
Графік дистанційного навчання  

для учнів 6 класу  

з 19.04.2021 -23.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування 

текстових задач на 

рух 

11.30  

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

amw 

Підручник §32(ст.248-249)  – 

повторити , виконати 

№1470,1471 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-suprovid-do-uroku-rozv-

yazuvannya-zadach-na-ruh-za-

dopomogoyu-rivnyan-29360.html 

19.04. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Суспільне, 

господарське життя і 

духовний світ 

слов’ян. 

Опрацювати §56. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=WHYjBKGi7AQ&ab_channel=

%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D

0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%

A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%

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

%BA 

Урок на платформі Zoom. 

 

19.04. 

Біологія 

Сокирка 

П.М. 

Особливості будови 

грибів , розмноження. 

Опрацювати §48. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=KYXPfgfkyIs&ab_channel=%D

0%95%D0%BA%D0%B0%D1%8

2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D

0%BD%D0%B0%D0%91%D1%8

3%D0%BB%D0%B0%D1%82%

D0%BE%D0%B2%D0%B0 

Урок на платформі Zoom. 

19.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Правила дорожнього 

руху» Модальне 

дієслово should 

Говоріння 

Урок у Google Meet Час 10.20 

Урок 6 ст 149 

1. виконати впр 4 ст 151 

скласти діалог 

19.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Контрольна робота № 

7 

Повторити § 52- 58. 19.04. 
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Числівник(тестування 

) 

Файловий документ 

 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування 

текстових задач . 

Самостійна робота . 

Підручник §32(ст.248-249)  – 

повторити , виконати №1449, 

1463, 1468, 

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

nya-rozv-yazuvannya-zadach-za-

dopomogoyu-rivnyan-

941366.html 

 

20.04. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Передумови 

розселення слов’ян. 

 

Опрацювати §55 

 

20.04. 

Біологія 

Сокирка П.М. 

Мікроскопічні гриби.. Опрацювати §49. 

Переглянути відеоматеріал 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-mikroskopicni-gribi-do-

uroku-biologii-u-6-klasi-

332068.html 

20.04. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

 

 

Р. Бредбері « 

Усмішка».       Образ 

Тома, його динаміка. 

Презентація 

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

=hCnOVs5lAP4 

Тести 

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

duglas-bredberi-usmishka-

5166.html 

Підручник с. 196-200. 

. 

 

 

 

 

 

20.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Займенник : загальне 

значення, 

морфологічні ознаки, 

синтаксична роль 

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

=wMjyTJYVjtA 

Переглянути відеоурок, 

виконати зазначене у ньому 

завдання 

20.04. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Клим Джура – 

рятівник світу. Його 

друзі й вороги. 

Онлайн-урок 

Написати творчу роботу «Клим 

Джура – мій друг, тому що…» 

20.04. 
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(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Реалізація 

програмного проекту 

відповідно до 

розробленого 

сценарію. 

Переглянути відеопрезентацію 

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

=GH8_7zen3fM 

Розпочати роботу над створення 

власного проекту 

21.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Розв'язування рівнянь 

та задач за допомогою 

рівнянь 

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

tbcc-amw 

Підручник §30-32  – повторити, 

виконати № 1(1-5) ст.286 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-rozv-yazuvannya-zadach-za-

dopomogoyu-rivnyan-

155269.html 

21.04. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

Р. Бредбері « 

Усмішка».                          

Значення образу 

Джоконди   для 

розкриття головної 

ідеї твору. 

Підручник с. 200--201 завдання 

на с.201. 

 

21.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Правила дорожнього 

руху» Письмо  

Граматика 

Урок у Google Meet Час 10.20 

Урок 8 cт 154 

1. Повторити правила  

утворення та вживання 

теперішнього 

завершеного часу ст.199 

2. Впр5 ст 156 письмово 

 

21.04. 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

«Футбол» Відео: 

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

=-

psLWqgkQh0&ab_channel=letspl

ayfootball_ua 

Відео: 

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

=MtUCDnnYNBA&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 

 

21.04. 
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Математика 

Войтюк О.М. 

 

Контрольна робота 

№10 (з теми «Вирази і 

рівняння») 

Підручник §30-32  – повторити, 

виконати різнорівневі завдання 

(файловий документ) 

 

22.04. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Природні зони Землі, 

їх особливості. 

Опрацювати §58           . 

Переглянути відеоматеріал 

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

=Be7G2YhW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8-w&ab_channel=Вседляучителя 

 

22.04. 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Футбол» Відео: 

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

=SSE3grKUVNo&ab_channel=%

D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%

B5%D0%BD%D0%92%D0%BE

%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D

0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%

80%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D1%87 

Відео: 

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

=phhtiwjHsKc&ab_channel=Sash

aD6 

 

22.04. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Еволюція Клима від 

боягуза до 

супергероя. Проблеми 

сміливості й 

боягузтва в повісті. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

Підготуватися до контрольної 

роботи повторити матеріал 

розділу «Пригоди і романтика» 

22.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Розряди займенників 

за значенням Онлайн-

урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

Опрацювати§59 , виконати 

вправу 505(ІІ) 

22.04. 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Безпека руху 

велосипедиста. 

Правила дорожнього 

руху для 

велосипедистів. 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-bezpeka-ruhu-velosipedista-

394867.html 

переглянути презентацію, 

скласти пам’ятку «Основні 

правила безпечного руху для 

велосипедиста» 

22.04. 
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Музичне мистецтво 

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Зустріч з увертюрою 

 

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

=WQOezei7EYI 

Переглянути відеоурок, дати 

відповіді на запитання після 

нього, продовжити роботу над 

піснею «Сім шляхів» 

22.04. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А 

Р. Шеклі «Запах 

думки».                 

Утвердження  сили 

людської думки у 

творі. 

Презентація 

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

=HH4Bx2-R_F0 

Підручник с.203-215. 

Скласти план, детальний 

переказ твору. 

 

23.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«В школі» 

Лексика 

Урок у Google Meet Час 09.30 

Урок 1 ст 160 

1. Повторити слова з теми 

«В школі» 

2. Впр 3,4 ст161 

23.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Відмінювання 

особових і 

зворотнього 

займенників. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

Опрацювати  § 60, виконати 

вправи 511,516 

23.04. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Контрольна робота. 

Письмовий твір ( за 

вивченими творами ). 

Підготуати повідомлення 

«Жанрова різноманітність 

гумористичних творів» 

23.04. 

Образотворче 

мистецтво 

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Сприйняття 

мистецтва. Батальний  

жанр. Історія 

виникнення та 

розвитку. Зображення 

на площині. Побудова 

сюжетної композиції 

на батальну  тематику 

«Іду на ви !» 

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

=eO-py1uszWE&t=6s 

Переглянути презентацію, 

створити ескіз композиції на 

батальну  тематику «Іду на ви !» 

за зразком 

23.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=WQOezei7EYI
https://www.youtube.com/watch?v=WQOezei7EYI
https://www.youtube.com/watch?v=HH4Bx2-R_F0
https://www.youtube.com/watch?v=HH4Bx2-R_F0
https://www.youtube.com/watch?v=eO-py1uszWE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=eO-py1uszWE&t=6s


Трудове навчання 

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Види бісеру. 

Орнамент і 

колорит.Правила 

безпечної роботи та 

санітарно – гігієнічні 

вимоги 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-biserne-rukodillya-yak-vid-

dekorativno-uzhitkovogo-

mistectva-istoriya-viniknennya-

biseru-tehniki-vikonannya-

virobiv-iz-biseru-trudove-

navchannya-6-klas-7236.html 

переглянути презентацію, 

ознайомитися з правилами 

безпечної роботи та санітарно – 

гігієнічним вимогами під час 

робот из бісером 

 

23.04. 

Трудове навчання 

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Види бісеру. 

Орнамент і 

колорит.Правила 

безпечної роботи та 

санітарно – гігієнічні 

вимоги 

https://hi.in.ua/yak-zrobiti-kviti-z-

biseru-svoyimi-rukami-foto-

shemi-i-video.html 

Переглянути матеріл, розпочати 

підготовку до виготовлення 

виробу з бісеру 

23.04. 
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