
Графік дистанційного навчання  

для учнів 6 класу  

з 05.04.2021 -09.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська мова  

Нікітішина Н.О. 

Відмінювання кількісних 

числівників. Онлайн-

урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

§ 54, вправи 458, 459 05.04. 

 

Математика 

Войтюк О.М. 

  

Застосування 

властивостей рівнянь 

11.30  https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw  
Підручник §31(ст.241-244)  – 

повторити , виконати №1424,1426 

https://www.youtube.com/watch?v=5

nIdu6cRP4k  

05.04. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Кризові явища в 

Римській імперії.  

Опрацювати §52, на ст.198 

виконати завдання 1-3. 

 

Урок на платформі Zoom. 

 

05.04. 

Біологія 

Сокирка  

П.М. 

Практична робота №4. 

Визначення видів 

кімнатних рослин 

придатних до 

вирощування в певних 

умовах. 

Виконати практичну роботу.  

 

Урок на платформі Zoom. 

 

  

05.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Мандрівка Києвом» 

Читання 

Урок 2 ст 140 

1.  Переглянути відео 

https://www.youtube.com/

watch?v=bRq9LT5nmF4&

ab_channel=%D0%9A%D

0%B0%D1%82%D1%8F

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

B0%D0%B2%D1%87%D

0%B5%D0%BD%D0%BA

%D0%BE 

2.   виконати впр 1 ст 140 

усно 

3. Впр 3 ст 141 прочитати і 

виконати впр 4 ст142 

письмово 

05.04. 

Фізична 

культура 

« Футбол» Відео: 

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

05.04. 

https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=5nIdu6cRP4k
https://www.youtube.com/watch?v=5nIdu6cRP4k
https://www.youtube.com/watch?v=bRq9LT5nmF4&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=bRq9LT5nmF4&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=bRq9LT5nmF4&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=bRq9LT5nmF4&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=bRq9LT5nmF4&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=bRq9LT5nmF4&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=bRq9LT5nmF4&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=bRq9LT5nmF4&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=S7bObc_0kIE&ab_channel=letsplayfootball_ua


Паламарчук 

О.А. 

=S7bObc_0kIE&ab_channel=letsp

layfootball_ua  

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Буква ь на кінці 

числівників і перед 

закінченням у непрямих 

відмінках.. 

 Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

§ 55, вправа 470 06.04. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Характеристика образів 

Сергія і Митька. 

Допитливість, 

винахідливість, 

кмітливість хлопчиків 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Виконати тестові завдання  

( файловий документ ) 

06.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

  

Розв'язування рівнянь  11.30  https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw  
Підручник §31(ст.241-244)  – 

повторити , виконати №1421(9-12), 

1428  https://naurok.com.ua/test/6-

klas-rozv-yazuvannya-rivnyan-

41612.html  

06.04. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 
 

Образ Гайавати. Ідея 

миру  національного 

єднання, служіння 

народові. 

Презентація   (слайди 13-46) 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-bud-soboyu-inshi-roli-zaynyati-

oskar-uayld-obraz-gayavati-

116265.html   Мультик 

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

=8V1h1krBeIM 

 

Створити фанфік «Майбутнє 

індіанців», прочитати твір 

О.Ген-  рі « Вождь 

червоношкірих». 

 

06.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Розв'язування рівнянь , 

що не мають коренів чи 

мають безліч коренів 

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

tbcc-amw  

Підручник §31 (ст.241-244) – 

повторити, виконати № 1423(5-8),  

1429 

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

WhNBpfuLgA0  

07.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Визначні місця Києва» 

Діалогічне мовлення 

Урок у Google Meet Час 10.20 

1. Повторити слова з теми 

«В місті» (словник) 

07.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=S7bObc_0kIE&ab_channel=letsplayfootball_ua
https://www.youtube.com/watch?v=S7bObc_0kIE&ab_channel=letsplayfootball_ua
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://naurok.com.ua/test/6-klas-rozv-yazuvannya-rivnyan-41612.html
https://naurok.com.ua/test/6-klas-rozv-yazuvannya-rivnyan-41612.html
https://naurok.com.ua/test/6-klas-rozv-yazuvannya-rivnyan-41612.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bud-soboyu-inshi-roli-zaynyati-oskar-uayld-obraz-gayavati-116265.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bud-soboyu-inshi-roli-zaynyati-oskar-uayld-obraz-gayavati-116265.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bud-soboyu-inshi-roli-zaynyati-oskar-uayld-obraz-gayavati-116265.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-bud-soboyu-inshi-roli-zaynyati-oskar-uayld-obraz-gayavati-116265.html
https://www.youtube.com/watch?v=8V1h1krBeIM
https://www.youtube.com/watch?v=8V1h1krBeIM
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=WhNBpfuLgA0
https://www.youtube.com/watch?v=WhNBpfuLgA0


2. Впр6 ст 142 письмово 

 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Розв’язання задачі 

методом поділу на 

підзадачі. Практична 

робота №6. Алгоритми 

та програми 

Переглянути відеопрезентацію 

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

=l0MAVDfxJVg 

Виконати практичну роботу 

(файлове повідомлення) 

07.04. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

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

=0WCsJYL8Ejc&ab_channel=%D

0%A1%D0%BE%D1%84%D1%9

6%D1%8F%D0%86%D0%BB%

D1%8C%D0%BA%D1%96%D0

%B2  

Відео:  

 

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

=JKt8L24rpPw&ab_channel=%D

0%94%D0%AE%D0%A1%D0%

A8-

1%D0%A5%D0%BC%D0%B5%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0

%B8%D1%86%D1%8C%D0%B

A%D0%B8%D0%B9  

07.04. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

Позакласне читання. 

О.Генрі «Вождь 

червоношкірих». 

Переглянути  буктрейлер 

http://sgt-

library.ks.ua/buktrejlery/113-

buktrejler-po-knige-o-genri-

vozhd-krasnokozhikh.html 

Підготувати повідомлення 

«Цікаві факти з життя 

Дж.Родарі». 

07.04. 

Українська 

література  

Нікітішина Н.О. 

Характеристика образів 

Сергія і Митька. 

Допитливість, 

винахідливість, 

кмітливість хлопчиків 

Онлайн-

урок(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet )  

 

Підготувати виразне читання 

уривка з повісті «Митькозавр з 

Юрківки , або Химера лісового 

озера». 

 

08.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Відмінювання 

порядкових числівників. 

Написання разом 

порядкових числівників з 

 –тисячний  

Онлайн-урок  

§ 56, вправа 478, 479 08.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=l0MAVDfxJVg
https://www.youtube.com/watch?v=l0MAVDfxJVg
https://www.youtube.com/watch?v=0WCsJYL8Ejc&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=0WCsJYL8Ejc&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=0WCsJYL8Ejc&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=0WCsJYL8Ejc&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=0WCsJYL8Ejc&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=0WCsJYL8Ejc&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=JKt8L24rpPw&ab_channel=%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=JKt8L24rpPw&ab_channel=%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=JKt8L24rpPw&ab_channel=%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=JKt8L24rpPw&ab_channel=%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=JKt8L24rpPw&ab_channel=%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=JKt8L24rpPw&ab_channel=%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=JKt8L24rpPw&ab_channel=%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=JKt8L24rpPw&ab_channel=%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://sgt-library.ks.ua/buktrejlery/113-buktrejler-po-knige-o-genri-vozhd-krasnokozhikh.html
http://sgt-library.ks.ua/buktrejlery/113-buktrejler-po-knige-o-genri-vozhd-krasnokozhikh.html
http://sgt-library.ks.ua/buktrejlery/113-buktrejler-po-knige-o-genri-vozhd-krasnokozhikh.html
http://sgt-library.ks.ua/buktrejlery/113-buktrejler-po-knige-o-genri-vozhd-krasnokozhikh.html


(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Засоби пожежогасіння. 

Захист органів дихання в 

зоні пожежі. Дії в разі 

загоряння одягу.  

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-zasobi-ta-sposobi-

pozhezhogasinnya-90450.html 

Переглянути матеріал, 

опрацювати § 28 

08.04. 

Музичне 

мистецтво  

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Урок узагальнення знань 

з теми «Жанри камерно 

– інструментальної 

музики» 

https://naurok.com.ua/test/uzagalne
nnya-temi-zhanri-kamerno-
instrumentalno-muziki-147417.html 

Виконати тестові завдання за 

посиланням 

08.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування рівнянь . 

Самостійна робота 

Підручник §31 (ст.241-244) – 

повторити, виконати різнорівневі 

завдання (файловий документ), 

пройти тест 

https://onlinetestpad.com/ua/testresult

/229822-6-klas-matematika-

rivnyannya-osnovni-vlastivosti-

rivnyan?res=hiqbzqhhgz2jc  

08.04. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 « Футбол»  Презентація:  

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-navchannya-tehnici-udariv-po-m-

yachu-u-futboli-165639.html  

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  

08.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Узгодження числівників 

з іменниками. Онлайн-

урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Виконати тестові завдання 

(файловий документ ) 

09.04. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

 

Урок виразного читання. 

Читання прозового 

уривка з повісті 

«Митькозавр з Юрківки , 

або Химера лісового 

озера». 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Написати творчу роботу ( 6 – 10 

речень ) «Моя  найцікавіша 

пригода» 

09.04. 

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://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-temi-zhanri-kamerno-instrumentalno-muziki-147417.html
https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-temi-zhanri-kamerno-instrumentalno-muziki-147417.html
https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-temi-zhanri-kamerno-instrumentalno-muziki-147417.html
https://onlinetestpad.com/ua/testresult/229822-6-klas-matematika-rivnyannya-osnovni-vlastivosti-rivnyan?res=hiqbzqhhgz2jc
https://onlinetestpad.com/ua/testresult/229822-6-klas-matematika-rivnyannya-osnovni-vlastivosti-rivnyan?res=hiqbzqhhgz2jc
https://onlinetestpad.com/ua/testresult/229822-6-klas-matematika-rivnyannya-osnovni-vlastivosti-rivnyan?res=hiqbzqhhgz2jc
https://onlinetestpad.com/ua/testresult/229822-6-klas-matematika-rivnyannya-osnovni-vlastivosti-rivnyan?res=hiqbzqhhgz2jc
https://naurok.com.ua/prezentaciya-navchannya-tehnici-udariv-po-m-yachu-u-futboli-165639.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-navchannya-tehnici-udariv-po-m-yachu-u-futboli-165639.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-navchannya-tehnici-udariv-po-m-yachu-u-futboli-165639.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2_m67PfAk&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2_m67PfAk&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2_m67PfAk&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2_m67PfAk&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2_m67PfAk&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Образотворче 

мистецтво  

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Сприйняття мистецтва. 

Релігійний жанр. Історія 

виникнення та розвитку. 

Зображення на площині. 

Побудова сюжетної 

композиції на релігійну 

тематику «Великодній 

янгол» 

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

=HUkoc2QtZbw 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-v-6-klasi-spriynyattya-

mistectva-religiyniy-zhanr-

istoriya-viniknennya-ta-rozvitku-

zobrazhennya-na-ploschini-

pobudova-syuzhetno-kompozici-

na-religiynu-tematiku-v-

103086.html 

Переглянути матеріал, створити 

ескіз композиції «Великодній 

янгол» 

09.04. 

Трудове 

навчання  

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Виготовлення писанки – 

мальованки. 

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

=wgqx4CdtfMM 

Переглянути матеріал, 

виготовити писанку - 

мальованку 

09.04. 

Трудове 

навчання  

Нікітішина Н.О. 

Заміна  

Презентація та оцінка 

результатів проєктної 

діяльності.  

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

=kt9ZoPee1uQ9 

( квілінг) 

 

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

=OFQjuvo9mj8 

(декупаж) 

Переглянути матеріал, створити 

і презентувати писанку в одній 

із запропонованих технік. 

09.04. 

Англійська мова 

  Смаженюк С.Л. 

«В Києві» 

Читання 

Урок 4 ст 143 

1. Впр1 ст 109 прочитати 

тексти і відповісти на 

запитання ст143-144 

(письмово) 

09.04. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

Дж. Родарі « Листівки з 

видами міст». Широта 

світу та його сприйняття 

ліричним героєм вірша. 

Презентації 

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

=gEac8t2YpKk 

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

=habji7zPimk 

Підручник с.188-192,виразне 

читання поезії, завдання 1-4 на 

с.191. 

09.04. 
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