
Графік дистанційного навчання  

для учнів 5 класу  

з 05.04.2021 -09.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

«Гаї шумлять…», 

«Блакить мою душу 

обвіяла…». 

Мелодійність віршів 

П.Тичини 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Вивчити напам’ять одну поезію ( 

на вибір) 
05.04. 

 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Тире при  

узагальнювальних 

словах у реченнях з 

однорідними членами 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

 

§ 39(с.201), вправа 468 05.04. 

Музичне 

мистецтво  

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Музика та інші види 

мистецтва Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

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

=Y6TQ0wRIgBg 

Переглянути матеріал, розучити 

пісню «Мрія» 

 

 

05.04. 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Пристосування 

організмів до 

періодичних змін умов 

середовища. 

Опрацювати §40 

 

Урок на платформі Zoom. 

05.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Розваги» 

Аудіювання 

Урок 3 ст168 

1. Прослухати аудіо 

запис  у вайбер впр 2 і 

переказати текст 

2. Впр 3 ст169 

(написати речення) 

05.04. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Волейбол» 

 

 

Відео: 

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

=aSCa99La8nM&ab_channel=InS

portGame-

%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0

05.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6TQ0wRIgBg
https://www.youtube.com/watch?v=Y6TQ0wRIgBg
https://www.youtube.com/watch?v=aSCa99La8nM&ab_channel=InSportGame-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=aSCa99La8nM&ab_channel=InSportGame-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=aSCa99La8nM&ab_channel=InSportGame-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=aSCa99La8nM&ab_channel=InSportGame-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA


%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B

0%D0%BA%D1%82%D0%B8%

D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0

%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4

%D0%BF%D0%BE%D1%87%D

0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%

BA  

 

Відео: 

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

=o1ahE6yPmiw&ab_channel=Tar

asCoach  

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Урок мовленнєвого 

розвитку. Контрльний 

письмовий переказ 

тексту розповідного 

характеру з елементами 

роздуму , що містить 

однорідні члени речення 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Написати роботу на чернетці 06.04. 

Факультатив 

«Сходинки 

орфографії» 

Нікітішина Н.О. 

Правопис префіксів  

при-, пре-; з-(с-); роз-, 

без-. 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Виконати завдання на картках 

(файловий документ) 

 

06.04. 

 

 Математика 

Войтюк О.М  

 

Середнє арифметичне 12.30 https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw  
Підручник п. 36 (ст.232-233) – 

опрацювати, виконати  № 1042, 

1043, 1046  
https://www.youtube.com/watch?v=i

Bs1tCFmSdc  

06.04. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 

 Велика популярність 

тво-    рів Л. Керролла в 

сучасному світі 

 

 

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-luis-kerroll-korotki-

vidomosti-pro-pismennika-istoria-

stvorenna-povisti-kazki-alisa-v-

kraini-div-144413. 

 

Прочитати твір Дж. Стронг 

«Кім-  натні пірати». 

 

 

06.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=aSCa99La8nM&ab_channel=InSportGame-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=aSCa99La8nM&ab_channel=InSportGame-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=aSCa99La8nM&ab_channel=InSportGame-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=aSCa99La8nM&ab_channel=InSportGame-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=aSCa99La8nM&ab_channel=InSportGame-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=aSCa99La8nM&ab_channel=InSportGame-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=aSCa99La8nM&ab_channel=InSportGame-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=o1ahE6yPmiw&ab_channel=TarasCoach
https://www.youtube.com/watch?v=o1ahE6yPmiw&ab_channel=TarasCoach
https://www.youtube.com/watch?v=o1ahE6yPmiw&ab_channel=TarasCoach
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=iBs1tCFmSdc
https://www.youtube.com/watch?v=iBs1tCFmSdc
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-luis-kerroll-korotki-vidomosti-pro-pismennika-istoria-stvorenna-povisti-kazki-alisa-v-kraini-div-144413
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-luis-kerroll-korotki-vidomosti-pro-pismennika-istoria-stvorenna-povisti-kazki-alisa-v-kraini-div-144413
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-luis-kerroll-korotki-vidomosti-pro-pismennika-istoria-stvorenna-povisti-kazki-alisa-v-kraini-div-144413
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-luis-kerroll-korotki-vidomosti-pro-pismennika-istoria-stvorenna-povisti-kazki-alisa-v-kraini-div-144413
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-luis-kerroll-korotki-vidomosti-pro-pismennika-istoria-stvorenna-povisti-kazki-alisa-v-kraini-div-144413


Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Розваги влітку» 

Говоріння Письмо 

 Урок у Google Meet Час 10.20 

1. Повторити  утворення та 

вживання минулого 

простого часу 

2. Впр1 ст 171 Скласти 

опис за зразком 

06.04. 

Образотворче 

мистецтво 

Гут Л.В. 

заміна 

Сприйняття мистецтва. 

Синтетичні види 

мистецтва: театр. 

Прикладна діяльність. 

Відтворення 

пропорційної будови 

обличчя людини та 

передавання характеру 

театрального персонажа 

в роботі «Ескіз 

театральної маски за 

мотивами 

венеціанського 

карнавалу» 

Переглянути відематеріали 

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

=PAlkip-SIkk 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-do-uroku-obrazotvorcogo-

mistectva-v-5-klasi-sprijnatta-

mistectva-sinteticni-vidi-

mistectva-teatr-eskiz-teatralnoi-

maski-za-motivami-veneci-

435372.html 

 

Виконати роботу «Ескіз 

театральної маски за мотивами 

венеціанського карнавалу» 

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

=b_kq8uxlxXw 

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

=CJh47WMeREI 

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

=DPmGbB38isY 

 

 

 

06.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Взаємозаміна 

Урок мовленнєвого 

розвитку. Контрльний 

письмовий переказ 

тексту розповідного 

характеру з елементами 

роздуму , що містить 

однорідні члени речення 

Відредагувати роботу, написати 

чистовий варіант контрольного 

переказу 

07.04. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Взаємозаміна 

Євген Гуцало. Основні 

відомості про 

письменника. 

Оповідання «Лось» 

ТЛ: оповідання 

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

=OsD4ldFkFdk 

Переглянути презентацію, 

прочитати оповідання Є.Гуцала 

«Лось», виписати визначення 

«оповідання» 

07.04. 

 Математика 

Войтюк О.М. 

Середнє значення 

величини 

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

tbcc-amw  

Підручник п.36(ст.232-233)  – 

опрацювати , виконати  № 1048, 

1050,1053  

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

2DENZBgDY  

07.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=PAlkip-SIkk
https://www.youtube.com/watch?v=PAlkip-SIkk
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-teatr-eskiz-teatralnoi-maski-za-motivami-veneci-435372.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-teatr-eskiz-teatralnoi-maski-za-motivami-veneci-435372.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-teatr-eskiz-teatralnoi-maski-za-motivami-veneci-435372.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-teatr-eskiz-teatralnoi-maski-za-motivami-veneci-435372.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-teatr-eskiz-teatralnoi-maski-za-motivami-veneci-435372.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-teatr-eskiz-teatralnoi-maski-za-motivami-veneci-435372.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-teatr-eskiz-teatralnoi-maski-za-motivami-veneci-435372.html
https://www.youtube.com/watch?v=b_kq8uxlxXw
https://www.youtube.com/watch?v=b_kq8uxlxXw
https://www.youtube.com/watch?v=CJh47WMeREI
https://www.youtube.com/watch?v=CJh47WMeREI
https://www.youtube.com/watch?v=DPmGbB38isY
https://www.youtube.com/watch?v=DPmGbB38isY
https://www.youtube.com/watch?v=OsD4ldFkFdk
https://www.youtube.com/watch?v=OsD4ldFkFdk
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=ri2DENZBgDY
https://www.youtube.com/watch?v=ri2DENZBgDY


Німецька мова 

Смаженюк С. Л. 

«Наші тварини» Лексика 

Письмо 

Урок у Google Meet Час 09.25 

Урок 53 ст 119 

1. Повторити слова ст 117 

2. Прочитати текст впр4 ст 

121  

3. Робочий зошит Урок 53 

впр 4 ст 86 написати лист 

-відповідь 

07.04. 

Трудове 

навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Остаточна обробка 

виробу. 

Завершення роботи по 

виготовленню органайзера для 

рукоділля 

07.04. 

Трудове 

навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Контроль якості виробу. 

Оцінювання робіт. 

Презентація 

виготовлених виробів. 

Захист проекту.  

Презентація роботи 

(файлове повідомлення) 

07.04. 

Основи здоров’я  

Нікітішина Н.О. 

Причини виникнення і 

способи гасіння 

невеликих пожеж. 

Особливості гасіння 

електроприладів. Захист 

органів дихання під час 

пожежі.  

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-zasobi-ta-sposobi-

pozhezhogasinnya-90450.html 

Переглянути матеріал, 

опрацювати § 25 

08.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Звертання. Непоширені 

й поширені звертання. 

Розділові знаки 

призвертанні.  

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

§40, вправа 476 08.04. 

 Математика 

Войтюк О.М. 

 

Вправи на знаходження 

середнього 

арифметичного,  

середнього значення 

величин 

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

tbcc-amw 

Підручник п. 36(ст.232-233) – 

повторити , виконати  № 1052, 

1055,  1058 
https://www.youtube.com/watch?v=a

CStYdCL7x0  

08.04. 

Англійська мова 

  Смаженюк С.Л. 

«Минулий простий час » 

Граматика Говоріння 

Урок у Google Meet Час 11.20 

1. Прочитати правила 

вживання  і утворення 

минулого простого часу 

ст246 

2. Впр.4 ст 166 Скласти 8 

речень   письмово 

 

08.04. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zasobi-ta-sposobi-pozhezhogasinnya-90450.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zasobi-ta-sposobi-pozhezhogasinnya-90450.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zasobi-ta-sposobi-pozhezhogasinnya-90450.html
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=aCStYdCL7x0
https://www.youtube.com/watch?v=aCStYdCL7x0


Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

 

Позакласне читання.                   

Дж. Стронг « Кімнатні  

піра-   ти». 

 Повідомлення «Цікаві факти з 

життя М. Цвєтаєвої». 

 

Характерні ознаки 
  

  

  

  
 

08.04. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 « Волейбол »   Відео: 

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

=fKLLEMYk4NU&ab_channel=

%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D

0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%

82%D0%BE%D1%80%D1%96%

D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1

%81%D0%B8%D1%87%D0%B0

%D0%BD%D1%81%D1%8C%D

0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%

BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4

%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D

0%B3%D1%96%D1%87%D0%B

D%D0%BE%D0%B3%D0%BE%

D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0

%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83  

 

08.04. 

 Математика 

Войтюк О.М. 

Розв'язування вправ . 

Самостійна робота 

Підручник п. 36  – повторити , 

виконати різнорівневі завдання 

(файловий документ) 

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

arifmetichne-579.html  

09.04. 

Німецька мова 

  Смаженюк С.Л. 

«Погода » Порядкові 

числівники 

Урок у Google Meet Час 10.20 

Урок 54 ст122 

1. Повторити утворення 

порядкових числівників 

ст. 158- прочитати 

       2. Робочий зошит Урок 54      

ст 87 впр  1-4 

09.04 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Складання та виконання 

проектів з 

використанням циклів з 

лічильником. Практична 

робота №7 

Переглянути відеоурок 

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

=HP_aaZP_ltY 

Виконати практичну роботу 

09.04 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

«Волейбол» Відео: 

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

=Sj2_m67PfAk&ab_channel=%D

0%95%D0%BB%D0%B5%D0%

BD%D0%B0%D0%AE%D0%B4

%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

 Презентація:  

09.04 
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