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

09.04.2020 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

5 Зарубіжна 

література 

Образ 

ліричної 

героїні, котра 

любить 

читати 

Роль 

літератури і 

музичних 

асоціацій у 

творі "Книги в 

червоній 

палітурці" 

Завдання на 

картках 

Підготуватись 

до контрольної 

роботи. 

5 Фізична 

культура 

Легка 

атлетика 

Виконати 

розминку з 

обов'язковими 

спеціальними 

вправами на 

протязі 10 -12 

хв.Човниковий 

біг 4 *9м -2 

підходи.Біг 

рівномірному 

темпі до 

1000м.Вправи 

на заспокоєння 

дихання.Махи 

ногами з 

максимальною 

амплітудою 10-

12 раз 

Олімпійські 

ігри 

Стародавньої 

Греції 

Стрибки через 

скакалку,нахил

и тулуба 

вперед з 

діставанням 

грудьми колін 

(ноги в колінах 

тримати 

прямими) 

,відтискання -3 

по 12раз 

,піднімання 

тулуба в сід 3 

по 30 сек на 

протязі дня. 

5 Українська 

мова 

Лист до рідної 

людини з 

використання

м звертань та 

вставних слів. 

Складати 

змістовні листи 

на певну тему й 

грамотно їх 

оформляти, 

уживаючи 

звертання, 

вставні слова. 

Підручник 

ст.210-213, 

вправи 488, 489 

( усно), 

пам'ятка ст.213.  

Вправа 492. 



5 Українська 

література 

Максим 

Рильський. 

Основні 

відомості про 

поета. Краса 

рідної 

природи й 

відтворення її 

засобами 

поетичної 

мови у поезії 

«Дощ» ( 

«Благодатний, 

довгожданий

…») 

Біографія і 

творчість М. 

Рильського. 

Зміст вірша. 

Підручник, 

текст вірша. 

Виразне 

читання поезії " 

Дощ". 

5 Музичне 

мистецтво 

У музичному 

театрі"Балет" 

С.Прокоф'в. 

Особливості 

музично-

театральних 

жанрів.Вміти 

слухати 

класичну 

музику. 

Підручник 

ст.129-131 

С.Прокоф'єв-

творчісь,балет"

Попелюшка"(ht

tps://m.youtube.

com/watch?v=E

YbGWM4SJbo)

,ст.132"Школяр

і-

школярики"(htt

ps://m.youtube.c

om/watch?v=T7

wPFTqnkc0). 

Слухати сцену 

балету"Попелю

шка",вивчити 

пісню"Школарі

-школярики". 

6 Основи 

здоров’я 

Як 

поводитись 

під час 

пожежі 

Пожежа, 

способи 

оповіщення, 

способи 

гасіння, види 

вогнегасників 

Параграф 27, с. 

122 

 

Можна 

користуватись 

презентацією 

Скласти 

конспект, 

обстежити 

разом з 

батьками 

пожежну 

безпеку своєї 

оселі та 



https://ppt-

online.org/2688

69 

скласти план 

евакуації 

(фото готового 

плану 

переслати на 

вайбер 

+380505084752

) 

 

6 Географія Штучні 

водойми. 

Знати: види 

штучних 

водойм. 

Вміти: 

пояснювати 

значення 

штучних 

водойм. 

Прочитати: 

параграф 51,за 

планом на 

стор.202 

охарактеризува

ти р.Турію. 

6 Математик

а 

Розв'язування 

задач. 

Самостійна 

робота 

Рівняння. 

Властивості 

рівнянь. Задачі 

на рівняння. 

п.42 П.42, впр. 1195, 

1199. 

Самостійна 

робота. 

6 Фізична 

культура 

Легка 

атлетика 

Розминка 10-

12хв 

Човниковий біг 

4 *9 м -2 

підходи 

Рівномірний 

біг без 

врахування 

часу до 1000 м 

Перехід на 

ходьбу з 

заспокоєнням 

дихання 

,розтягування в 

напів шпагаті 

Техніка бігу на 

дистанції 1000 

м 

Стрибки через 

скакалку 3 по 

30 разів 

,піднімання 

тулуба в сід 3 -

по 30 сек 

,нахили вперед 

з положення 

сидячи 3 -по14 

раз . 



6 Музичне 

мистецтво 

Увертюра 

Ф.Й.Гайдн,Д.

Шостакович. 

Особливості 

жанру-

увертюра. 

Підручник 

ст.122,123 

Д.Шостакович"

Святкова 

увертюра"(https

://m.youtube.co

m/watch?v=0xC

-7ncvCTg)-

слухати,М.Моз

говий"Край 

,мій рідний 

край"(https://m.

youtube.com/wa

tch?v=D6PqMg

m5J0w). 

Вивчити 

пісню"Край,мій 

рідний край". 

6 Образотво

рче 

мистецтво 

Міфи рідного 

краю 

Малюємо 

міфічних 

персонажів 

українських 

легенд  

Підручник &28 

стор.178- 183 

Виконати 

роботу 

7 Географія Індійський 

океан. 

Практична 

робота номер 

12 

(продовження

). 

Знати:географі

чне положення, 

рельєф 

дна,клімат,тощ

о. 

Вміти: 

характеризуват

и океан за 

планом 

Опрацювати : 

параграф 60, 

практична 

робота номер 

12(практикум).

8 

7 Зарубіжна 

література 

Образи дівчат, 

їхня динаміка. 

Особливості 

художньої 

мови новели " 

Останній 

листок" 

Поглиблення 

понять про 

оповідача і 

розповідача 

Навички 

роботи над 

характеристико

ю 

літературного 

персонажа. 

Дати 

розгорнуту 

відповідь на 

запитання " Чи 

здійснилась 

мрія Бермана?" 

7 Геометрія  Узагальнення 

і 

Коло і круг та 

їх елементи. 

Дотична до 

Тема "Коло та 

круг" 

П. 19 - 22, 

завдання №4, 



систематизаці

я знань. 

кола.Вписане 

та описане 

коло. Задачі на 

побудову 

с.193.Самостій

на робота 

7 Фізика Захист 

навчальних 

проектів з 

теми 

"Взаємодія 

тіл. Сили" ІІ ч. 

Тиск.Сила 

тиску.Закон 

Паскаля. 

Архімедова 

сила. 

П.31 - 39 П.31 - 39 

7 Хімія Вода. Склад 

молекули, 

поширеність у 

природі, 

фізичні 

властивості. 

Вода 

розчинник. 

Будова 

молекули води. 

Фізичні 

властивості 

води, 

поширеність. 

1)відео1 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ZSkwbhlM_

fk 

2)Відео2 

(аномальні 

фізичні 

властивості 

води) 

https://www.you

tube.com/watch

?v=SLtC4AMA

u8U 

3) § 22  

4) відео3 (11 

цікавих фактів 

про воду). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=Y_7pzk9vX

eA&feature=you

tu.be 

- Запишіть у 

зошит 

короткий 

конспект за § 

22  

-виконайте 

письмово впр. 

3, 7, 9 с. 154  

7 Образотво

рче 

мистецтво 

Монограма- 

літери, що 

говорять про 

тебе 

Створення 

власної 

монограми 

Підручник 

Стор 150-155 

Виконати 

роботу 



7 Музичне 

мистецтво 

Чарівність 

оперети. 

Вміння слухати 

музику і 

аналізувати 

музично-

театральні 

жанри. 

Підручник 

ст.103-105 

Й.Штраус 

оперета"Летюч

а 

миш"(https://m.

youtube.com/wa

tch?v=cw7F765

d7Bw),Імре 

Кальман 

"Карамболіна" 

(https://m.youtu

be.com/watch?v

=kgCWcnG_tXI

). 

Слухати 

оперети ,читати 

підручник, 

вивчити пісню 

Т.Петриненко 

"Україна"(https:

//m.youtube.com

/watch?v=QVbe

jWyXsvQ) ст.9. 

8 Географія Регіональні 

відмінності 

рівнів і темпів 

урбанізації. 

Урбанізація в 

Україні. 

Знати: рівні та 

темпи 

урбанізації. 

Вміти: 

показувати на 

карті світові 

міста, 

мегаполіси. 

Вивчити : 

параграф 54. 

8 Зарубіжна 

література 

Контрольна 

робота за 

темою " 

Бароко і 

класицизм" 

Знання 

матеріалу з 

теми 

Виконання 

різнорівневих 

завдань 

Ознайомитись 

з життям і 

творчістю 

Антуана де 

Сент-Екзюпері 

8 Фізична 

культура. 

Легка 

атлетика 

Вправи для 

розминки, 

вправи бігуна -

до 15 хв Біг в 

рівномірному 

темпі 10 -15 хв 

,перехід на 

ходьбу з 

вправами на 

заспокоєння 

дихання 

Техніка 

постановки 

ноги під час 

бігу. 

Виконувати на 

протязі дня за 

годину до їди 

або за 2 години 

після. Стибки 

через скакалку 

3 по 40 сек, 

піднімання 

тулуба в сід 3 -

по30 сек 

,нахили вперед 

з положення 



,розтягування в 

напівшпагаті 

сидячи 

(грудьми 

торкаємось 

колін ) 3-по 12 

разів і 

пам'ятаємо про 

відтискання 3 

по-16 раз. 

8 Українська 

література 

ПЧ Анатолій 

Дімаров " На 

коні і під 

конем ". 

Життєвий і 

творчий шлях 

Анатолія 

Дімарова.  

Аналізувати 

оповідання, які 

увійшли до 

автобіографічн

ої повісті 

письменника " 

На коні і під 

конем". 

Текст повісті 

А. Дімарова " 

На коні і під 

конем", 

презентація. 

Підготуватися 

до написання 

контрольної 

роботи ( 

повторити ст. 

134-186). 

8 Хімія Хімічні 

властивості 

середніх 

солей.  

Властивості 

солей, кислот, 

основ та 

оксидів. 

1) § 38 

2) матеріал та 

відео (Хімічні 

властивості 

солей) 

https://sites.goo

gle.com/site/dist

ancijnevivcenna

himiie/oksidi/os

novi-1 

3) відео2  

https://www.you

tube.com/watch

?v=OLVA20yq

Lsw 

1) Опрацюйте § 

38 (запишіть 

короткий 

конспект) 

2) до 19.00 

сьогодні 

пройти тест за 

посиланням 

join.naurok.ua 

(код доступу 

154730)  

До кожного 

завдання тесту 

зробити 

відповідні 

записи та 

розрахунки  

3) Письмово у 

зошиті 



виконайте впр 

7, 10, 12 с. 212с 

8 Мистецтво Реалістичний 

стиль в 

образотворчо

му мистецтві 

Удосконалюват

и вміння 

аналізувати, 

порівнювати та 

характеризуват

и твори 

образотворчого 

мистецтва 

даної епохи 

Підручник ст. 

167 - 175 

Параграф 30-31 

9 Алгебра Початкові 

відомості про 

статистику 

Статистика. 

Репрезентативна 

вибірка. 

Способи 

подання даних: 

таблиці, 

графіки, 

діаграми. Аналіз 

даних: середнє 

значення, мода 

та медіана 

вибірки. 

П.24, с.235 - 242, 

приклади. 

П.24, 

впр.24.3, 

24.4, 24.6. 

9 Фізика Розв'язування 

задач 

Імпульс тіла. 

Закон 

збереження 

імпульсу. 

П.36, с.195 -

197.Дослід 

1,2.Задача 2, с. 

201 - 202. 

П.36, впр. 

259, с.202, 

впр.262, 

с.203 

9 Фізична 

культура 

Легка 

атлетика 

Розминка .Біг 10 

15 хв, 

заспокоєння 

дихання 

Техніка бігу: 

постановка ноги 

та дихання. 

Човниковий 

біг 4 * 9м 3 

підходи 

,піднімання 

тулуба в сід 3 

по-40 сек 

,нахил 

тулуба 

вперед з 

положення 



сидячи 3 по 

15 раз. 

9 Українськ

а мова 

Будова тексту. 

Мікротема й 

абзац. 

Про елементи 

будови тексту, 

частини 

загальної теми, 

поділ тексту на 

абзаци, а також 

про тематичні 

речення та 

ключові слова. 

Підручник ст. 

191-194, вправи 

414, 417. 

Параграф 34 

( вивчити 

правила), 

вправа 416. 

9 Хімія Вуглеводи: 

глюкоза, 

сахароза. 

Якісна реакція 

на глюкозу. 

Властивості та 

класифікація 

вуглеводів 

(глюкози та 

сахарози) 

1) §36  

2) відео 1 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=uLdxX0BCFAE 

3) віртуальний 

Лабораторний 

дослід 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=w-Axu0Cfeho 

4)відео 2 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=k4IMifXi_54 

-

)Опрацювати 

§36 (зробити 

короткий 

конспект у 

робочому 

зошиті)  

- виконати 

впр 447, 448, 

450, 452 

с.210 

- конспект та 

виконані 

вправи 

скинути в 

Google 

Classroom до 

наступного 

уроку 

9 Інформат

ика ( І 

підгрупа) 

Створення 

таблиць 

засобами 

HTML. 

Узагальнення 

і 

систематизаці

я навчального 

Вміти 

використовувати 

Гугл диск для 

навчання  

Підручник 

розділ 9 

Повторити 

розділ 9 

Пройти тест 

за 

посиланням 



матеріалу з 

теми 

9 Мистецтв

о 

Фотомистецтв

о та реклама 

Навчитися 

визначати 

характерні 

особливості 

реклами, 

аналізувати 

твори 

мистецтва, 

розвивати 

пізнавальну й 

творчу 

активність 

Підручник ст. 

174 - 179 

Параграф 27-

28 

 


