
Графік дистанційного навчання  

для учнів 6 класу  

з 15.03.2021 -19.03.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«У Лондоні» 

Говоріння 

Урок у Google Meet Час 10.20 

Урок 7 ст 130 

1. Впр 3 ст131 скласти 

діалог 

 

15.03. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Римська імперія. 

Октавіан Август. 

Опрацювати §48, ст. 180. На ст. 

183 виконати завдання 1,3. 

Переглянути відеоматеріал  

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

=VLJMkLZFQhk&ab_channel=iL

earn  

 

 

15.03. 

Біологія 

Сокирка  

П.М. 

Принципи біологічної 

систематики і 

різноманітність 

покритонасінних. 

Опрацювати §44. 

Переглянути відеоматеріал  

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

=Bu2AG7xhEp0&ab_channel=%

D0%9ElenaKotovska  

Урок на платформі Zoom. 

 

 

 

  

15.03. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Легка атлетика» Відео: 
https://www.youtube.com/watch?v

=GYe3-I-

a4C0&ab_channel=Lucaveros  

 

Відео:  

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

=JZg-X4VtmOo 

15.03. 

 

Математика 

Войтюк О.М. 

  

Задачі на всі дії з 

раціональними числами 

9.30 https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw  
Підручник §26-29  – повторити , 

виконати тестові завдання №3 

(ст.285) 

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

9s1CMJe8Uo  

15.03. 

Українська мова  

Нікітішина Н.О. 

Узагальнення й 

систематизація 

Повторити § 40-50, виконати 

вправу 424(ІІ), тестові завдання 
15.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=VLJMkLZFQhk&ab_channel=iLearn
https://www.youtube.com/watch?v=VLJMkLZFQhk&ab_channel=iLearn
https://www.youtube.com/watch?v=VLJMkLZFQhk&ab_channel=iLearn
https://www.youtube.com/watch?v=Bu2AG7xhEp0&ab_channel=%D0%9ElenaKotovska
https://www.youtube.com/watch?v=Bu2AG7xhEp0&ab_channel=%D0%9ElenaKotovska
https://www.youtube.com/watch?v=Bu2AG7xhEp0&ab_channel=%D0%9ElenaKotovska
https://www.youtube.com/watch?v=GYe3-I-a4C0&ab_channel=Lucaveros
https://www.youtube.com/watch?v=GYe3-I-a4C0&ab_channel=Lucaveros
https://www.youtube.com/watch?v=GYe3-I-a4C0&ab_channel=Lucaveros
https://www.youtube.com/watch?v=JZg-X4VtmOo
https://www.youtube.com/watch?v=JZg-X4VtmOo
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=c9s1CMJe8Uo
https://www.youtube.com/watch?v=c9s1CMJe8Uo


вивченого з теми 

«Прикметник» 

на с. 160-161, опрацювати 

завдання для самоперевірки на 

с. 161 

 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 
 

УМР. Складання 

власних хайку за 

принципами художнього 

паралелізму та асоціацій. 

Скласти 2 хайку. Підготувати 

повідомлення натему «Цікаві 

факти про Роберта Бернса. 

 

16.03. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Практичне заняття: 

формулювання життєвої 

позиції історичого 

персонажа на основі 

висловів з його творів. 

Виконати практичне заняття. 

 

 

 

 

16.03. 

 Біологія  

Сокирка П.М. 

Екологічні групи і 

життєві форми рослин. 

Опрацювати §45. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=ofgKuYEX4Ww&ab_channel=%

D0%A6%D1%96%D0%BA%D0

%B0%D0%B2%D0%B0%D0%91

%D1%96%D0%BE%D0%BB%D

0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8

F  

 

16.03. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

  

Контрольна робота з 

теми «Множення і 

ділення раціональних 

чисел» 

 Виконати різнорівневі завдання 

(файловий документ ) 
16.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Контрольна робота № 6 

Прикметник (тестування 

)  

Файловий документ 
 

Повторити § 40-50 16.03. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Характеристика 

улюбленого героя 

повісті  В.Нестайка 

«Тореадори з 

Васюківки» 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Підготувати усний переказ 

епізодів повісті з докладним 

цитуванням авторського тексту 

16.03. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Лондон» Письмо 1. Повторити слова з теми 

«Лондон» (словник) 

2. Повторити утворення та 

вживання минулого 

простого часу ст 196 

17.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=ofgKuYEX4Ww&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=ofgKuYEX4Ww&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=ofgKuYEX4Ww&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=ofgKuYEX4Ww&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=ofgKuYEX4Ww&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=ofgKuYEX4Ww&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=ofgKuYEX4Ww&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


3. Впр6 ст 132 

письмово(скласти лист за 

зразком) 

 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

Р.Бернс «Моє серце в 

верховині».Ідея любові 

до батьківщини. 

Переглянути презентацію 

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

=Z3Qx1pFS0zs 

Підручник с.176-179,скласти 

гронування «Роберт Бернс 

«Перевір себе» завдання 1-3 

17.03. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Озера, їх різноманітність 

за площею, походження 

озерних улоговин, 

солоністю. 

Опрацювати § 49. 

Переглянути відеоматеріал  

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

=j8PgLl99Oxc&ab_channel=%D0

%98%D0%BD%D0%BD%D0%B

0%D0%97%D0%BE%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D0%B0  

  

17.03. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Легка атлетика» Відео: 

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

=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0

%AE%D1%80%D1%96%D0%B9

%D0%AE%D1%80%D1%96%D0

%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B

8%D1%87  

 

 

17.03. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Вирази та їх спрощення  9.30 https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw  

Підручник §30 (ст.235-236) – 

опрацювати, виконати № 1379,  

1381 

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

AO5tAYMnRM  

17.03. 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Вкладені алгоритмічні 

структури повторення та 

розгалуження 

Переглянути відеопрезентацію 

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

=QjWenJS-mVY, виконати 

практичні завдання (файлове 

повідомлення) 

18.03. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Болота, особливості їх 

утворення та поширення. 

Штучні водойми і 

водотоки: ставки, 

водосховище, канали. 

Опрацювати § 50-51. 

Переглянути відематеріал  

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

=v3FciURkUEo&ab_channel=%D

0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%9

6%D0%B0%D0%A1%D1%82%

D1%83%D0%B4%D1%96%D1%

8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%

D1%81%D1%8C%D0%BA%D0

18.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3Qx1pFS0zs
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Qx1pFS0zs
https://www.youtube.com/watch?v=j8PgLl99Oxc&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=j8PgLl99Oxc&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=j8PgLl99Oxc&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=j8PgLl99Oxc&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=j8PgLl99Oxc&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=nAO5tAYMnRM
https://www.youtube.com/watch?v=nAO5tAYMnRM
https://www.youtube.com/watch?v=QjWenJS-mVY
https://www.youtube.com/watch?v=QjWenJS-mVY
https://www.youtube.com/watch?v=v3FciURkUEo&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=v3FciURkUEo&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=v3FciURkUEo&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=v3FciURkUEo&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=v3FciURkUEo&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=v3FciURkUEo&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=v3FciURkUEo&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92


%BE%D1%97%D0%97%D0%9E

%D0%A8No92  

Урок на платформі Zoom. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Легка атлетика» Відео:  
 

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

=Ah3sC_BCZDk&ab_channel=D

Online  

18.03. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Коефіцієнт буквеного 

виразу 

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

tbcc-amw  

Підручник §30 (ст.235-236) – 

опрацювати, виконати № 1389, 

1391, 1407 

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

sL5-6CKYvU  

18.03. 

Українська 

література  

Нікітішина Н.О. 

Урок мовленнєвого 

розвитку. Усний переказ 

епізодів повісті з 

докладним цитуванням 

авторського тексту 

Онлайн-урок  

 

Написати творчу роботу 

«Пам’ятна пригода» ( 6-12 

речень) 

18.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Числівник : загальне 

значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична 

роль 

Онлайн-урок  

 

Опрацювати  §52, виконати 

вправи  434, 436 
18.03. 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Безпека при 

користуванні засобами 

побутової хімії. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-bezpeka-pri-koristuvanni-

zasobami-pobutovo-himi-

173078.html 

Переглянути матеріал, скласти 

пам’ятку «Як уникнути 

небезпеки , користуючись 

засобами побутової хімії». 

18.03. 

Музичне 

мистецтво  

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Рондо запрошує в коло Опрацювати матеріал 

підручника на с. 150-153  
https://www.youtube.com/watch?v

=SaCkH9mciTI( виконання) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
SnTxVx4x_yc( слухання) 

18.03. 

Англійська мова 

  Смаженюк С.Л. 

« Лондонські парки  » 

Граматика  

Урок 8 ст 133 

1. Впр2 ст 134 прочитати і 

скласти 8 запитань 

19.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

ТЛ: антитеза.  Елементи 

фольклору  (традиційні 

Вивчити вірш напам*ять. 19.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=v3FciURkUEo&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=v3FciURkUEo&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=Ah3sC_BCZDk&ab_channel=DOnline
https://www.youtube.com/watch?v=Ah3sC_BCZDk&ab_channel=DOnline
https://www.youtube.com/watch?v=Ah3sC_BCZDk&ab_channel=DOnline
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=osL5-6CKYvU
https://www.youtube.com/watch?v=osL5-6CKYvU
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-pri-koristuvanni-zasobami-pobutovo-himi-173078.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-pri-koristuvanni-zasobami-pobutovo-himi-173078.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-pri-koristuvanni-zasobami-pobutovo-himi-173078.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-pri-koristuvanni-zasobami-pobutovo-himi-173078.html
https://www.youtube.com/watch?v=SaCkH9mciTI
https://www.youtube.com/watch?v=SaCkH9mciTI
https://www.youtube.com/watch?v=SnTxVx4x_yc
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образи,постійні епітети) 

в поезії. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Числівники кількісні ( на 

означення цілих чисел, 

дробові, збірні) і 

порядкові.   

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Опрацювати  § 53, виконати 

вправи 446, 447 
19.03. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

 

Ярослав Стельмах . 

Основні відомості про 

письменника. 

«Митькозавр з Юрківки , 

або Химера лісового 

озера» 

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

=YKhXqN-h6gs 

Переглянути презентацію, 

прочитати І та ІІ розділи твору 

«Митькозавр з Юрківки , або 

Химера лісового озера» 

19.03. 

Образотворче 

мистецтво  

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Історичний жанр. Історія 

виникнення і розвитку. 

Побудова сюжетної 

композиції «Історія 

заснування нашої 

столиці – міста Києва» 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-v-6-klasi-zhanri-

mistectva-istorichniy-zhanr-

102369.html 

Переглянути презентацію , 

продовжити роботу над 

створенням  ескізу сюжетної 

композиції 

19.03. 

Трудове 

навчання  

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Добір кольорів. 

Організація робочого 

місця.  

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

pisankarstvo-urok-cetvertij-

44310.html 

Переглянути матеріал, обрати 

кольорову гаму для майбутньої 

писанки  

19.03. 

Трудове 

навчання  

Нікітішина Н.О. 

Заміна  

Правила безпечної праці. 

Створення ескізного 

малюнка  для писанки  

на основі символів. 

Переглянути відео, нанести 

ескізний малюнок на писанку 

 

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

=63AJkFxJQG4 

 

19.03. 
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