
Дистанційна форма роботи здобувачів ЗЗСО І-ІІ ст.. Nо9 м.Ковеля, станом на 27.04.2020 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал 
Домашнє 

завдання 

5 Українська мова 
Діалог. Тире при 

діалозі. 

Діалог, розділові знаки при 

діалозі. 

Вміння правильно 

конструювати і грамотно 

записувати діалог. 

Підручник, вправи 514, 515. 

§ 44 ( вивчити 

правила), вправа 

516. 

5 Історія України 
Голодомор 1932-

1933 рр. 

1. Причини та наслідки 

голодомору.,2. Значення 

Великого терору.,3. 

Репресії. 

Параграф 19 ст. 110-111 Щупак. 

Параграф & 19 

конспект, основні 

дати та події. 

Ст.144 відповіді 

на запитання 

5 Природознавство 

Охорона 

природи. 

Червона книга 

України. 

Поняття охорона природи, 

міжнародне 

співробітництво у справі 

охорони природи, Червона 

книга України, закони, що 

охороняють види 

організмів. 

с. 182 - 184. 

Опрацювати § 47. 

Виконати - с. 186 

запитання 4. 

5 Математика 

Додавання і 

віднімання 

натуральних 

чисел 

Рівняння, корені рівняння. 

кути, вимірювання кутів 
Текст підручника пп. 9-12 

Повт. п9-12 ,вик. 

впр.316,322 

5 Основи здоров’я 
Безпечне 

довкілля 

Техногенне, соціальне, 

природне довкілля 

Підручник $ 27  

Презентація для опрацювання, 

http://www.myshared.ru/slide/1196872/ 

Написати міні 

твір на одну з тем  



«Я люблю свою 

планету, тому що 

вона особлива». 

 «Я 

відповідальний за 

майбутнє своєї 

планети». 

 «Мене турбує 

доля всього 

живого на 

Землі». 

 «Найголовніший 

обов’язок 

людства — 

зберегти 

Землю 

придатною для 

життя». 

5 
Трудове 

навчання 

(дівчата) 

Види столових 

приборів 

Правила етикету за столом, 

послідовність сервірування 

столу, класифікація 

столових приборів 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

vidi-stolovih-priboriv-pravila-

povedinki-za-stolom-serviruvanna-

svatkovogo-stolu-trudove-navcanna-5-

klas-228238.html 

 

Скласти 

паперову 

серветку для 

святкового столу 

( 3 різних форми) 

6 
Зарубіжна 

література 

Порівняльна 

характеристика 

Тома і Кліві ( за 

оповіданнями 

Р.Бредбері 

Узагальнення матеріалу з 

теми "Образ майбутнього в 

літературі" 

Робота над темою уроку (твір). 

Підготувати 

повідомлення про 

життя і творчість 

А.Ліндгрен 



"Усмішка" і 

Р.Шеклі "Запах 

думки") 

6 Математика 

Графіки 

залежності між 

величинами 

Координатна площина. 

Читання графіків 
П.46 

П.46, впр.1288, 

1289 

6 Біологія 

Значення рослин 

для існування 

життя на планеті 

Земля. Значення 

рослин для 

людини. 

Значення рослин для 

природи, людини; вплив 

діяльності людини на 

навколишнє середовище, 

Червона книга. 

с. 186 - 190. 

Опрацювати § 50. 

Виконати 

завдання с. 190 

Поміркуйте. 

**.Написати міні 

- проект( один за 

вибором) 1 - Як 

утворився торф і 

кам'яне вугілля? 

2- Викопні 

рослини. 

6 
Фізична 

культура. 
Легка атлетика. 

Розминка як перед бігом та 

метанням,повторний біг на 

30 кроків 6 підходів з 

інтервалом відпочинку до 3 

хв, вправи на заспокоєння 

дихання.Піднімання тулуба 

в сід 3 по-30 сек,нахили в 

положенні сидячи - ноги в 

колінах тримати прямими 3 

-по 12 раз.,рівновага на 

одній нозі по 10 сек на 

кожній нозі. 

ЯК правильно дихати при виконанні 

вправ ЗФП ? 

Стрибаємо через 

скакалку 3 -по 30 

сек.Відтискання 

3-по 12 раз. 



6 
Англійська мова 

(1 підгрупа)  

Подорож 

Україною та 

Британією. 

Повторення.  

Повторення лексики та 

граматики.  
Впр1с. 180.(письмово).  

Впр. 5с.183 

(письмово).  

6 
Англійська 

мова(2підгрупа) 

Подорож 

Україною та 

Британією. 

Повторення.  

Повторення лексики та 

граматики.  
Впр1с. 180(письмово) 

Впр. 

5с.183(письмово). 

7 
Зарубіжна 

література 

Рюноске 

Агутава 

"Павутинка". 

Утілення ідеї 

про моральну 

справедливість у 

новелі. 

Життя і творчість 

письменника. Зміст 

оповідання 

Опрацювання статті підручника про 

Р.Агутагаву. Літературний диктант  

Знати зміст 

новели 

"Павутинка" 

.Записати образи 

-символи, які 

зустрічаються у 

творі. 

7 
Зарубіжна 

література 

Рюноске 

Агутава 

"Павутинка". 

Утілення ідеї 

про моральну 

справедливість у 

новелі. 

Життя і творчість 

письменника. Зміст 

оповідання 

Опрацювання статті підручника про 

Р.Агутагаву. Літературний диктант  

Знати зміст 

новели 

"Павутинка" 

.Записати образи 

-символи, які 

зустрічаються у 

творі. 

7 Алгебра 

Розв'язування 

систем лінійних 

рівнянь методом 

додавання. 

Розв'язок системи рівнянь. 

Метод додавання та його 

алгоритм 

П. 28, прочитати 

П.28, с. 200-202., 

впр.1048 (1,2), 

1050 (1). 



7 Геометрія 

Рівнобедрений 

трикутник та 

його властивості 

Означення рівнобедреного 

трикутника. Властивості 

рівнобедреного 

трикутника. 

П.9, п.10 
П.9, п.10, впр. 

205, 236 

7 Біологія 

Поведінка 

тварин у природі 

та методи її 

вивчення. 

Лабораторне 

дослідження . 

Спостереження 

за поведінкою 

тварин. 

Поведінка, етологія, 

спостереження, етограма, 

експеримент, знаковий 

стимул,модель. 

с. 181 - 185. 

Опрацювати § 42. 

Виконати 

лабораторне 

дослідження ( хід 

роботи с. 184 

підручника.)  

7 
Фізична 

культура 
Легка атлетика 

Розминка як перед бігом та 

метанням м. 

м'яча,повторний біг на 30м 

-7 підходів з інтервалом 

відпочинку до 3 хв., вправи 

на заспокоєння дихання і 

нахили в широкій стійці, 

нахили вперед в положенні 

сидячи -12раз, відтискання 

3 -по 14разів. Метання 

дрібних предметів в 

горизонтальну ціль з 

віддалі 12-15м до 20 разів 

кожною рукою. 

Дотримуватись правил безпечної 

поведінки при виконанні вправ. 

Виконувати 

вправи ранкової 

зарядки,стрибки 

через скакалку 3 -

по 40 сек., 

піднімання 

тулуба в сід 3 -по 

30 

сек,відтискання 3 

-по 12 раз. 



8 Українська мова 

Відокремлені 

уточнювальні 

члени речення. 

Знати про те, які члени 

речення є уточнювальними, 

їх роль у мовленні та умови 

відокремлення. 

Підручник ст. 163-164, читати 

правила, вправи 372, 373. 

§ 36 ( вивчити 

правила), вправа 

379. 

8 
Зарубіжна 

література 

Б.Космовська. 

"Буба". 

Художній світ 

Б.Космовської 

Сучасна зарубіжна 

література для дітей. 

Життєвий і творчий шлях 

Б.Космовської. 

Матеріал підручника. Мультимедійна 

презентація. Текст твору. 

Підготувати 

розповідь про 

епізод із повісті 

"Буба", який 

найбільш 

сподобався. 

ЧОМУ? 

8 Біологія 

Гуморальна 

регуляція 

процесів 

життєдіяльності. 

Ендокринна 

система людини. 

Гуморальна регуляція, 

залози зовнішньої, 

внутрішньої, змішаної 

секреції, гормони, 

нейрогормони, гіпофіз, 

гігантизм, акромегалія, 

карликовість. 

с. 248 - 250. 

Опрацювати § 54. 

Виконати 

завдання с. 251 

Поміркуйте. 

8 
Фізична 

культура 
Легка атлетика 

Розминка як перед бігом та 

метанням 7-10 

хв,повторний біг на 30 м 8 

підходів з інтервалом 

відпочинку до 3-5 хв 

,вправи на заспокоєння 

дихання та нахили вперед з 

положення сидячи до 15 

раз,метання дрібних 

предметів в горизонтальну 

ціль розміром 2 на 2 м з 

Дотримуватись безпечної поведінки 

при виконанні вправ 

Виконуємо 

ранкову зарядку, 

стрибки через 

скакалку 3 -по 40 

сек,піднімання 

тулуба в сід- 3 по 

40 сек. 



віддалі 12 - 15 м.по 20 раз 

кожною рукою. 

8 
Інформатика (І 

підгрупа) 

Розв'язання 

копетентнісних 

задач 

Повторення теми: Поле, 

сталі змінні 
Підручник розділ 6 (повторити) 

Підручник розділ 

6 (повторити) 

8 Алгебра 

Розв'язування 

рівнянь, які 

зводяться до 

квадратних. 

Біквадратні 

рівняння 

Означення біквадратного 

рівняння, заміна змінної, 

формула коренів 

квадратного рівняння 

Текст підручника п.21 
Вивч. п.21, вик 

впр.751,755 

8 Англійська мова 
Подорож до 

Британії.  

Активізація ЛО теми, 

розвиток навичок усного 

мовлення.  

Впр. 1 с. 220(письмово) 
Впр2с. 

220(письмово). 

9 Алгебра 
Контрольна 

робота 

Правила 

комбінаторики.Ймовірність 

випадкової події.Елементи 

статистики 

П. 21-24. 
Контрольна 

робота 

9 
Зарубіжна 

література 

Р.Бредбері. "451 

градус за 

Фаренгейтом". 

Натовп і влада. 

Важке прозріння 

особистості в 

тоталітарному 

суспільстві. 

Бачення письменником у 

визначенні проблеми 

"натовп" і "влада". 

Особистість у 

тоталітарному суспільстві. 

Текст твору. Міні-лекція вчителя. 

Ознайомитись з 

пам'яткою "Як 

писати 

рецензію". 



9 Геометрія 

Декартові 

координати на 

площині 

Координати точки. 

Відстань між точками. 

Координати середини 

відрізка. Рівняння кола та 

прямої 

П. 8 - п. 11 
П.8-п.11, впр. 8.2 

(1), 9.3 (1), 9.11. 

9 Історія України 

Повторювально-

узагальнюючий 

урок 

Культурне життя України в 

другій половині ХІХ 

століття 

Параграф 33-35, конспект 

Параграф &33-

35,ст 298-301 

відповіді на 

запитання. 

9 Біологія 

Екосистема. 

Різноманітність 

екосистем. 

Екосистема, структури 

екосистем: просторова, 

вікова, екологічна, статева, 

етологічна; продуценти, 

консументи, редуценти, 

екосистемне різноманіття, 

методи дослідження 

екосистем. 

с. 230 - 232.  

Опрацювати § 54. 

Виконати 

завдання с.233 

Біологія + 

Екологія. 

9 
Інформатика ( І 

підгрупа) 

Розв'язання 

копетентнісних 

задач з теми: 

"Комп'ютерні 

публікації" 

Створення і редагування 

публікацій 
Повторити підручник розділ 7 

Повторити 

підручник розділ 

7 

9 Англійська мова Манчестер.  

Вдосконалення навичок 

читання та усного 

мовлення.  

Впр. 3с.220 (прочитати, дати 

відповіді на запитання письмово)  

Впр. 5, 6 с. 222-

223. 

 


