
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 6 класу 

(12.05.2020р.-22.05.2020р.) 
 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Математика  

 

Войтюк О.М. 

Вправи на множення 

звичайних дробів 
Підручник §9 (ст.56,57)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=W0mW

GSyeunI  

Виконати № 341,360,381 

12.05 

Вправи на ділення 

звичайних дробів 
Підручник §10 (ст.67,68)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=V5CiZ

U22CDk  

Виконати № 414,446.431 

14.05 

Задачі на 

знаходження дробу 

від числа і числа за 

його дробом 

Підручник §9,10 (ст.57,69)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=tlZGK

Q6uy8U  

Виконати № 390, 440,453 

15.05 

Вправи на 

застосування 

властивостей 

пропорції 

Підручник §13,14 (ст.93-96)- повторити 

https://naurok.com.ua/test/vidnoshennya-i-

proporci-414754.html - пройти тест 

Виконати №573, 576. 581 

18.05 

Коло і круг  Підручник §16 (ст.116-118)- повторити 

https://naurok.com.ua/test/kolo-i-krug-

414648.html - пройти тест 

Виконати № 693,694,703 

20.05 

 Вправи на додавання 

і віднімання 

раціональних чисел 

Підручник §26,27(ст.194,205) – 

повторити 

https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-

dodavannya-i-vidnimannya-racionalnih-

chisel-413096.html - пройти тест 

Виконати №1128,1135,1196 

22.05 

Англійська  

мова 

 
Смаженюк С.Л. 

«Урок англійської 

мови» 

Підручник Урок 7 ст 178 

1.Прочитай  Впр 1 і повтори слова 

2. Виконай впр.4 письмово 

3. Робочий зошит.Впр 17 ст195 

13.05.2020 

 

Граматика 1.Повтори вживання часових форм 

дієслів (довідничок) 

2. впр.19 ст 96 РЗ  

 

 

15.05.2020 

Контроль аудіювання Контроль аудіювання з теми  «Спорт» 

(тести) 
18.05.2020 

Контроль читання Контроль читання з теми 

«Подорож»(тести) 
20.05.2020 

Контроль письма Контроль письма з тем «Лондон і 22.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=W0mWGSyeunI
https://www.youtube.com/watch?v=W0mWGSyeunI
https://www.youtube.com/watch?v=V5CiZU22CDk
https://www.youtube.com/watch?v=V5CiZU22CDk
https://www.youtube.com/watch?v=tlZGKQ6uy8U
https://www.youtube.com/watch?v=tlZGKQ6uy8U
https://naurok.com.ua/test/vidnoshennya-i-proporci-414754.html
https://naurok.com.ua/test/vidnoshennya-i-proporci-414754.html
https://naurok.com.ua/test/kolo-i-krug-414648.html
https://naurok.com.ua/test/kolo-i-krug-414648.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-dodavannya-i-vidnimannya-racionalnih-chisel-413096.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-dodavannya-i-vidnimannya-racionalnih-chisel-413096.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-dodavannya-i-vidnimannya-racionalnih-chisel-413096.html


Київ», «Шкільне життя» (твір, лист) 
Історія 

 

Сокирка П.М. 

 

Індійська 

цивілізація. 

Переглянути презентацію. Визначити 

особливості Індійської цивілізації. 

 

 

https://moyaosvita.com.ua/istoriya/indijs

ka-civilizaciya-istoriya     

12.05 

Урок контролю 

знань з теми :  

« Римська імперія» 

 Виконати роботу з 10.00 до 12.00 . 

Файлове повідомлення . 

14.05 

Ісламська 

цивілізація  

 Підготувати повідомлення  18.05 

Цивілізація 

взаємодії. Пр. 

р:зіставлення 

господарства, 

суспільного життя 

й культури 

населення давніх 

Греції та Риму, з 

одного боку, й Індії 

та Китаю, з іншого. 

. 

 Виконати практичну роботу. 

Перегляд презентації  

19.05 

Географія 

 

Сокирка П.М. 

Контрольна робота 

з теми : 

«Гідросфера» 

 Виконати роботу з 11.30 до 13. 30 . 

Файлове повідомлення . 

13.05 

Найбільші за 

площею та 

чисельністю 

населення держави 

світу. 

Опрацювати параграф  61. 

Переглянути презентацію  

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

derzhavi--susidi-ukra-ni-28340.html  

14.05 

Держави-сусіди 

України на 

політичній карті 

світу. Пр.р.8 

Позначення на 

контурній карті 

кордонів 

найбільших держав 

у різних частинах 

світу та їх столиць. 

  

Зміни компонентів 

географічної 

оболонки під 

впливом людської 

діяльності. 

Забруднення 

довкілля  

  

 Опрацювати параграф 62 . на ст. 250 

виконати завд. 1 Перегляд презентації  

https://gdz4you.com/prezentaciyi/geogr

afiya/zabrudnennya-dovkillya-4269/  

  

20.05 

https://moyaosvita.com.ua/istoriya/indijska-civilizaciya-istoriya
https://moyaosvita.com.ua/istoriya/indijska-civilizaciya-istoriya
https://naurok.com.ua/prezentaciya-derzhavi--susidi-ukra-ni-28340.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-derzhavi--susidi-ukra-ni-28340.html
https://gdz4you.com/prezentaciyi/geografiya/zabrudnennya-dovkillya-4269/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/geografiya/zabrudnennya-dovkillya-4269/


Українська 

мова 

 

Борова Н.А.     
 

 Неозначені 

займенники, їх 

відмінювання. 

Написання разом і 

через  дефіс.                  

 

 

 

 

Заперечні 

займенники. 

Правопис заперечних 

займенників.                                                                                                                                                                               

 

 

 

Розбір займенника як 

частини мови.  РМ. 

Есе « У чому полягає 

життєвий успіх».        

Повторення і 

узагальнення 

вивченого за рік. 

Підручник стор. 202-202, вправа 529. 

Презентація  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tPAlW

Y6FtHY 

 

 

 

 

 

Підручник стор.201-202,вправа 534.            

 

 

 

 

 

 

 

 

Підручник стор.211, вправа 553. 

12.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2020 

Українська 

література 

 
  Борова  Н.А.     

 

Гумористичні 

твори, їх жанрове 

розмаїття. Роль 

гумору в житті 

українців. Л. Глібов 

«Щука», «Муха і 

Бджола», «Жаба і 

Віл».Викривальна і 

повчальна 

спрямованість 

байок. Будова 

байки. 

 

С. Руданський  

«Добре 

торгувалось», 

«Запорожці у 

короля». 

Висміювання 

моральних вад 

,негативних рис 

характеру, 

авторська симпатія 

до простих людей.    

ТЛ: байка, алегорія, 

мораль, гумореска, 

співомовка. 

Підручник стор. 232-242. Виразне 

читання та аналіз байок. Презентація 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp

UH7EdOdGs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Підручник стор.242-249. Аналіз 

байок, одну ( на вибір) вивчити  

напам*ять. Презентація https://urok-

ua.com/urok-prezentatsiya-z-

ukrajinskoji-literatury-tvorchist-stepana-

rudanskoho/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gLZ

hqUFyEpk 

 

 

 

 

13.05.2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tPAlWY6FtHY
https://www.youtube.com/watch?v=tPAlWY6FtHY
https://www.youtube.com/watch?v=GpUH7EdOdGs
https://www.youtube.com/watch?v=GpUH7EdOdGs
https://urok-ua.com/urok-prezentatsiya-z-ukrajinskoji-literatury-tvorchist-stepana-rudanskoho/
https://urok-ua.com/urok-prezentatsiya-z-ukrajinskoji-literatury-tvorchist-stepana-rudanskoho/
https://urok-ua.com/urok-prezentatsiya-z-ukrajinskoji-literatury-tvorchist-stepana-rudanskoho/
https://urok-ua.com/urok-prezentatsiya-z-ukrajinskoji-literatury-tvorchist-stepana-rudanskoho/
https://www.youtube.com/watch?v=gLZhqUFyEpk
https://www.youtube.com/watch?v=gLZhqUFyEpk


 

П. Глазовий 

«Еволюція», 

«Найважча роль», 

«Заморські гості», 

«Кухлик».Іронічно-

пародійна, 

викривальна 

спрямованість 

творів. Література 

рідного краю. 

 

 

 

 

К.Нестлінгер 

«Конрад, або 

Дитина з 

бляшанки». 

Незвичайність 

образу 

Конрада,риси його 

характеру. Конрад і 

його становлення  у 

світі. ТЛ: 

психологічна 

повість. 

 

Узагальнення і 

систематизація 

вивченого 

матеріалу. 

 

 

 

 

 

Підручник стор.250=252. Презентація 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-

pavlo-glazoviy-gumoristichna-

spadschina-180188.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переказ ключових 

епізодів,Характеристика Конрада.   

 

25.05.2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2020  

 

 

 

 

 

 

 

Фізична 

культура 

 

Запрута О.В. 

Руханка Відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=6iJaHo

VGPZI 

 

12.05.2020 

 

Вправи з великим 

м’ячем   

Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Mddi8a

8bISM 

 

14.05.2020 

Вправи з малим 

м’ячем   

Відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5
pozfx4 
 

19.05.2020 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pavlo-glazoviy-gumoristichna-spadschina-180188.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pavlo-glazoviy-gumoristichna-spadschina-180188.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pavlo-glazoviy-gumoristichna-spadschina-180188.html
https://www.youtube.com/watch?v=6iJaHoVGPZI
https://www.youtube.com/watch?v=6iJaHoVGPZI
https://www.youtube.com/watch?v=Mddi8a8bISM
https://www.youtube.com/watch?v=Mddi8a8bISM
https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5pozfx4
https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5pozfx4


«Гандбол» Комбінована робота 21.05.2020 

Зарубіжна 

література   

 
Борова Н.А. 

     

К.Нестлінгер 

«Конрад, або 

Дитина з 

бляшанки». 

Незвичайність 

образу 

Конрада,риси його 

характеру. Конрад і 

його становлення  у 

світі. ТЛ: 

психологічна 

повість. 

 

Узагальнення і 

систематизація 

вивченого 

матеріалу. 
 

Переказ ключових 

епізодів,Характеристика Конрада.   
 

13.05.2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2020  
 

Трудове 

навчання    

 

Чернова Л. В.  

 

 

 

 

  

Зовнішній вигляд 

волосся і стан 

здоров’я людини. 

Типи волосся. 

Фактори, що 

впливають на стан 

волосся. Предмети 

для догляду і 

засоби догляду за 

волоссям. Професія 

перукар. 

Опрацювати матеріал. 
https://school.home-task.com/oglyad-za-
volossyam-faktori-shho-vplivayut-na-stan-
volossya/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2JTPR
0nRMkI 

Створити міні-проект «Святкове 

укладання волосся», «розробка ескізу 

нової зачіски для дівчинки» 

15.05.2020 

 

Біологія 

 

Чернова Л. В.  

 

 

 

Контрольна робота 

з теми «Гриби». 

Виконати завдання  за посиланням.( 1 

варіант на вибір) 
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-
po-temi-gribi-63000.html 

19.05.2020 

 

Музичне 

мистецтво 

 

Чернова Л. В.   

 

Шляхами симфонії.  

Українська 

симфонічна поема. 

Симфонічна сюїта.  

Звучить 

симфонічна музика. 

Урок узагальнення 

знань. 

Опрацювати матеріал підручника ст.. 

188-208. Вивчити слова пісень: «На 

безіменній висоті», «Пісня про 

Україну». 
https://www.youtube.com/watch?v=Jtdim
KhtpG8 
 
http://vospitatel.ucoz.ua/load/6_klas_muzi
chne_mistectvo_urok_32_ukrajinska_simfo
nichna_poema/4-1-0-678 
https://www.youtube.com/watch?v=YIDRl
b0pmg0 
 

14.05.2020 

https://school.home-task.com/oglyad-za-volossyam-faktori-shho-vplivayut-na-stan-volossya/
https://school.home-task.com/oglyad-za-volossyam-faktori-shho-vplivayut-na-stan-volossya/
https://school.home-task.com/oglyad-za-volossyam-faktori-shho-vplivayut-na-stan-volossya/
https://www.youtube.com/watch?v=2JTPR0nRMkI
https://www.youtube.com/watch?v=2JTPR0nRMkI
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-po-temi-gribi-63000.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-po-temi-gribi-63000.html
https://www.youtube.com/watch?v=JtdimKhtpG8
https://www.youtube.com/watch?v=JtdimKhtpG8
http://vospitatel.ucoz.ua/load/6_klas_muzichne_mistectvo_urok_32_ukrajinska_simfonichna_poema/4-1-0-678
http://vospitatel.ucoz.ua/load/6_klas_muzichne_mistectvo_urok_32_ukrajinska_simfonichna_poema/4-1-0-678
http://vospitatel.ucoz.ua/load/6_klas_muzichne_mistectvo_urok_32_ukrajinska_simfonichna_poema/4-1-0-678
https://www.youtube.com/watch?v=YIDRlb0pmg0
https://www.youtube.com/watch?v=YIDRlb0pmg0


https://www.youtube.com/watch?v=RnagP
3cgu9U 
 
http://vospitatel.ucoz.ua/load/6_klas_muzi
chne_mistectvo_urok_34_tema_zvuchit_si
mfonichna_muzika_pidsumkovij_urok/4-1-
0-692 

 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=RnagP3cgu9U
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