
Графік дистанційного навчання  

для учнів 5 класу  

з 19.04.2021 -23.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Вплив на організми 

чинників живої 

природи. 

Опрацювати § 43, пояснити 

вплив на організми чинників 

живої природи. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=5ZRvdSrsMM0&ab_channel=%

D0%A0%D1%83%D1%81%D0%

BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0

%D0%91%D0%B0%D1%80%D0

%BA%D0%BE 

Урок на платформі Zoom. 

19.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«В місті» 

Лексика  Читання 

Урок у Google Meet Час 09.25 

Урок 1 ст184 

1. Прочитати впр 5 

ст185 

2. Впр 6 

ст186(письмово) 

19.04. 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Волейбол» 

 

 

Відео: 

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

=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D

0%98%D1%80%D0%B8%D0%B

D%D0%B0%D0%98%D1%80%

D0%B8%D0%BD%D0%B0 

Відео: 

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

=JvGUD30XaPU&ab_channel=N

ataSolnce 

 

19.04. 

Музичне мистецтво 

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Музика і візуальні 

види мистецтва 

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

=gROwV0B8JmM 

переглянути відеоурок, 

виконати тестові завдання після 

нього 

 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Максим Рильський. 

Основні відомості про 

поета. Краса рідної 

природи і відтворення 

Дібрати  прислів’я та вислови 

про осінь, ілюстративний 

матеріал з осінніми пейзажами 

19.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=JvGUD30XaPU&ab_channel=NataSolnce
https://www.youtube.com/watch?v=JvGUD30XaPU&ab_channel=NataSolnce
https://www.youtube.com/watch?v=JvGUD30XaPU&ab_channel=NataSolnce
https://www.youtube.com/watch?v=gROwV0B8JmM
https://www.youtube.com/watch?v=gROwV0B8JmM


її засобами поетичної 

мови. «Дощ» ( 

«благодатний, 

довгожданий…») 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

 

Складання 

інформаційного 

повідомлення до 

шкільного веб – сайта 

про цікавий випадок 

із життя класу ( з 

використанням 

вставних слів і 

сполучень ) 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

Завершити написання та 

оформлення роботи 

19.04. 

Образотворче 

мистецтво 

Гут Л.В. 

заміна 

Сприйняття 

мистецтва. 

Декоративно-

прикладне мистецтво. 

Мистецтво 

писанкарства в 

Україні. Прикладна 

діяльність. 

Використання 

символіки кольорів у 

процесі декорування. 

«Ескіз великодньої 

писанки» 

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezent

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

mistectva-dekorativno-prikladne-

mistectvo-mistectvo-pisankarstva-

v-ukraini-435409.html 

Виконати практичну роботу 

«Ескіз великодньої писанки» в 

кольорі 

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

=0v6pwJvETj4 

 

20.04. 

 

Математика 

Войтюк О.М 

 

Вправи на 

знаходження відсотків 

від числа 

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

tbcc-amw 

Підручник п. 37(ст.236-238)  – 

повторити, виконати  № 1086, 

1088 

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

=8JG247jhZRM 

20.04. 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-dekorativno-prikladne-mistectvo-mistectvo-pisankarstva-v-ukraini-435409.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-dekorativno-prikladne-mistectvo-mistectvo-pisankarstva-v-ukraini-435409.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-dekorativno-prikladne-mistectvo-mistectvo-pisankarstva-v-ukraini-435409.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-dekorativno-prikladne-mistectvo-mistectvo-pisankarstva-v-ukraini-435409.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-5-klasi-sprijnatta-mistectva-dekorativno-prikladne-mistectvo-mistectvo-pisankarstva-v-ukraini-435409.html
https://www.youtube.com/watch?v=0v6pwJvETj4
https://www.youtube.com/watch?v=0v6pwJvETj4
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=8JG247jhZRM
https://www.youtube.com/watch?v=8JG247jhZRM


Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

 

Контрольна робота. 

Сила творчої уяви ( 

різнорівневі   

завдання) 

 

 

Прочитати твір Р. Дала « Чарлі і 

шоколадна фабрика». 

 

http://metoduchna-

palitra.blogspot.com/p/5.html 

варіант ІІ 

 

20.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Похід у музей» 

Аудіювання 

Урок 1  ст186 

1. Прослухати аудіо запис у 

вайбер впр1 ст186 

2. Впр2 ст 186 письмово 

20.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Урок мовленнєвого 

розвитку. Ділові 

папери. Оформлення 

конверта 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

Виконати вправу 494, скласти 

текст вітальної листівки рідним 

з нагоди Великодня 

20.04. 

Факультатив 

«Сходинки 

орфографії» 

Нікітішина Н.О. 

Вимова префіксів з-, 

с-. Повторення : 

будова слова, 

словотвір, орфоепічна 

норма, лексичне 

значення слова 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-vimova-i-napisanna-

prefiksiv-z-zi-s-roz-bez-

272589.html 

Переглянути презентацію 

 

 

Трудове навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Пошук виробів-

аналогів. Виявлення 

найкращих ознак у 

кожному зразку. 

Ознайомитись, переглянути 

презентацію 

http://www.myshared.ru/slide/114

5657/ 

 

21.04. 

Трудове навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Робота з 

інформаційними 

джерелами. 

Виконати практичне завдання 

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

=Zz_76znq2oM 

 

21.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Задачі на 

знаходження відсотків 

від числа 

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

tbcc-amw 

Підручник п. 37(ст.236-238)  – 

повторити, виконати №1091, 

1093, 1096 

21.04. 

http://metoduchna-palitra.blogspot.com/p/5.html
http://metoduchna-palitra.blogspot.com/p/5.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vimova-i-napisanna-prefiksiv-z-zi-s-roz-bez-272589.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vimova-i-napisanna-prefiksiv-z-zi-s-roz-bez-272589.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vimova-i-napisanna-prefiksiv-z-zi-s-roz-bez-272589.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vimova-i-napisanna-prefiksiv-z-zi-s-roz-bez-272589.html
http://www.myshared.ru/slide/1145657/
http://www.myshared.ru/slide/1145657/
https://www.youtube.com/watch?v=Zz_76znq2oM
https://www.youtube.com/watch?v=Zz_76znq2oM
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw


https://naurok.com.ua/prezentaciya

-znahodzhennya-vidsotkiv-vid-

chisla-66946.html 

 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Угрупування 

організмів. 

Екосистема 

Опрацювати §44, на ст..193 вик. 

завд.7. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=wk5Ql0RqZE0&ab_channel=%

D0%A0%D1%83%D1%81%D0%

BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0

%D0%91%D0%B0%D1%80%D0

%BA%D0%BE 

Урок на платформі Zoom. 

 

21.04. 

Німецька мова 

Смаженюк С. Л. 

«Усі пори року» 

Говоріння 

Урок у Google Meet Час 09.25 

Урок 57 ст 128 

1. Повторити слова з теми 

«Пори року» 

2. Прочитати текст впр3 ст 

129 

3. Робочий зошит Урок 57 

впр 3 ст 93 

21.04. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Місто і село.Заняття 

та умови життя 

населення в 

українських містах і 

селах у минулому і                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

тепер. 

Опрацювати §26, на ст..185 вик. 

завд.3,4. 

Переглянути відеоматеріал 

 

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

=KO7U9dCCSmM&ab_channel=

%D0%92%D0%9C%D0%95%D0

%A1%D0%A2%D0%95%D0%9

A%D0%A6%D0%95%D0%9B%

D0%98 

Урок на платформі Zoom. 

 

21.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Самостійна робота. 

Знаходження 

відсотків від числа. 

Підручник п. 37(ст.236-237) –  

повторити, виконати 

різнорівневі завдання (файловий 

документ), пройти онлайн 

тестування. 

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

-znahodzhennya-vidsotkiv-vid-

chisla-2797.html 

22.04. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А 

 

Р. Дал « Чарлі і 

шоколадна фабрика». 

Цікаві пригоди Чарлі. 

 

Презентація 

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

=TWsFszHa5SY 

Підручник с.268-275. 

22.04. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-znahodzhennya-vidsotkiv-vid-chisla-66946.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-znahodzhennya-vidsotkiv-vid-chisla-66946.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-znahodzhennya-vidsotkiv-vid-chisla-66946.html
https://naurok.com.ua/test/vidsotki-znahodzhennya-vidsotkiv-vid-chisla-2797.html
https://naurok.com.ua/test/vidsotki-znahodzhennya-vidsotkiv-vid-chisla-2797.html
https://naurok.com.ua/test/vidsotki-znahodzhennya-vidsotkiv-vid-chisla-2797.html
https://www.youtube.com/watch?v=TWsFszHa5SY
https://www.youtube.com/watch?v=TWsFszHa5SY


Пригоди Чарлі на шоколадній        

фабриці. 

 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«У селі » Діалогічне 

мовлення 

Урок у Google Meet Час 11.20 

1. Впр.4, 5  ст 192  

письмово 

22.04. 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Волейбол » Відео: 

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

=cULsjpc05U0&ab_channel=Yur

Den 

Відео: 

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

=mODL3EaaVHk&ab_channel=

%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D

0%BA%D1%81%D1%96%D0%B

9%D0%9A%D0%B0%D1%80%

D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%

82 

 

22.04. 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Безпека надворі. 

Місця підвищеної 

небезпеки. 

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

=HUaelcQoKUk 

Переглянути відео, скласти 

список небезпечних місць у 

нашій місцевості 

22.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Урок мовленнєвого 

розвитку. Лист до 

рідної людини з 

використанням 

звертань та вставних 

слів. Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

Завершити написання та 

оформлення роботи, повторити 

§ 38-42( підготовка до 

контрольної роботи) 

22.04. 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Цикли з передумовою Переглянути відеоурок 

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

=fzUeC2YDxh0 

Виконати тестування 

https://naurok.com.ua/test/start/31

0377 

 

 

23.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Знаходження числа  за 

його відсотком 

11.30  

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

amw 

23.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=cULsjpc05U0&ab_channel=YurDen
https://www.youtube.com/watch?v=cULsjpc05U0&ab_channel=YurDen
https://www.youtube.com/watch?v=cULsjpc05U0&ab_channel=YurDen
https://www.youtube.com/watch?v=mODL3EaaVHk&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=mODL3EaaVHk&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=mODL3EaaVHk&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=mODL3EaaVHk&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=mODL3EaaVHk&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=mODL3EaaVHk&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=mODL3EaaVHk&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=HUaelcQoKUk
https://www.youtube.com/watch?v=HUaelcQoKUk
https://www.youtube.com/watch?v=fzUeC2YDxh0
https://www.youtube.com/watch?v=fzUeC2YDxh0
https://naurok.com.ua/test/start/310377
https://naurok.com.ua/test/start/310377
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw


Підручник п. 38 (ст.244-245)  – 

опрацювати , виконати № 1109, 

1111 

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

=eEao3zimcoc 

Німецька мова 

Смаженюк С.Л. 

«Ми тут живемо » 

Лексика Читання 

Урок у Google Meet Час 10.30 

 

Урок 60 ст132 

1.Впр 2 ст 132 

2. Робочий зошит Урок 

60 ст 97 впр  4 

23.04. 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

«Волейбол» Відео: 

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

=mg0dt5rw7WM&ab_channel=%

D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0

%92%D0%A1 

Відео: 

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

=YD-

JzPp9AVc&ab_channel=LianaKo

pylova 

 

 

23.04. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Єдність людини і 

природи , зв'язок між 

станом людської душі 

і довкіллям . «Осінь – 

маляр з палітрою 

пишною …» 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

Вивчити напам’ять одну з 

поезій М. Рильського ( на вибір) 

23.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Контрольна робота. 

Речення з 

однорідними членами. 

Звертання. Вставні 

слова та сполучення 

слів (тестування) 

Файловий документ 

Повторити § 38-42 23.04. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eEao3zimcoc
https://www.youtube.com/watch?v=eEao3zimcoc
https://www.youtube.com/watch?v=mg0dt5rw7WM&ab_channel=%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=mg0dt5rw7WM&ab_channel=%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=mg0dt5rw7WM&ab_channel=%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=mg0dt5rw7WM&ab_channel=%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%A1
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