
Графік дистанційного навчання  

для учнів 6 класу  

з 22.03.2021 -26.03.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська мова  

Нікітішина Н.О. 

Контрольний диктант № 

2 

Написати роботу за посиланням 

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

=M9D4b0beFew 

 

22.03. 

 

Математика 

Войтюк О.М. 

  

Вправи на спрощення 

виразів 

11.30  https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw  
Підручник §30(ст.235-236)  – 

повторити , виконати 

№1383,1393,1397 

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

zJmLwQaVZw  

22.03 

Історія 

Сокирка П.М. 

Пантеон римських богів. 

Римське право. 

Мистецтво Давнього 

Риму. 

Опрацювати §49-50. 

Переглянути відеоматеріал  

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

=clpAR_ffpNY&ab_channel=%D

0%9F%D1%80%D0%BE%D1%9

4%D0%BA%D1%82%D0%AF%

D0%BA%D1%96%D1%81%D1

%82%D1%8C_%D0%BE%D1%8

1%D0%B2%D1%96%D1%82%D

0%B8  

 

 

22.03 

Біологія 

Сокирка  

П.М. 

Рослинні угруповання. Опрацювати §46.  

 

  

22.03 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«У Лондоні» 

Говоріння 

Урок у Google Meet Час 10.20 

Урок 8 ст 133 

1. Впр 1 ст133 скласти 

текст 

 

22.03 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Футбол» Презентація:  

https://thepresentation.ru/istoriya/o

l%D1%96mp%D1%96ysk%D1%

96-%D1%96gri-v-

davn%D1%96y-

grets%D1%96%D1%97  

Відео: 

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

=Vw7hW3XtaKY&ab_channel=%

22.03 

https://www.youtube.com/watch?v=M9D4b0beFew
https://www.youtube.com/watch?v=M9D4b0beFew
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=pzJmLwQaVZw
https://www.youtube.com/watch?v=pzJmLwQaVZw
https://www.youtube.com/watch?v=clpAR_ffpNY&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=clpAR_ffpNY&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=clpAR_ffpNY&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=clpAR_ffpNY&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=clpAR_ffpNY&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=clpAR_ffpNY&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=clpAR_ffpNY&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=clpAR_ffpNY&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://thepresentation.ru/istoriya/ol%D1%96mp%D1%96ysk%D1%96-%D1%96gri-v-davn%D1%96y-grets%D1%96%D1%97
https://thepresentation.ru/istoriya/ol%D1%96mp%D1%96ysk%D1%96-%D1%96gri-v-davn%D1%96y-grets%D1%96%D1%97
https://thepresentation.ru/istoriya/ol%D1%96mp%D1%96ysk%D1%96-%D1%96gri-v-davn%D1%96y-grets%D1%96%D1%97
https://thepresentation.ru/istoriya/ol%D1%96mp%D1%96ysk%D1%96-%D1%96gri-v-davn%D1%96y-grets%D1%96%D1%97
https://thepresentation.ru/istoriya/ol%D1%96mp%D1%96ysk%D1%96-%D1%96gri-v-davn%D1%96y-grets%D1%96%D1%97
https://www.youtube.com/watch?v=Vw7hW3XtaKY&ab_channel=%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A7%D0%86%D0%92.%D0%9D%D0%95%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=Vw7hW3XtaKY&ab_channel=%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A7%D0%86%D0%92.%D0%9D%D0%95%D0%A2


D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%

9E%D0%A7%D0%86%D0%92.

%D0%9D%D0%95%D0%A2  

 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Роздільне написання 

складених числівників 

. Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

§ 53, вправа 446, 449 23.03. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Таємничі, веселі й 

незвичайні події в 

повісті, передані 

образним словом 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Прочитати ІІІ та ІV розділи 

повісті  
23.03. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

  

Самостійна робота 

«Спрощення виразів» 

Підручник §30(ст.235-236)  – 

повторити , виконати різнорівневі 

завдання (файловий документ ) 
https://naurok.com.ua/test/sproschenn

ya-viraziv-rozkrittya-duzhok-

4683.html  

23.03. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Урок контролю знань з 

теми: «Античні 

цивілізації та її сусіди».  

Файлове повідомлення. 

 

 

23.03. 

 Біологія  

Сокирка П.М. 

Практична робота №3. 

Порівняння будови 

мохів, папоротей та 

покритонасінних 

(квіткових)рослин. 

Виконати практичну роботу.  

 
23.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 
 

Г. Лонгфелло « Пісня 

про Гайявату». 

Переглянути презентації  

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-zhittya-i-tvorchist-genri-

vodsvorta-longfello-77071.htm 

 

23.03. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Рівняння . Основні 

властивості рівнянь 

9.30 https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw  

Підручник §31 (ст.241-244) – 

опрацювати, виконати № 1412,  

1416 

https://www.youtube.com/watch?v=4

fEoSwxLMZI  

24.03. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Льодовики – багаторічні 

природні скупчення 

льоду. 

Опрацювати § 52. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=cN22efTMoIU&ab_channel=%D

24.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw7hW3XtaKY&ab_channel=%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A7%D0%86%D0%92.%D0%9D%D0%95%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=Vw7hW3XtaKY&ab_channel=%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A7%D0%86%D0%92.%D0%9D%D0%95%D0%A2
https://www.youtube.com/watch?v=Vw7hW3XtaKY&ab_channel=%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A7%D0%86%D0%92.%D0%9D%D0%95%D0%A2
https://naurok.com.ua/test/sproschennya-viraziv-rozkrittya-duzhok-4683.html
https://naurok.com.ua/test/sproschennya-viraziv-rozkrittya-duzhok-4683.html
https://naurok.com.ua/test/sproschennya-viraziv-rozkrittya-duzhok-4683.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-tvorchist-genri-vodsvorta-longfello-77071.htm
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-tvorchist-genri-vodsvorta-longfello-77071.htm
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-tvorchist-genri-vodsvorta-longfello-77071.htm
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=4fEoSwxLMZI
https://www.youtube.com/watch?v=4fEoSwxLMZI
https://www.youtube.com/watch?v=cN22efTMoIU&ab_channel=%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%A8No25
https://www.youtube.com/watch?v=cN22efTMoIU&ab_channel=%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%A8No25


0%9E%D0%97%D0%9E%D0%A

8No25  

 

 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Київ» Лексика Читання Урок 1ст 138 

1. Повторити слова з теми 

«У місті» (словник) 

2. Впр2 ст 138 прочитати 

3. Впр 3  письмово 

4. Переглянути 

https://naurok.com.ua/prez

entaciya-na-temu-kyiv---

the-capital-of-ukraine-

dlya-5-klasu-43895.html 

№ 17 виконати 

24.03. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Футбол» Відео:  

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

=mTCF4zTgbxw&ab_channel=%

D0%9E%D0%91%D0%90%D0%

9D%D0%90%D0%A2%D0%92  

 

24.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

Міфи 

північноамериканських 

індіанців та їх втілення в 

поемі « Пісня про 

Гайавату» 

Переглянути презентацію 

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

longfello-pisnya-pro-gayavatu-

mifi-pivnichnoamerikanskih-

indianciv-ta-hne-vtilennya-v-

poemi-32648.html 

Підручник с.182-185, прочитати 

першу пісню. 

 

 

  

24.03. 

Українська 

література  

Нікітішина Н.О. 

Уява, фантазія і 

романтичність у житті 

сучасної людини. 

Онлайн-

урок(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet )  

 

Прочитати твір до кінця, 

виконати тестові завдання  

( файловий документ ) 

25.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Урок мовленнєвого 

розвитку. Контрольний 

письмовий твір – опис 

природи в художньому 

стилі за картиною на 

матеріалі відомих 

полотен українських 

пейзажистів . 

Написати чорновий варіант 

роботи 
25.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=cN22efTMoIU&ab_channel=%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%A8No25
https://www.youtube.com/watch?v=cN22efTMoIU&ab_channel=%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%A8No25
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-kyiv---the-capital-of-ukraine-dlya-5-klasu-43895.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-kyiv---the-capital-of-ukraine-dlya-5-klasu-43895.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-kyiv---the-capital-of-ukraine-dlya-5-klasu-43895.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-kyiv---the-capital-of-ukraine-dlya-5-klasu-43895.html
https://www.youtube.com/watch?v=mTCF4zTgbxw&ab_channel=%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%92
https://www.youtube.com/watch?v=mTCF4zTgbxw&ab_channel=%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%92
https://www.youtube.com/watch?v=mTCF4zTgbxw&ab_channel=%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%92
https://www.youtube.com/watch?v=mTCF4zTgbxw&ab_channel=%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%92
https://naurok.com.ua/urok-genri-longfello-pisnya-pro-gayavatu-mifi-pivnichnoamerikanskih-indianciv-ta-hne-vtilennya-v-poemi-32648.html
https://naurok.com.ua/urok-genri-longfello-pisnya-pro-gayavatu-mifi-pivnichnoamerikanskih-indianciv-ta-hne-vtilennya-v-poemi-32648.html
https://naurok.com.ua/urok-genri-longfello-pisnya-pro-gayavatu-mifi-pivnichnoamerikanskih-indianciv-ta-hne-vtilennya-v-poemi-32648.html
https://naurok.com.ua/urok-genri-longfello-pisnya-pro-gayavatu-mifi-pivnichnoamerikanskih-indianciv-ta-hne-vtilennya-v-poemi-32648.html
https://naurok.com.ua/urok-genri-longfello-pisnya-pro-gayavatu-mifi-pivnichnoamerikanskih-indianciv-ta-hne-vtilennya-v-poemi-32648.html


Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Пожежна безпека оселі. https://www.youtube.com/watch?v

=aep_e5O2LRU 

Переглянути матеріал, 

опрацювати §27 

25.03. 

Музичне 

мистецтво  

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Соната .Квартет. Переглянути відеоурок, 

розучити пісню «Музика»  
https://www.youtube.com/watch?v

=oph7Sx-_4y0  
 

25.03. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування рівнянь 9.30  https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw  

Підручник §31 (ст.241-244) – 

повторити, виконати № 1420, 1422, 

1426 

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

Fuovdncv94   

 

25.03. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Підземні води, умови їх 

утворення і залягання в 

земній корі. 

Опрацювати §53. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=GlLyN07AnY4&ab_channel=M

ONUKRAINE  

 

25.03. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Футбол» Презентація: 

 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-z-fizicnoi-kulturi-modul-

futbol-233299.html  

 

Відео: 

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

=ucIOPAoq7Sg&ab_channel=%D

0%92%D0%BB%D0%B0%D0%

B4%D0%9F%D0%B0%D1%81%

D1%82%D1%83%D1%88%D0%

B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 

25.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Урок мовленнєвого 

розвитку. Контрольний 

письмовий твір – опис 

природи в художньому 

стилі за картиною на 

матеріалі відомих 

полотен українських 

пейзажистів . 

Відредагувати роботу, написати 

чистовий варіант твору - опису 
26.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=aep_e5O2LRU
https://www.youtube.com/watch?v=aep_e5O2LRU
https://www.youtube.com/watch?v=oph7Sx-_4y0
https://www.youtube.com/watch?v=oph7Sx-_4y0
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=qFuovdncv94
https://www.youtube.com/watch?v=qFuovdncv94
https://www.youtube.com/watch?v=GlLyN07AnY4&ab_channel=MONUKRAINE
https://www.youtube.com/watch?v=GlLyN07AnY4&ab_channel=MONUKRAINE
https://www.youtube.com/watch?v=GlLyN07AnY4&ab_channel=MONUKRAINE
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-fizicnoi-kulturi-modul-futbol-233299.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-fizicnoi-kulturi-modul-futbol-233299.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-fizicnoi-kulturi-modul-futbol-233299.html
https://www.youtube.com/watch?v=ucIOPAoq7Sg&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=ucIOPAoq7Sg&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=ucIOPAoq7Sg&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=ucIOPAoq7Sg&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=ucIOPAoq7Sg&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=ucIOPAoq7Sg&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

 

Реальні(звичайні) та 

пригодницькі події в 

повісті. 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Виконати завдання на картках та 

за ОR-кодом 
26.03. 

Образотворче 

мистецтво  

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

 Побудова сюжетної 

композиції «Історія 

заснування мого 

населеного пункту» 

Переглянути фотоматеріали , 

створити   ескіз сюжетної 

композиції 

26.03. 

Трудове 

навчання  

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Підготовка яйця до 

оздоблення. 

Приготування барвників. 

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

pisankarstvo-urok-cetvertij-

44310.html 

Переглянути матеріал, 

приготувати барвники для  

писанки  

26.03. 

Трудове 

навчання  

Нікітішина Н.О. 

Заміна  

Виготовлення писанки. Переглянути відео, завершити 

роботу на виготовленням 

писанки 

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

=63AJkFxJQG4 

 

26.03. 

Англійська мова 

  Смаженюк С.Л. 

« У Києві  » Діалогічне 

мовлення Граматика  

Урок у Google Meet Час 09.30 

Урок 8 ст 133 

1. Впр5 ст 140 прочитати і 

скласти діалог за зразком 

2. Впр 6 ст 140 письмово 

26.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

Елементи фольклору у 

творі    ( пісні,казки, 

легенди). 

Підручник с.185  завдання1-7. 

 
26.03. 
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