 50. 

Написати в 

практикумі 

лабораторне 

дослідження 

13 ( завд. 2). 

8 Англійськ

а мова 

Теперішній 

доконаний 

пасивний 

час.  

Вдосконален

ня 

граматичних 

навичок 

Впр. 3 с. 

209, 4 с. 

209(письм.) 

Впр. 5 с. 

210(письмово

), правило с. 

208. 

8 Інформати

ка (ІІ 

підгрупа) 

Цикл з 

лічильником

. Складання 

алгоритмів 

опрацюванн

я величин у 

навчальном

у 

середовищі 

програмуван

ня, їх 

налагоджен

ня 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 Контрольна 

робота з 

теми 

"Квадратні 

рівняння. 

Теорема 

Вієта" 

Формула 

дискримінант

а, формула 

коренів 

квадратного 

рівняння. 

Т.Вієта і 

обернена 

теорема  

Текст 

підручника 

параграф 3 

Повт. 

параграф 3 

8 Основи 

здоров’я 

Екологічні 

проблеми 

світу 

Проблема 

чистої води, 

проблема 

чистого 

повітря, 

проблема 

чистої землі 

Інтернет 

джерела 

Підготувати 

презентацію 

на тему 

«Екологічні 

проблеми 

світу» 15 

слайдів) 

(скинути на 

вайбер 

(+3805050847

52) 

9 Зарубіжна 

література 

Шолом-

Алейхем 

"Тев'є-

молочник". 

Філософські

, морально-

етичні та 

психологічн

і проблеми у 

творі. 

Місце 

творчості 

Шолом-

Алейхема у 

світовій 

літературі. 

Тематика та 

проблематик

а твору. 

Матеріал 

підручника. 

Записати 

штрихи до 

портрета 

Шолом-

Алейхема.П

роблематика 

твору 

(таблиця). 

Дочитати 

твір Шолом-

Алейхема " 

Тев'є-

молочарник".  

9 Правознав

ство 

Твої 

орієнтири в 

адміністрати

вному та 

1. Які 

відносини 

регулює 

адміністрати

вне право?, 2. 

Параграф 21 

ст. 152-154, 

22 ст. 157-

162. 

Параграф 

&21 ст. 152-

154, &22 ст. 

157-162 

конспект. 



кримінально

му праві 

Які 

правопоруше

ння 

називають 

адміністрати

вними?, 3. За 

які 

адміністрати

вні 

проступки 

відповідають 

неповнолітні

?. 

9 Основи 

здоров’я 

Розвиток 

людства і 

глобальні 

небезпеки 

Забруднення 

світового 

океану 

Парниковий 

ефект 

Глобальні 

зміни клімату  

Озонові діри 

Кислотні 

дощі 

Проблема 

відходів 

Небезпека 

ядерної війни 

Природоохор

онні 

технології 

http://www.

myshared.ru/

slide/108688

9/ 

В презентації 

на 28 слайді 

вибрати тему 

для 

самостійного 

опрацювання 

і скласти на 

відповідну 

тему 

презентацію 

(Готову 

презентацію 

скинути на 

вайбер 

+3805050847

52) 

9 Біологія Походження 

та 

історичний 

розвиток 

життя. 

Передбіологі

чна еволюція, 

біологічна 

еволюція, 

гіпотези: 

креаціонізму, 

с.206 -208. Опрацювати 

§ 49. 

Виконати 

завдання на 

зіставлення 



спонтанного 

зародження, 

стаціонарног

о стану, 

панспермії, 

біохімічної 

еволюції ; 

основні етапи 

розвитку 

життя, 

геохронологі

я Землі. 

с.209 

підручника. 

9 Фізична 

культура 

Легка 

атлетика 

Виконати 

вправи для 

розминки,спе

ціальні 

вправи 

бігуна.Викон

ати біг в 

повільному 

темпі до 9 хв 

(при 

необхідності 

частково 

переходити 

на ходьбу) 

,ходьба, 

заспокоєння 

дихання та 

вправи на 

еластичність 

м'язів 

Правила 

самостійних 

занять 

фізичними 

вправами 

Човниковий 

біг- 3 -по 

9м.Підніманн

я тулуба в сід 

3 -по 30 разів 

.Відтискання 

3- по 16разів. 

дівч з упору 

на руках і 

колінах. 

9 Англійськ

а мова 

Бірмінгем.  Розвиток 

навичок 

аудіювання 

Впр. 2 с. 

207, слова с. 

207. 

Впр. 

2(с)с.208 

 


