
Графік дистанційного навчання  

для учнів 6 класу  

з 09.03.2021 -12.03.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Створення мікротексту  з 

висловленням 

захоплення вчинком 

знайомої людини з 

використанням 

прикметників типу 

несказанний, 

незрівнянний, 

неоціненний 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Повторити § 48, виконати 

вправу 407. 

09.03. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Мрія і дійсність, 

романтичне у повісті 

В, Нестайка «Тореадори 

з Васюківки» 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Написати творчу роботу на 6 – 

10 речень «Чим найбільше 

приваблює повість В. Нестайка  

«Тореадори з Васюківки» 

09.03 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

 

Вправи на ділення 

раціональних чисел 

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

Підручник §29 (ст.223-225) – 

повторити, виконати  № 1338, 

1347, 1367 

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

f-Y9Pevv4M 

09.03 

Історія 

Сокирка П.М. 

Диктатура Цезаря. Опрацювати § 47, на ст. 179 

виконати завдання 2-4. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=i8PdjNGFjGc&ab_channel=MO

NUKRAINE 

09.03 

Образотворче 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Історичний жанр. Історія 

винникнення і розвитку. 

Побудова сюжетної 

композиції «Історія 

Опрацювати матеріал. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

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

09.03 
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-6-klasi-zhanri-mistectva-istorichniy-zhanr-102369.html


заснування нашої 

столиці – міста Києва» 

mistectva-istorichniy-zhanr-

102369.html 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-dla-uroku-citanna-legendi-

pro-zasnuvanna-kieva-

115642.html 

Виписати поняття «історичний 

жанр», ознайомитися з історією 

його виникнення і розвитку. 

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

=pZEHEdLD-eQ 

Намалювати сюжетну 

композицію «Історія заснування 

нашої столиці – міста Києва»  

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 
 

Мацуо Басьо. Хайку. 

Роль художньої деталі. 

Підтекст. 

Підготувати повідомлення 

«Українські перекладачі  творів 

Мацуо Басьо». 

 

09.03 

 

Математика 

Войтюк О.М. 

Вправи на ділення 

раціональних чисел 

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

Підручник §29 (ст.223-225) – 

повторити, виконати № 1344, 1350, 

1353 

 

10.03. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Води суходолу – 

поверхневі і підземні. 

Урок на платформі Zoom. 

Опрацювати §47. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=oX5Eg91CApk&ab_channel=%

D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1

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

0%D0%97%D0%9E%D0%A8No

11 

10.03. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Легка атлетика» Відео: 

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

=OO-

_a_qHkSw&ab_channel=FreshMo

tion 

Презентація: 
https://naurok.com.ua/modul-

legka-atletika---big-na-korotki-

seredni-ta-lovgi-distanci-

174859.html 
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Інформатика 

Гут Л.В. 

Вкладені алгоритмічні  

структури розгалуження. 

Тематичне оцінювання 

Переглянути відеопрезентацію 

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

=AhWx_hlwFpU&ab_channel=%

D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0

%BB%D0%BE%D0%97%D1%9

6%D0%BD%D1%87%D0%B5%

D0%BD%D0%BA%D0%BE 

Виконати тестування 

https://naurok.com.ua/test/start/46

73 

(файлове повідомлення ТО) 

10.03. 

Біологія 

 

Чернова Л. В 

Голонасінні. Опрацювати пар.42 ст. 186-190 

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

=3rEbEKPMBGQ 

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

=_R54BToG6zw 

Виконати тестові завдання. 

https://naurok.com.ua/test/test-z-

temi-golonasinni-4551.html 

10.03. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Історичні місця 

Лондона» Читання 

Урок 5 ст 127 

1. Переглянути відео 

про історичні місця 

Лондона 

https://www.youtube.com/

watch?v=doJLDu4wsEo&a

b_channel=%D0%9C%D0

%B0%D1%89%D0%B0%

D0%BD%D1%81%D1%8

C%D0%BA%D0%B0%D0

%B1%D1%96%D0%B1%

D0%BB%D1%96%D0%B

E%D1%82%D0%B5%D0

%BA%D0%B0 

2. Впр2 ст 128 

Прочитати текст, 

письмово скласти 

запитання (6) 

 

 

10.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

Початкові відомості про 

специфіку розуміння 

краси в японській 

культурі. 

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-na-temu-aponia-154194.html 

записати види культури з 

прикладами. 

10.03. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Сміщне і комічне у 

творі. Проблематика 

повісті( В.Нестайко 

Виконати завдання з ОR - 

кодами 

11.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=AhWx_hlwFpU&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
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«Тореадори з 

Васюківки») 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Написання складних 

прикметників разом і 

через дефіс. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Опрацювати § 49, виконати 

вправу 416 

11.03. 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Безпека в побуті. 

Правила користування 

газовими приладами, 

електроприладами, 

водогоном, тепловими 

мережами. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-uroku-z-osnov-zdorov-ya-dlya-6-

go-klasu-na-temu-bezpeka-tvogo-

domu-12027.html 

Переглянути презентацію, 

опрацювати § 26. 

11.03. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Вправи на ділення 

раціональних чисел 

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

Підручник §29 (ст.223-225) – 

повторити, виконати № 1348, 1356, 

1368 
https://naurok.com.ua/test/mnozhenny

a-i-dilennya-racionalnih-chisel-

572.html 

11.03. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Найдовші , найбільші за 

площею басейн і 

найповноводніші річки 

світу. Пороги і 

водоспади. Живлення, 

водний режим і робота 

річок. 

Урок на платформі Zoom. 

Опрацювати §48, на ст. 191 

виконати завдання 3,4. 
Переглянути відеоматеріал 

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

=Qy3hea6H6wk&ab_channel=%D

0%A0%D1%83%D1%81%D0%B

B%D0%B0%D0%BD%D0%A1%

D0%B8%D0%BD%D1%94%D0

%BE%D0%BA 

11.03. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Легка атлетика» Відео: 

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

=EhxHHwEVQts&ab_channel=%

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

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

 

 

11.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Написання  прізвищ 

прикметникової форми. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Опрацювати  § 50, виконати 

вправу 423 

12.03. 
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Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Світ природи у творі. 

Образ Яви Реня та 

Павлуші Завгороднього. 

Характеристика 

улюбленого героя. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Виконати тестові завдання 

(файловий документ ). 

12.03. 

Біологія 

 

Чернова Л. В 

Покритонасінні. Опрацювати пар. 43 ст. 191-193 
https://www.youtube.com/watch?v=

_NelEPqW4V4 
https://www.youtube.com/watch?v=

IqnbAYqoRrg 

Виконати тестові завдання: 

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

asinni-roslini-6229.html 

12.03. 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В. 

Матеріали для 

виготовлення писанок, 

їх властивості. 

Інструменти та 

пристосування. 

Опрацювати матеріал. 

Зробити ескізний малюнок 

писанки. Виготовити крапанку. 

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

=pfT0aboR6pA 

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

=jMTd954MXXk 

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

=jMTd954MXXk 

12.03. 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Відвідування музею 

Говоріння 

Урок у Google Meet Час 09.25 

Урок 6 ст 129 

1. Впр 7 ст 125(письмово) 

12.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

Видатні українські 

перекладачі творів 

Мацуо Басьо 

Підготувати презентацію 

власних хоку. 

12.03. 
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