
Графік дистанційного навчання  

для учнів 5 класу  

з 09.03.2021 -12.03.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Факультатив 

«Сходинки 

орфографії» 

Нікітішина Н.О. 

Написання слів, що 

увійшли в українську 

мову  з інших мов . 

Подвоєння в 

запозичених словах – 

власних та загальних 

назвах 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Виконати завдання на картках 09.03. 

 

Математика 

Войтюк О.М 

 

Розв'язування вправ 

додавання і віднімання 

десяткових дробів 

12.30 https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw 

Підручник п. 33 (ст.205-206) – 

опрацювати, виконати  № 892(5,6), 

883, 909 

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

efo-JfvBiQ 

09.03 

Образотворче 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Лінійна перспектива. 

Особливості  створення 

багатофігурних 

композицій. Побудова 

багатофігурної 

тематичної композиції 

«Іспанський танок» 

Опрацювати матеріал. 

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

=MLtoJUIBH-Y 

Виконати творчу роботу за 

уявою «Іспанський танок» 

(олівець). 

09.03 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Погода в Британії» 

Письмо 

Урок 1 ст 146 

1. Впр 3 ст146 прочитати 

2. Впр4 ст 146(усно) 

3. Скласти 6-8 речень про 

погоду у Британії 

(письмово) 

09.03 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 

Л. Керролл « Аліса в 

країні див».Творча 

історія книжки, її 

зв*язок із біографією 

письменника. 

 

 

Переглянути 

презентацію,висно-вок записати 

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

=Td4bUQ85hgo 

Читати повість за підручником 

с.229-239. 

 

09.03 

https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=Eefo-JfvBiQ
https://www.youtube.com/watch?v=Eefo-JfvBiQ
https://www.youtube.com/watch?v=MLtoJUIBH-Y
https://www.youtube.com/watch?v=MLtoJUIBH-Y
https://www.youtube.com/watch?v=Td4bUQ85hgo
https://www.youtube.com/watch?v=Td4bUQ85hgo


Математика 

Войтюк О.М. 

Вправи на додавання і 

віднімання десяткових 

дробів 

8.30 https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw 

Підручник п.30-33  – повторити , 

виконати  № 1-12 (ст.212) 

https://naurok.com.ua/test/dodavanny

a-i-vidnimannya-desyatkovih-drobiv-

33630.html 

10.03. 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Різноманітність 

організмів. Тварини. 

 

Урок на платформі Zoom. 

Опрацювати §34, на ст. 151 

виконати завдання 5. 
Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=
_pqogCOxLn4&ab_channel=%D0%9D
%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%
D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D
1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0
%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D0%BE 

10.03. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Історичні праці про 

Україну та їхні автори: 

руські літописи 

(«Повість минулих літ» 

літописця Нестора) та 

козацькі ( Літопис 

Самійла Величка). 

Урок на платформі Zoom. 

Опрацювати§22, на ст.157 вик. 

завд.1,2. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=oRm-

cWeccv8&ab_channel=IrinaIrina 

10.03. 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В 

Виготовлення деталей 

аплікації для оздоблення 

деталей органайзера. 

Опрацювати матеріал. 

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

=eQqbu-o7-OY 

Виготовити деталі аплікації для 

оздоблення органайзера. 

Виготовлення органайзера для 

рукоділля. 

10.03. 

Німецька мова 

Смаженюк С. Л. 

«Людина і її вільний 

час» Говоріння 

Урок у Google Meet Час 09.30 

Урок 45 ст 102 

1. Повторити слова з теми 

2. Робочий зошит Урок 46 

ст72 впр 4 

10.03. 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Соціальна небезпека 

соціальних захворювань 

та та запобігання 

дискримінації людей, що 

мають ВІЛ, туберкульоз 

тощо 

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

=lyhjNFGSF-w 

Переглянути матеріал, 

повторити § 18 -23 (підготовка 

до контрольної роботи ) 

11.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Другорядні члени 

речення. Обставина. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Опрацювати матеріал 

підручника на с.191 – 192 , 

виконати вправу 447 

11.03. 

https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-desyatkovih-drobiv-33630.html
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-desyatkovih-drobiv-33630.html
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-desyatkovih-drobiv-33630.html
https://www.youtube.com/watch?v=_pqogCOxLn4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_pqogCOxLn4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_pqogCOxLn4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_pqogCOxLn4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_pqogCOxLn4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_pqogCOxLn4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_pqogCOxLn4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oRm-cWeccv8&ab_channel=IrinaIrina
https://www.youtube.com/watch?v=oRm-cWeccv8&ab_channel=IrinaIrina
https://www.youtube.com/watch?v=oRm-cWeccv8&ab_channel=IrinaIrina
https://www.youtube.com/watch?v=eQqbu-o7-OY
https://www.youtube.com/watch?v=eQqbu-o7-OY
https://www.youtube.com/watch?v=lyhjNFGSF-w
https://www.youtube.com/watch?v=lyhjNFGSF-w


 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Контрольна робота 

«Порівняння , додавання 

і віднімання десяткових 

дробів» 

Виконати різнорівневі завдання 

(файловий документ ) 
11.03. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Легка атлетика » Презентація: 

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

=hRqG1WxMF4Q&ab_channel=

MinMinca 

Відео: 

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

=Jec6RQWk3LM&ab_channel=%

D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0

%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B

9%D0%A0%D0%BE%D0%B7%

D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0

%B0%D0%BD 

11.03. 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Погода і одяг» Лексика 

і Граматика 

Урок у Google Meet  Час 11.20 

Урок 2 ст152 

1. Прочитати правила 

вживання  і утворення 

минулого простого часу 

ст246 

2. Впр.3 ст 132  письмово 

11.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

 

УМР. Усний переказ 

ключових епізодів. 

 

Прочитати в підручнику с. 240-

258, дібрати матеріал для 

характеристики образу Аліси. 

11.03. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О 

Тарас Шевченко. 

Україна часів поета. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Прочитати твір 

С. Васильченк «В бур'янах» 

12.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О.. 

Тренувальні вправи на 

визначення членів 

речення 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

 

Виконати індивідуальні 

завдання ( картки ) 

12.03. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Контрольна робота 

«Порівняння , додавання 

і віднімання десяткових 

дробів» 

Виконати різнорівневі завдання 

(файловий документ ) 
12.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=hRqG1WxMF4Q&ab_channel=MinMinca
https://www.youtube.com/watch?v=hRqG1WxMF4Q&ab_channel=MinMinca
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https://www.youtube.com/watch?v=Jec6RQWk3LM&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=Jec6RQWk3LM&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=Jec6RQWk3LM&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=Jec6RQWk3LM&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD


Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Легка атлетика» Відео: 

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

=ct8K5pozfx4&ab_channel=%D0

%86%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%9A%D0%BD%D1%8F%

D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1

%86%D1%8C%D0%BA%D0%B

8%D0%B9 

 

 

 

 

 

12.03. 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Складання та виконання 

лінійних алгоритмів. 

Практична робота №6 

Виконати практичну роботу 

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

=B5dYktMpIsk&ab_channel=%D

0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%

BD%D1%96%D0%B4%D0%91%

D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1

%88%D0%BA%D0%BE 

 

12.03. 

Німецька мова 

Смаженюк С.Л. 

«Ландшафти » Лексика і 

граматика 

Урок у Google Meet Час 10.20 

Урок47 ст106 

1. Впр 4 ст 107 прочитати 

2. Робочий зошитУрок 47     

ст74 впр  6 

12.03. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5pozfx4&ab_channel=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5pozfx4&ab_channel=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5pozfx4&ab_channel=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5pozfx4&ab_channel=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5pozfx4&ab_channel=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5pozfx4&ab_channel=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5pozfx4&ab_channel=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=B5dYktMpIsk&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=B5dYktMpIsk&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=B5dYktMpIsk&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=B5dYktMpIsk&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=B5dYktMpIsk&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=B5dYktMpIsk&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE

