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

10.04.2020 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання 
Теоретичний 

матеріал 

Домашнє 

завдання 

5 Фізична 

культура 

Легка 

атлетика 

Виконуємо розминку 

та спеціальні вправи 

бігуна .ДАЛІ- БІГ В 

РІВНОМІРНОМУ 

ТЕМПІ ДО 5 хв. після 

бігу переходимо на 

ходьбу і виконуємо 

вправи на заспокоєння 

дихання. Махи ногами 

та вправи на 

еластичність мязів у 

напівшпагаті 

Техніка 

дихання під 

час бігу. 

Виконуємо: 

стрибки 

через 

скакалку 3 

по -30 сек. 

піднімання 

тулуба в 

сід 3 -по 30 

сек. 

Нахили 

тулуба 

вперед з 

положення 

сидячи 3 -

по 12 разів. 

5 Англійськ

а мова 

Моє місто Розвиток навичок 

читання та усного 

мовлення 

Впр. 2 с. 

191(чит.,пер

екл.) 

Впр. 4 с. 

192 

(письм.)  

5 Образотв

орче 

мистецтв

о 

Ілюстрації 

зоряного 

літопису. 

Створити ілюстрації із 

зображенням козаків 

Підручник 

сторінки 

178- 183 

Виконати 

роботу 

5 Математи

ка 

Розв'язуванн

я вправ 

Середнє арифметичне, 

відсотки. Правила 

обчислення середнього 

арифметичного, 

відсотків від числа і 

числа за його 

відсотками 

Повторити 

текст 

підручника 

пп36-38 

повт п. 36-

38, вик. впр 

1122, 

1125,1134 

6 Математи

ка 

Контрольна 

робота 

Рівняння. Задачі на 

рівняння. 

п.41, 42 Робота за 

текстами 

вчителя 



6 Зарубіжна 

літератур

а. 

Р. Бредбері 

"Усмішка". 

Образ Тома, 

його 

динаміка 

Знати ідейно-

тематичний зміст 

оповідання. 

Текст 

оповідання. 

Перегляд 

фільму 

.svitliteraturu.

com>publ>fil

mi>usmishka

_film 

Подумати 

над 

запитанням 

"Якою я 

бачу нашу 

Землю 

через 50 

років?". 

Переглянут

и 

презентаці

ю 

naurok.com.

ua>Бібліоте

ка>Зарубіж

на 

література> 

6 клас 

6 Всесвітня 

історія 

Місто Рим і 

життя його 

мешканців 

1. Життя столиці.,2. 

Побут римських 

громадян, їхні звичаї та 

традиції.,3. Римська 

сім'я та виховання 

дітей. 

Параграф 50 Параграф 

&50 

конспект 

6 українськ

а мова, І 

група 

Розряди 

займенників 

за значенням. 

- особливості 

займенників; 

- розряди за значенням; 

- правильне вживання 

у мовленні. 

с.191- робота 

з таблицею, 

вправа 506. 

Вивчити 

таблицю 

с.191 

6 українськ

а мова, ІІ 

група 

Розряди 

займенників 

за значенням. 

- особливості 

займенників; 

- розряди за значенням; 

- правильне вживання. 

підручник, с. 

191, робота з 

таблицею, 

вправа 506. 

вивчити 

таблицю, 

с.191. 

6 Англійськ

а мова (1 

підгрупа)  

Визначні 

місця Києва.  

Розвиток навичок 

читання та усного 

мовлення 

Впр. 5 с. 

165-

166(чит.,пер

екл.) 

Впр. 6 с. 

167( 

письм.)  



6 Англійськ

а мова 

(2підгруп

а) 

Визначні 

місця Києва 

Розвиток навичок 

читання та усного 

мовлення 

Впр. 5с.165-

166 (чит., 

перекл.)  

Впр. 6 с. 

167(письм.) 

7 Алгебра Системи 

рівнянь з 

двома 

змінними. 

Графічний 

метод 

розв'язуванн

я систем 

рівнянь із 

двома 

змінними. 

Системи рівнянь з 

двома змінними.Що є 

розв'язком, що означає 

розв'язати систему 

рівнянь ? Суть 

графічного методу 

розв'язування систем 

рівнянь. 

П.26, с.190 -

193. 

П.26, 

впр.1008 

(1,2), 1011 

(1, 2). 

7 Фізика Механічна 

робота 

Поняття механічної 

роботи. Формула 

визначення механічної 

роботи. Одиниці 

вимірювання роботи. 

П.40, с.163 - 

165. 

П.40, 

впр.291,293

, с.168. 

7 Всесвітня 

історія 

Північно- 

Східна Русь 

у ХІІ- першій 

половині 

ХІV століття 

1. Утворення 

Володимиро-

Суздальського 

князівства.,2. Великий 

Новгород. 

Льодовикове 

побоїще.,3. 

Монгольське 

заварювання Русі. 

Параграф 17 

ст.177-186 

Параграф 

&17, 

створити 

хронологіч

ний 

ланцюжок 

історичних 

подій. 

7 Фізична 

культура 

Легка 

атлетика 

Вправи для розминки з 

спеціальними 

вправами бігуна до 

1000м в рівномірному 

темпі (пульс 120 -130 

ударів за 1хв. )Після 

бігу заспокійливі 

вправи і самоконтроль 

Яка користь 

від бігу? 

Виконуємо 

стрибки 

через 

скакалку 

,відтисканн

я, 

піднімання 

тулуба в 



(пульс через 5хв має 

бути 96 ударів за 1 хв і 

менший ,якщо більший 

значить треба 

виконувати біг в 

меншому темпі. 

сід,нахили 

вперед з 

положення 

сидячи 

.Навантаже

ння даємо 

по 

самостійно 

7 Українськ

а мова 

Службові 

частини 

мови. 

Прийменник 

як службова 

частина 

мови. 

- поглибити знання, 

засвоєні в молодших 

класах, про 

прийменник; 

- знаходити 

прийменники в 

реченні, відрізняти їх 

від сполучників і 

часток; 

- правильно 

використовувати у 

реченні,поєднувати з 

іменниками в різних 

відмінкових формах.  

ПІДРУЧНИ

К, с. 208 -209 

, вправа 

454(усно), 

455, 456 

(письмово) 

с. 208 - 209, 

вивчити 

правила 

7 Англійськ

а мова 

Часи 

дієслова 

Розвиток граматичних 

навичок 

Впр. 1( а, б) 

с. 

165.(письм.)  

Впр. 2 с. 

165(письм.) 

8 Фізика Потужність 

електричного 

струму 

Потужність як фізична 

величина. Формула 

потужності.Одиниці 

вимірювання.Зв'язок 

потужності 

електричного струму з 

роботою. 

П.34, с.144 - 

146, задача 

2, с.152. 

П.34, впр. 

269, 270. 

8 Фізична 

культура 

Легка 

атлетика . 

Виконуємо розминку із 

спеціальними 

вправами бігуна, далі 

біг в рівномірному 

темпі до 1000 м. після 

Як 

правильно 

дозувати 

навантаженн

Виконуємо 

стрибки 

через 

скакалку 3 

-по 40 сек. 



бігу переходимо на 

ходьбу на 3хв і 

виконуємо вправи на 

заспокоєння дихання. 

я під час 

бігу? 

пднімання 

тулуба в 

сід 3 

підходи 40 

сек на 

протязі 

дня. 

8 Фізична 

культура 

Легка 

атлетика 

Виконати повторно 

завдання минулого 

уроку 

теж саме Повторити 

теж саме 

8 Українськ

а мова  

Відокремлені 

додатки. 

Розділові 

знаки при 

відокремлени

х додатках. 

Самостійна 

робота. 

Вміти знаходити 

відокремлені додатки у 

реченні, правильно 

розставляти розділові 

знаки при їх. 

Підручник, 

вправа 352. 

Самостійна 

робота ( 

завдання у 

вайбері). 

§ 34 ( 

повторити 

првила), 

вправа 350. 

8 Інформат

ика (І 

підгрупа) 

Цикл з 

передумовою

. 

Співвідноше

ння типів 

даних та 

елементів 

для введення 

даних, 

зчитування 

даних з 

елементів 

введення. 

https://ppt-

online.org/156328 

Підручник 

&6.7 

Підручник 

&6.7 

Завдання 1 

8 Інформат

ика (ІІ 

підгрупа) 

Цикл з 

передумовою

. 

Співвідноше

ння типів 

даних та 

https://ppt-

online.org/156328 

Підручник 

&6.7 

Підручник 

&6.7 

Завдання 1 

https://ppt-online.org/156328
https://ppt-online.org/156328
https://ppt-online.org/156328
https://ppt-online.org/156328


елементів 

для введення 

даних, 

зчитування 

даних з 

елементів 

введення 

8 Геометрія Розв'язуванн

я вправ на 

знаходження 

площ 

простих 

фігур 

Формули площ 

простих фігур 

Текст 

підручника 

пп. 20-23 

Повт. пп 

20-23 вик 

впр. 742, 

783 

9 Фізика Розв'язуванн

я задач 

Імпульс тіла. Закон 

збереження імпульсу. 

П.36, с. 195 -

197, задача 

1,2, с.202. 

П.36, впр. 

261,263, 

с.203. 

9 Всесвітня 

історія 

Британське 

володарюван

ня в Індії 

1. Політика карстового 

та релігійного 

розбрату.,2. Повстання 

сипаїв.,3. Міф про 

тягар білої людини. 

Параграф 

22ст.183-185 

Гісем 

Харків,2009, 

25. 

Параграф 

22 Гісем 

Харків 

2009, &25 

.Оформити 

таблицю 

Повстання 

сипаїв. 

9 Фізична 

культура 

Легка 

атлетика 

Виконуємо завдання 

минулого уроку 

Самоконтро

ль при 

виконанні 

бігу 

(дихання 

,пульс і саме 

головне має 

бути гарний 

нвстрій) 

Вправи ЗФ 

підготовки:

прес 3 -по 

40 сек 

.Відтискан

ня 3 -по25 

разів діч. з 

упором на 

руки та 

коліна. 



9 Англійськ

а мова 

Пасивний 

стан дієслова 

Розвиток граматичних 

навичок 

Впр. 1 с. 

210.(письм.) 

Впр. 2,4 с. 

211-

212(письм) 

9 Українськ

а 

літератур

а. 

ПЧ 

Гуманістичн

ий пафос 

поеми Т. 

Шевченка " 

Марія" 

Зміст поеми. Розкрити 

тему жіночої долі. 

Підручник 

ст.236-237, 

Поема " 

Марія" Т. 

Шевченка ( у 

" Кобзарі" ), 

додатковий 

матеріал ( у 

вайбері). 

Підготуват

ися до 

написання 

контрольно

ї роботи ( 

повторити 

ст.192-249). 

9 Інформат

ика (ІІ 

підгрупа) 

Створення 

таблиць 

засобами 

HTML. 

Узагальненн

я і 

систематизац

ія 

навчального 

матеріалу з 

теми 

Вміння працювати в 

Персональному 

навчальному 

середовищі 

Підручник 

розділ 9 

Повторити 

розділ 9 

 


