
Графік дистанційного навчання  

для учнів 5 класу  

з 15.02.2021 -19.02.2021 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 «Гімнастика» Відео: 

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

=Ww4Ik7zi-

28&ab_channel=TrainerOnline  

 

Відео: 

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

=qJddaYHC6TE&ab_channel=%

D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0

%B3%D0%9C%D0%B5%D0%B

7%D1%96%D0%BD%D0%BE%

D0%B2  

 

 

15.02. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

 Історичне минуле 

нашого народу в житті 

сучасної людини. 

Образи козаків та 

символіка козацької 

шаблі у творі.  

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Виконати тестові завдання  

( файловий документ), 

підготувати повідомлення про 

один із замків, які згадуються в 

повісті «Таємниця козацької 

шаблі» 

15.02 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

 Речення, його 

граматична основа  

( підмет і присудок).  

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=
mDymA8ZWq1c 

Переглянути матеріал, 

опрацювати § 34( с. 179- 181) , 

виконати вправу 415, 416 

 

15.02. 

Музичне 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Інструментальне соло. Опрацювати матеріал ст.. 106-

109. Слухання та аналіз 

музичних творів. 

http://anastasiaartway.blogspot.co

m/2019/04/instrumental-solo-

5.html 

Розучити пісню «Чарівний 

смичок». 

15.02 

https://www.youtube.com/watch?v=Ww4Ik7zi-28&ab_channel=TrainerOnline
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https://www.youtube.com/watch?v=qJddaYHC6TE&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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https://www.youtube.com/watch?v=qJddaYHC6TE&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=qJddaYHC6TE&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=mDymA8ZWq1c
https://www.youtube.com/watch?v=mDymA8ZWq1c
http://anastasiaartway.blogspot.com/2019/04/instrumental-solo-5.html
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https://www.youtube.com/watch?v

=AZQOsAq-oK8  

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Розчинні і нерозчинні 

речовини. Практичне 

заняття. Вивчення 

розчинності 

речовин:глини, олії, 

лимонної кислоти. 

Опрацювати § 32 

Переглянути відеоматеріал. 

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

=ej8EN4otvKs&ab_channel=Virtu

alCollegium 

 

15.02. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Улюблені свята» 

Аудіювання 

Урок 4 ст128 

1. Прослухати аудіо 

запис  у вайбер впр 2 і 

переказати текст 

2. Впр 3 ст129 

(написати стислий 

переказ тексту) 

15.02 

 

 Математика 

Войтюк О.М  

 

Уявлення про десяткові 

дроби 

Підручник п. 30 (ст.190-191) – 

опрацювати, виконати  № 804, 806, 

810 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw  
https://www.youtube.com/watch?v=
qCcmIfwyNtY  
 

16.02 

Українська мова  

Нікітішина Н.О. 

Речення, його 

граматична основа  

( підмет і присудок). 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Опрацювати § 34, виконати 

завдання на картках 

16.02 

Факультатив 

«Сходинки 

орфографії» 

Нікітішина Н.О. 

Подвоєння внаслідок 

збігу та на позначення 

подовжених 

приголосних. Збіг 

приголосних на межі 

значущих частин слова. 

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

=7cUBd62xsQg 

Переглянути матеріал, виписати 

5 -10 слів із зазначеними 

орфограмами  

16.02. 

Образотворче 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Живопис. Фактура як 

засіб художньої 

виразності у живописі.  

Зображення на плщині. 

Відтворення об’ємності 

форм та фактури шерсті 

у тематичній композиції 

«Лисичка на полюванні» 

Опрацювати матеріал. Передати 

об’ємність форм у техніці «по-

вологому» та фактури шерсті За 

допомогою техніки «по-сухому» 

у тематичній композиції 

«Лисичка на полюванні» 

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

=70KUFFjSt3Y  

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

=LaX7CwrkCMM  

16.02 

https://www.youtube.com/watch?v=AZQOsAq-oK8
https://www.youtube.com/watch?v=AZQOsAq-oK8
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=qCcmIfwyNtY
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Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 

Е.Портер « Полліанна». 

Провідні ідеї твору. 

 

 

Виправте помилки в тексті:Тітка 

Поллі отримала телеграму, що до 
неї їде осиротіла дочка брата 
Полліанна. Жінка наказала 
приготувати найкращу кімнату 
для улюбленої племінниці, сама 
поїхала на вокзал її зустрічати. 
Полліанна впізнала тітоньку, хоча 
бачила її, коли була зовсім 
маленькою. Вони міцно 
обійнялися й розплакалися від 
щастя.  
https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-eleonor-porter-zitta-ta-

tvorcist-pollianna-121990.html 

переглянути презентацію (1-12 

слайди), прочитати розділи 

 

16.02 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Улюблені свята» 

Говоріння 

Урок 4 ст 130 Урок у Google 

Meet Час 10.20 

1. Впр 1,2 ст130 

2. Впр4 ст 131 Скласти 

речення за таблицею 

16.02 

 Математика 

Войтюк О.М. 

Читання і запис 

десяткових дробів 

Підручник п. 30 (ст.190-191) – 

повторити ,виконати  № 811, 

813,814  

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw  
https://www.youtube.com/watch?v=
8FnH7DfX1E4  
 

17.02 

Трудове 

навчання  

 

Чернова Л. В 

Виготовлення виробу. 

Оздоблення виробу. 

Контроль якості виробу. 

Оцінювання робіт. 

Презентація виготовлених 

виробів. 

Опрацювати матеріал. 

http://www.myshared.ru/slide/114

3274/ 

Проаналізувати вироби за 

критеріями оцінювання проекту. 

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

proektu-pidstavka-pid-gornyatko-

18030.html  

17.02 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

 Розчини в природі. 

Практичне 

заняття.Дослідження 

впливу різних 

температур на 

розчинення цукру ( солі) 

у воді. 

Переглянути відеоматеріал.  

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-prirodoznavstvo-5-klas-voda-

rozcinnik-rozcini-v-prirodi-

216016.html 

17.02. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Практична робота. 

Розповідь про пам’ятку 

історії або пам’ятник, 

 

Виконати практичну роботу. 

17.02. 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-eleonor-porter-zitta-ta-tvorcist-pollianna-121990.html
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https://naurok.com.ua/zahist-proektu-pidstavka-pid-gornyatko-18030.html
https://naurok.com.ua/zahist-proektu-pidstavka-pid-gornyatko-18030.html
https://naurok.com.ua/zahist-proektu-pidstavka-pid-gornyatko-18030.html


установлений у рідному 

краї. 

Німецька мова 

Смаженюк С. Л. 

«У вихідні» Читання 

Письмо 

Урок у Google Meet Час 09.25 

Урок 40 ст 89 

1. Записати слова ст 89 

2. Прочитати текст впр3 ст 

89 і розповісти як ти 

проводиш вихідні 

3. Робочий зошит Урок 40 

впр 3 ст 63 

17.02 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

 

Е.Портер « Полліанна». 

Полліанна та її друзі. 

 

Прочитати стор.203-217, 

розкажіть, як різні персонажі 

ставляться до дівчинки. 

 

18.02 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 « Гімнастика »   Відео: 

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

=YG5YADmkWqs&ab_channel=

%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D

0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B

E%D0%BA%D0%BE%D0%BF%

D1%96%D0%B2  

 

Відео: 

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

=-

lxS5ogKMJY&ab_channel=%D0

%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3

%D0%B5%D0%B9%D0%A7%D

0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B

9%D0%BA%D0%BE  

18.02. 

 Математика 

Войтюк О.М. 

 

Вправи на читання і 

запис десяткових дробів 

Підручник п. 30 (ст.190-191) – 

повторити, виконати  № 816, 

817,819 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw  
 https://naurok.com.ua/test/zapis-ta-

chitannya-desyatkovih-drobiv-

59425.html  

18.02 

 

Основи здоров’я  

Нікітішина Н.О. 

Протидія виявам агресії і 

насилля в учнівському 

середовищі. 

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

trening-prezentaciya-protidiya-

viyavam-agresi-i-nasillya-v-

uchnivskomu-seredovischi-

135676.htm 

Переглянути матеріал , скласти 

пам’ятку «Як уникнути проявів 

насилля в учнівському 

середовищі» 

 

18.02. 

https://www.youtube.com/watch?v=YG5YADmkWqs&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B2
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https://www.youtube.com/watch?v=-lxS5ogKMJY&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE
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https://www.youtube.com/watch?v=-lxS5ogKMJY&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=-lxS5ogKMJY&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=-lxS5ogKMJY&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
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https://naurok.com.ua/test/zapis-ta-chitannya-desyatkovih-drobiv-59425.html
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https://naurok.com.ua/urok-trening-prezentaciya-protidiya-viyavam-agresi-i-nasillya-v-uchnivskomu-seredovischi-135676.htm
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Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Речення з одим 

головним членом 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=
LCrJaepSOwk 
Переглянути матеріал, виконати 

вправу 418 

18.02. 

Англійська мова 

  Смаженюк С.Л. 

«Минулий простий час » 

Граматика 

Урок 4 ст132 

1. Прочитати правила 

вживання  і утворення 

минулого простого часу 

ст246 

2. Впр.3 ст 132  письмово 

18.02 

 Математика 

Войтюк О.М. 

Порівняння десяткових 

дробів 

Підручник п. 31 (ст.196-197) – 

опрацювати , виконати  № 831, 

833,835 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 
https://www.youtube.com/watch?v=
YbRvgdATgSU  

19.02 

 

 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Легка атлетика»  Презентація: 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-po-temi-modul-legka-atletika-

istoriya-rozvitku-legko-atletiki-v-

ukra-ni-183902.html 

 

Відео: 

 

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

=hl_E3G6Is7U&ab_channel=Sash

aKramarenko  

 

 

19.02. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Екзотика старовинних 

українських замків. 

Проблематика твору. 

Образ Наталочки Руснак.  

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

 

Скласти порівняльну 

характеристику Наталочки й 

Антипка 

19.02 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Виконавці алгоритмів та 

їхні системи команд. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=FpGqCcmUtj8&ab_channel=%D

0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B

B%D0%BE%D0%97%D1%96%

19.02 
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-modul-legka-atletika-istoriya-rozvitku-legko-atletiki-v-ukra-ni-183902.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-modul-legka-atletika-istoriya-rozvitku-legko-atletiki-v-ukra-ni-183902.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-modul-legka-atletika-istoriya-rozvitku-legko-atletiki-v-ukra-ni-183902.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-modul-legka-atletika-istoriya-rozvitku-legko-atletiki-v-ukra-ni-183902.html
https://www.youtube.com/watch?v=hl_E3G6Is7U&ab_channel=SashaKramarenko
https://www.youtube.com/watch?v=hl_E3G6Is7U&ab_channel=SashaKramarenko
https://www.youtube.com/watch?v=hl_E3G6Is7U&ab_channel=SashaKramarenko
https://www.youtube.com/watch?v=FpGqCcmUtj8&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=FpGqCcmUtj8&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=FpGqCcmUtj8&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=FpGqCcmUtj8&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


D0%BD%D1%87%D0%B5%D0

%BD%D0%BA%D0%BE 

Виконати тестування 

https://naurok.com.ua/test/start/12

096 

 

 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Речення з одим 

головним членом 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

 Повторити § 34, виконати 

тестові завдання  

( файловий документ ) 

19.02 

Німецька мова 

  Смаженюк С.Л. 

«Я люблю мандрувати »  Урок 41  ст92 

1. впр1  Прослухати аудіо 

запис у вайбер і 

проспівати пісню 

2. впр 3 ст 93(усно) 

       3. Робочий зошит Урок 41       

впр  1-4 ст 65 

19.02 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FpGqCcmUtj8&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=FpGqCcmUtj8&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://naurok.com.ua/test/start/12096
https://naurok.com.ua/test/start/12096

