
Графік дистанційного навчання  

для учнів 5 класу  

з 12.04.2021 -16.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Волейбол» 

 

 

Презентація: 

http://www.myshared.ru/slide/136

7536/ 

Відео: 

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

=7YAzQPJYYQg&ab_channel=T

arasCoach 

 

12.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Краса природи» 

Аудіювання 

Урок 4 ст174 

1. Прослухати аудіо 

запис  у вайбер впр 2 

ст 174 і назвати пори 

року 

2. Впр 3 

ст174(письмово) 

12.04. 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Різноманітність 

середовища життя і 

пристосування 

організмів до життя в 

кожному з них. 

Наземно- повітряне 

середовище. 

Опрацювати §40, на ст. 176 

виконати завдання 3. 

 

12.04. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Контрольна робота . 

Тарас Шевченко, 

Павло Тичина, Євген 

Гуцало 

( тестування) 

Файловий документ 

Дібрати прислів’я, прикмети , 

ілюстративний матеріал про 

дощ 

12.04. 

 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Ознайомлення з 

найбільш уживаними 

вставними словами та 

сполученнями слів ( 

практично) 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

§ 41, вправа 483 12.04. 

http://www.myshared.ru/slide/1367536/
http://www.myshared.ru/slide/1367536/
https://www.youtube.com/watch?v=7YAzQPJYYQg&ab_channel=TarasCoach
https://www.youtube.com/watch?v=7YAzQPJYYQg&ab_channel=TarasCoach
https://www.youtube.com/watch?v=7YAzQPJYYQg&ab_channel=TarasCoach


Музичне мистецтво 

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Музика і слово Перегляти відеоурок, розучити 

пісню «Посміхайся» 

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

=lnaAAPA0Pdo 

 

12.04. 

Образотворче 

мистецтво 

Гут Л.В. 

заміна 

Сприйняття 

мистецтва. 

Синтетичні види 

мистецтва: кіно. 

Зображення на 

площині. Відтворення 

пропорційної будови 

людини, передавання 

образного характеру 

кіногероя у 

тематичній 

композиції «Мій 

улюблений герой 

кінофільму» 

Опрацювати презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-

mistectva-sinteticni-vidi-

mistectva-kino-zobrazenna-na-

plosini-vidtvorenna-proporcijnoi-

budovi-ludini-pereda-440486.html 

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

=jjQD9W7HHk4 

 

Намалювати свого 

найулюбленішого кіногероя або 

героя мультфільму (роботу ви 

можете виконувати у будь-якій 

техніці, або використовувати 

змішані техніки) 

https://disted.edu.vn.ua/courses/lea

rn/13706 

 

 

13.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Улюблена пора 

року» Говоріння 

Письмо 

Урок у Google Meet Час 10.20 

1. Урок 4  ст176 

2. Впр8 ст 179 письмово 

13.04. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

 

М. Цвєтаєва «Книги в 

червоній  палітурці». 

Чарівний світ 

літератури і   

мистецтва у вірші. 

 

 

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

=xsyn1VmawTc –презентація.         

Підручник c. 259-264 завдання                

1-5 на с 264. 

 

 

 

13.04. 

 

Математика 

Войтюк О.М 

 

Вправи на множення і 

ділення десяткових 

дробів 

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

Підручник п. 34-36  – повторити, 

виконати  № 953, 955, 1006(1) 

https://onlinetestpad.com/ua/testview/

229775-zadachi-na-vsi-dii-z-

desyatkovimi-drobami 

13.04. 

Факультатив 

«Сходинки 

орфографії» 

Нікітішина Н.О. 

Написання префіксів 

із ненаголошеними 

Е,И 

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

=SwsAn3osODc 

13.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=lnaAAPA0Pdo
https://www.youtube.com/watch?v=lnaAAPA0Pdo
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-kino-zobrazenna-na-plosini-vidtvorenna-proporcijnoi-budovi-ludini-pereda-440486.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-kino-zobrazenna-na-plosini-vidtvorenna-proporcijnoi-budovi-ludini-pereda-440486.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-kino-zobrazenna-na-plosini-vidtvorenna-proporcijnoi-budovi-ludini-pereda-440486.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-kino-zobrazenna-na-plosini-vidtvorenna-proporcijnoi-budovi-ludini-pereda-440486.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-kino-zobrazenna-na-plosini-vidtvorenna-proporcijnoi-budovi-ludini-pereda-440486.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-sinteticni-vidi-mistectva-kino-zobrazenna-na-plosini-vidtvorenna-proporcijnoi-budovi-ludini-pereda-440486.html
https://www.youtube.com/watch?v=jjQD9W7HHk4
https://www.youtube.com/watch?v=jjQD9W7HHk4
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/13706
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/13706
https://www.youtube.com/watch?v=xsyn1VmawTc
https://www.youtube.com/watch?v=xsyn1VmawTc
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://onlinetestpad.com/ua/testview/229775-zadachi-na-vsi-dii-z-desyatkovimi-drobami
https://onlinetestpad.com/ua/testview/229775-zadachi-na-vsi-dii-z-desyatkovimi-drobami
https://onlinetestpad.com/ua/testview/229775-zadachi-na-vsi-dii-z-desyatkovimi-drobami
https://www.youtube.com/watch?v=SwsAn3osODc
https://www.youtube.com/watch?v=SwsAn3osODc


Переглянути матеріал, укласти 

словничок  з  6 -10 слів із 

ненаголошеними е, и 

Трудове навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

М’яка іграшка як 

невід’ємний атрибут у 

побуті та мистецтві 

українців. Види 

м’яких іграшок. 

Пласкі та об’ємні 

іграшки. 

Переглянути презентацію 

https://vsimosvita.com/prezentatsi

ya-na-temu-m-yaka-igrashka-v-

dekorativno-uzhitkovomu-

mistetstvi/ 

Дібрати матеріали  для 

виготовлення плоскої іграшки – 

ведмедика, зайчика, котика . 

Підготувати тканину для 

використання. Підготувати 

голку, шпильки та нитки в колір 

тканини. 

 

14.04. 

Трудове навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Матеріали для 

виготовлення м'якої 

іграшки та їх 

властивості. 

Інструменти та 

пристосування. Види 

ручних з'єднувальних 

швів. 

Опрацювати файлове 

повідомлення, ознайомитись із 

видами ручних з'єднувальних 

швів 

Розпочати роботу над іграшкою 

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

=kJ7q-yc79Ao 

 

14.04. 

Німецька мова 

Смаженюк С. Л. 

«Весна» Лексика 

Письмо 

Урок у Google Meet Час 09.25 

Урок 55 ст 124 

1. Повторити слова ст 124 

2. Прочитати текст впр3 ст 

125 

3. Робочий зошит Урок 55 

впр 6 ст 90 написати про 

улюблений весняний 

місяць 

14.04. 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Водне середовище 

життя організмів. 

Опрацювати §41, на ст. 180 

виконати завдання 5. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=7LgjqT3YKpI 

 

Урок на платформі Zoom. 

 

14.04. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Урок контролю знань 

із теми:       « 

Дослідники історії» 

Файлове повідомлення. 

Виконати завдання. 
14.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Контрольна робота 

№10 (з теми 

Підручник п. 34-36  – повторити, 

виконати різнорівневі завдання 

(файловий документ) 

14.04. 

https://vsimosvita.com/prezentatsiya-na-temu-m-yaka-igrashka-v-dekorativno-uzhitkovomu-mistetstvi/
https://vsimosvita.com/prezentatsiya-na-temu-m-yaka-igrashka-v-dekorativno-uzhitkovomu-mistetstvi/
https://vsimosvita.com/prezentatsiya-na-temu-m-yaka-igrashka-v-dekorativno-uzhitkovomu-mistetstvi/
https://vsimosvita.com/prezentatsiya-na-temu-m-yaka-igrashka-v-dekorativno-uzhitkovomu-mistetstvi/
https://www.youtube.com/watch?v=kJ7q-yc79Ao
https://www.youtube.com/watch?v=kJ7q-yc79Ao
https://www.youtube.com/watch?v=7LgjqT3YKpI
https://www.youtube.com/watch?v=7LgjqT3YKpI


«Множення і ділення 

десяткових дробів») 

 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Волейбол » Відео: 

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

=7YtaRC506Bk&ab_channel=%D

0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%

81%D1%82%D0%B0%D0%BD%

D1%82%D0%B8%D0%BD%D0

%9B%D0%B8%D1%81%D0%B

E%D0%BA%D0%BE%D0%BD

%D1%8C 

Відео: 

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

=wz4wJJOyjhM&ab_channel=DO

nline 

15.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Егоїстичний 

велетень » Урок 

читання 

1. Впр.1 ст 180 –прочитати 

2. Впр 2, 3 ст 181- письмово 
15.04. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А 

 

Образ ліричної 

героїні, котра   

любить читати. Роль 

літературних і 

музичних асоціацій у 

вірші. 

https://urok.osvita.ua/materials/in_

lit/rozrobka-uroku-marina-

cvetaeva-knigi-u-cervonij-

paliturci-obraz-liricnoi-geroini-

kotra-lubit-citati-rol-literaturnih-i-

muzicnih-asociacij-u-tvori/ - 

переглянути презентацію, 

записати основні тези. 

 

15.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

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

tbcc-amw 

Підручник п. 37(ст.236-237) – 

опрацювати , виконати  № 1070, 

1071,  1072(1-4) 
https://www.youtube.com/watch?v=z

x4DSTNlFV0 

15.04. 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Безпека в побуті. 

Ризики побутового 

травмування, 

телефонного та 

телевізійного 

шахрайства, 

проникнення в оселю 

зловмисників. 

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

=e6WWTuxTOAw 

Переглянути матеріал, 

опрацювати § 26-27 

15.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Виділення вставних 

слів на письмі комами 

Онлайн-урок 

Виконати тестові завдання 

( файловий документ ) 

15.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=7YtaRC506Bk&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7YtaRC506Bk&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7YtaRC506Bk&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7YtaRC506Bk&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7YtaRC506Bk&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7YtaRC506Bk&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7YtaRC506Bk&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7YtaRC506Bk&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=wz4wJJOyjhM&ab_channel=DOnline
https://www.youtube.com/watch?v=wz4wJJOyjhM&ab_channel=DOnline
https://www.youtube.com/watch?v=wz4wJJOyjhM&ab_channel=DOnline
https://urok.osvita.ua/materials/in_lit/rozrobka-uroku-marina-cvetaeva-knigi-u-cervonij-paliturci-obraz-liricnoi-geroini-kotra-lubit-citati-rol-literaturnih-i-muzicnih-asociacij-u-tvori/
https://urok.osvita.ua/materials/in_lit/rozrobka-uroku-marina-cvetaeva-knigi-u-cervonij-paliturci-obraz-liricnoi-geroini-kotra-lubit-citati-rol-literaturnih-i-muzicnih-asociacij-u-tvori/
https://urok.osvita.ua/materials/in_lit/rozrobka-uroku-marina-cvetaeva-knigi-u-cervonij-paliturci-obraz-liricnoi-geroini-kotra-lubit-citati-rol-literaturnih-i-muzicnih-asociacij-u-tvori/
https://urok.osvita.ua/materials/in_lit/rozrobka-uroku-marina-cvetaeva-knigi-u-cervonij-paliturci-obraz-liricnoi-geroini-kotra-lubit-citati-rol-literaturnih-i-muzicnih-asociacij-u-tvori/
https://urok.osvita.ua/materials/in_lit/rozrobka-uroku-marina-cvetaeva-knigi-u-cervonij-paliturci-obraz-liricnoi-geroini-kotra-lubit-citati-rol-literaturnih-i-muzicnih-asociacij-u-tvori/
https://urok.osvita.ua/materials/in_lit/rozrobka-uroku-marina-cvetaeva-knigi-u-cervonij-paliturci-obraz-liricnoi-geroini-kotra-lubit-citati-rol-literaturnih-i-muzicnih-asociacij-u-tvori/
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=zx4DSTNlFV0
https://www.youtube.com/watch?v=zx4DSTNlFV0
https://www.youtube.com/watch?v=e6WWTuxTOAw
https://www.youtube.com/watch?v=e6WWTuxTOAw


(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Алгоритми з 

розгалуженням 

Опрацювати відеопрезентацію 

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

=9ihwe46Cfmc 

Виконати тестування 

https://naurok.com.ua/test/start/11

1545 

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

i-z-rozgaludzhennyam-5-klas-

111545/match 

 

 

16.04. 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

«Волейбол» Відео: 

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

=1wHGDiRSq8A&ab_channel=%

D0%9A%D0%B0%D1%84%D0

%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0

%D0%A4%D1%96%D0%B7%D

0%B8%D1%87%D0%BD%D0%

B0%D0%BA%D1%83%D0%BB

%D1%8C%D1%82%D1%83%D1

%80%D0%B0 

Відео: 

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

=PLgw9m-

1rEw&ab_channel=DOnline 

 

 

 

16.04. 

Німецька мова 

Смаженюк С.Л. 

«Улітку » Читання Урок 56 ст126 

https://www.youtube.com/

watch?v=qVpJ2evmffU&a

b_channel=%D0%A2%D0

%B5%D0%BB%D0%B5

%D1%80%D0%B0%D0%

B4%D1%96%D0%BE%D

0%BA%D0%BE%D0%B

C%D0%BF%D0%B0%D0

%BD%D1%96%D1%8F%

D0%92%D0%95%D0%96

%D0%90 

переглянути відео урок і 

повторити слова з теми 

16.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ihwe46Cfmc
https://www.youtube.com/watch?v=9ihwe46Cfmc
https://naurok.com.ua/test/start/111545
https://naurok.com.ua/test/start/111545
https://naurok.com.ua/test/algoritmi-z-rozgaludzhennyam-5-klas-111545/match
https://naurok.com.ua/test/algoritmi-z-rozgaludzhennyam-5-klas-111545/match
https://naurok.com.ua/test/algoritmi-z-rozgaludzhennyam-5-klas-111545/match
https://www.youtube.com/watch?v=1wHGDiRSq8A&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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1.Впр 2 ст 126 прочитати 

і розказати про погоду 

сьогодні 

2. Робочий зошит Урок 

56 ст 91 впр  3 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Ґрунтове середовище 

життя організмів. 

Опрацювати §42. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=LeBf_VxnQ7s 

 

Урок на платформі Zoom. 

 

16.04. 

Історія Сокирка 

П.М. 

Праця і господарство: 

колись і сьогодні. 

Скласти конспект 

Переглянути відеоматеріал 

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

=ksEfNYN9NoU 

 

 

Урок на платформі Zoom. 

 

16.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Знаходження 

відсотків від числа 

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

Підручник п. 3 (ст.238)  – 

опрацювати , виконати № 1074, 

1076 , 1081 

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

aQGZ15kQLs 

16.04. 
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