
6 клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1

06.04  Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. 
Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію 
з використанням числівників на позначення дат і часу для 
розміщення в соцмережі.

Повторити матеріал параграфа 56, виконати вправи 494, 
497,498. https://www.youtube.com/watch?v=zYL4RpEzemA

2 08.04  Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Числівник». Повторити вивчене з теми "Числівник" (параграфи 52-58), 
виконати тести та завдання с.186-187.

3 10.04  Контрольна робота. Числівник (тестування). Виконати тестові завдання.

4

13.04  Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий твір-
опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або 
за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів 
А. Куїнджі, С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.

Виконати вправу 602, с.242. http://ayvazovskiy.su/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%
D0%B8%D0%BD%D1%8B/

5 15.04  Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, 
синтаксична роль. Вивчити правила с.190, виконати вправу 503.

6
17.04  Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, 
присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й 
неозначені (ознайомлення).

Опрацювати теоретичний матеріал с.191, виконати вправу 
504, 506.

7

22.04  Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір розповідного 
характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні 
теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає 
гідність людини», «Що важливіше - наполегливість чи скромність») з 
використанням займенників, що належать до різних розрядів.

Написати письмовий твір розповідного характеру з 
елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: 
«Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає 
гідність людини», «Що важливіше - наполегливість чи 
скромність») з використанням займенників, що належать до 
різних розрядів.

8 24.04  Відмінювання займенників усіх розрядів. Опрацювати теоретичний матеріал параграфів 60-64, 
виконати вправи 511, 513, 523,527,539,551.

Українська література

1

01.04.2020  Уява, фантазія і романтичність у житті сучасної людини. 
Реальні (звичайні) та пригодницькі події в повісті.Характеристика 
образів Сергія і Митька. Допитливість, винахідливість, кмітливість 
хлопчиків.

Дочитати повість "Митькозавр з Юрківки"... Скласти й 
записати у зошит план до 1-6 розділів повісті. За ним 
навчитися переказувати ці частини твору.

2 06.04   Урок виразного читання. Читання прозового уривка з повісті 
«Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера».

Підготувати виразне читання уривка з повісті «Митькозавр з 
Юрківки, або Химера лісового озера». Дати відповіді на 
запитання на с.182, 187,193 (Усно).

3

08.04  Леся Воронина - сучасна письменниця, авторка багатьох 
книжок для дітей. «Таємне Товариство боягузів, або Засіб від 
переляку № 9» - фантастична, ромтична повість про виховання 
гідності та мужності. ТЛ: сюжет, його елементи.

Скласти план до статті с.194-195, записати у 
літературознавчий словник визначення сюжет, елементи  
сюжету, вивчити їх. Прочитати повість «Таємне Товариство 
боягузів, або Засіб від переляку № 9».

https://www.youtube.com/watch?v=95QOsQ3PPwg

4 13.04 Робота над змістом твору. Проблеми сміливості й боягузтва в 
повісті.

Дати відповіді на запитання с.200-201.(Усно). Дочитати 
повість. Повторити теорію літератури: сюжет, елементи 
сюжету.

https://www.youtube.com/watch?v=XhVYhg4GJhY

5

15.04   Роль сім'ї у формуванні життєвих переконань людини. 
Стосунки між різними поколіннями в родині. Клим Джура - рятівник 
світу. Його друзі й вороги. Еволюція Клима від боягуза до 
супергероя.

Дати відповіді на запитання с.205-206,210-211. (Письмові 
завдання виконати у зошиті). https://www.youtube.com/watch?v=pTZeIytvsWg

6 22.04  Урок мовленнєвого розвитку. Усний переказ епізодів повісті з 
докладним цитуванням авторського тексту. Виконати завдання на с.212-213 (Письмово). https://www.youtube.com/watch?v=r1M_t8u8Zxs

Зарубіжна література

https://www.youtube.com/watch?v=zYL4RpEzemA
https://gallerix.ru/album/Quingy
http://ayvazovskiy.su/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B/
http://ayvazovskiy.su/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B/
https://www.youtube.com/watch?v=95QOsQ3PPwg
https://www.youtube.com/watch?v=XhVYhg4GJhY
https://www.youtube.com/watch?v=pTZeIytvsWg
https://www.youtube.com/watch?v=r1M_t8u8Zxs


1 6.04. Роберт Бернс( 1759-1796). "Моє серце в верховині..." Ідея 
любові до батьківщини у вірші Р. Бернса. Антитеза. Ліричний герой Вивчити напам"ять вірш " Моє серце в верховині..."

2
7.04. Генрі Лонгфелло(1807-1882). "Пісня про Гайявату". Міфи 
північноамериканських індіанців та їх втілення в поемі.Елементи 
фольклору

Прочитати поему. Стор. 199.Образ Гайявати

3 13. 04. Образ Гайявати. Ідеї миру,національного єднання Образ Гайявати.Характеризувати
4 14. 04. Позакласне читання. О.Генрі "Вождь червоношкірих"
5 18.04. Контрольна робота.Тести Подивитися фільм "Вождь червоношкірих"

Англійська мова
1 6.04  Фантастична мандрівка. Розвиток навичок читання. с.80, впр.1(читати), впр. 1В - письмово. https://learningapps.org/2759275

2 8.04   Запрошення на день народження. Навчальні діалоги. с.82(опрацювати), с.83, впр.1В ( письмово) https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-
simple_quiz.htm

3 13.04   Написання листівки-запрошення. с.83, впр.4 ( вставити слова-письмово) https://www.youtube.com/watch?v=emNgniB_1B4
4 15.04   Домашнє читання. Текст для опрацювання буде у групі.
5 22.04   Контрольна робота. Завдання контрольної роботи будуть у групі.

Німецька мова
1 6/04.Берлін - столиця Німеччини. Монололгічне мовлення. ст179 -180, слова, вправа 4
2 8/04. Видатні пам"ятки Берліну. Домашнє читання. ст181 -183, слова,вправа2(читати) вправа3(писати)
3 13/04. Україна - країна в Європі. Нова лексика. ст193 194,слова, вправа 4(писати)
4 15/04. Ландшафт і клімат України. ст 195 -197, слова,вправа 5( читати і писати)
5 22/04. Країна і люди. Розвиток мовлення. ст 200 -201, слова, вправа 2( писати) вправа 4 (читати)

Історія

1 02.04. Тема. Релігія, сімя, виховання й господарство давніх римлян. Параграф 42,стор.180
https://drive.google.
com/file/d/1hRcKldRG0lOLcV_SNoM7BgV3kHlE9FEA/view?
usp=sharing

2 06.04. Тема. Диктатура Гая Юлія Цезаря. Параграф 44,стор.185 https://www.youtube.com/watch?v=Kylw4v3BGlM

3 09.04.Тема. Узагальнення з теми" Давній Рим за царської та 
республіканської доби" стор. 167-189 Виконати завдання у додатку.

Математика

1 06.04. Розвязування рівнянь.Основні властивості рівнянь. Вивчити параграф 31., ст. 241-244. Виконати №1427 https://www.youtube.com/watch?
v=1kggRq74ET8&t=24s&app=desktop

2 07.04. Розвязування задач за допомогою рівнянь Вивчити параграф 32., ст. 248-250. Виконати №1438, 1440. https://www.youtube.com/watch?v=VkPggt2mb1U
3 09.04. Розвязування задач за допомогою рівнянь Вивчити параграф 32., ст. 248-250. Виконати №1446, 1448 https://www.youtube.com/watch?v=Sh1navZ0S3M
4 10.04. Розвязування задач за допомогою рівнянь Вивчити параграф 32., ст. 248-250. Виконати №1456, 14598, 1460https://www.youtube.com/watch?v=ZKMB7XkSuoU

5 13.04. Розвязування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота
Виконати самостійну роботу за посиланням, яке знаходиться 
у наступному стовпчику. Кожен учень виконує свій варіант у 
робочих зошитах. Фотографію -- вчителю у вайбер у приват.

https://drive.google.
com/file/d/1zJ2khg_HLGEvu6n25RwXzrV8nEfLg6wL/view?
usp=sharing

6 14.04. Систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи Виконати роботу за посиланням, яке знаходиться у 
наступному стовпчику. 

https://drive.google.com/open?
id=1iIL780ygXWaQUqGQppLPJ4Q0rhvbOVGK

7 15.04. Контрольна робота №9. Ділення раціональних чисел.

Виконати роботу за посиланням, яке знаходиться у 
наступному стовпчику. Кожен учень виконує свій варіант на 
окремих листочках, фотографує і відправляє вчителю у 
вайбер у приват.                                                                                                                     

https://drive.google.com/open?id=19R-lhm39hqSr7l79Bw0-
VR445mNh0evb

8 16.04. Розвязування вправ на всі дії з раціональними числами https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_BOgtROOpxY
9 17.04. Розвязування вправ на всі дії з раціональними числами https://www.youtube.com/watch?v=GP4UYWNcDNk

https://learningapps.org/2759275
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-simple_quiz.htm
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-simple_quiz.htm
https://www.youtube.com/watch?v=emNgniB_1B4
https://drive.google.com/file/d/1hRcKldRG0lOLcV_SNoM7BgV3kHlE9FEA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRcKldRG0lOLcV_SNoM7BgV3kHlE9FEA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRcKldRG0lOLcV_SNoM7BgV3kHlE9FEA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Kylw4v3BGlM
https://www.youtube.com/watch?v=1kggRq74ET8&t=24s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=1kggRq74ET8&t=24s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=VkPggt2mb1U
https://www.youtube.com/watch?v=Sh1navZ0S3M
https://www.youtube.com/watch?v=ZKMB7XkSuoU
https://drive.google.com/file/d/1zJ2khg_HLGEvu6n25RwXzrV8nEfLg6wL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zJ2khg_HLGEvu6n25RwXzrV8nEfLg6wL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zJ2khg_HLGEvu6n25RwXzrV8nEfLg6wL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1iIL780ygXWaQUqGQppLPJ4Q0rhvbOVGK
https://drive.google.com/open?id=1iIL780ygXWaQUqGQppLPJ4Q0rhvbOVGK
https://drive.google.com/open?id=19R-lhm39hqSr7l79Bw0-VR445mNh0evb
https://drive.google.com/open?id=19R-lhm39hqSr7l79Bw0-VR445mNh0evb
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_BOgtROOpxY
https://www.youtube.com/watch?v=GP4UYWNcDNk


10 21.04. Розвязування вправ на всі дії з раціональними числами
Виконати самостійну роботу за посиланням, яке знаходиться 
у наступному стовпчику. Кожен учень виконує свій варіант у 
робочих зошитах. Фотографію -- вчителю у вайбер у приват.

https://drive.google.com/open?
id=1aKDVdckg5yjw6RBo_9M7qqT9Cb_UJzHV

11 22.04. Розвязування вправ на всі дії з раціональними числами. 
Самостійна робота

12 24.04. Розвязування вправ на всі дії з раціональними числами. 
Самостійна робота

Біологія

1 07/04 Життєві форми. Рослинні угруповання. Зв'язки рослин з іншими 
організмами. Орацювати  §48 https://www.youtube.com/watch?v=ofgKuYEX4Ww

2 09/04Типи рослинних угруповань. Опрацювати § 49
3 14/04 Значення рослин для життя на планеті Земля та людини. Опрацювати § 50 https://www.youtube.com/watch?v=f4TJyJBbwIQ

4 16/04 Практична робота №4 Вибір видів кімнатних рослин для 
вирощування в певних умовах.

Виконати практичну роботу в робочому зошиті. Книжка ст. 
190-191.

5 21/04Узагальнення з теми "Різноманітність рослин" Повторити тему  §40-50
6 23/04 Загальна характеристика грибів. Опрацювати § 51 https://www.youtube.com/watch?v=MVe28sn1QH0

Географія

1 07.04. Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. 
Термальні й мінеральні води. Опрацювати § 53

2 09.04. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод 
Світового океану і суходолу. Опрацювати § 53 (ст. 209- 211)

3 14.04. Узагальнення і систематизації знань з теми " Гідросфера" Завдання будуть у групі "Географія"
4 16. 04. Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.  Опрацювати § 54
5 21.04. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.  Опрацювати § 55

6 23.04. Природні комплекси ( ландшафти) як наслідок взаємозв'язків 
компонентів природи.  Опрацювати § 56

Музичне мистецтво

1 5.04.Зустріч з увертюрою "Час уперед"-слухання. Козацька пісня " - 
виконання. Намалювати малюнок "Час уперед"

2 16.04. Концерт для друга.К.Сен-Санс.Концерт №2.3ч-слухання.Цвіт 
землі.О.Злотник-вивчення. Співати вивчену пісню.

3 23.04.Симфонічні варіації.М.БолероюСимфонічні варіації.-слухання.
Цвіт землі-виконання. Слухання оркестрових композицій.

Образотворче мистецтво

1 Міфи рідного краю. Створити образ міфологічного персонажа 
українських легенд.

2 Релігійний жанр. Композиція "Райський сад", "Вавілонська вежа".
3 Фреска і вітраж кульових споруд. Ескіз вітража на релігійний сюжет. 

Інформатика

1 08.04 Розвязування задач, які передбачають програмне 
опрацювання події. Практична робота. Опрацювати §20 Вправа 2. Будильник. https://youtu.be/y7B5KB04oeI

2 15.04 Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження. Опрацювати §21. ст.173-176.
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-z-temi-vkladeni-
algoritmichni-strukturi-povtorennya-ta-rozgaluzhennya-78427.
html

3 22.04 Розв'язування задач з алгоритмічними структурами повторення 
та розгалуження. Практична робота. Опрацювати §21. ст.177-183. Вправа 1. Композитор.

Технології

https://drive.google.com/open?id=1aKDVdckg5yjw6RBo_9M7qqT9Cb_UJzHV
https://drive.google.com/open?id=1aKDVdckg5yjw6RBo_9M7qqT9Cb_UJzHV
https://www.youtube.com/watch?v=ofgKuYEX4Ww
https://www.youtube.com/watch?v=f4TJyJBbwIQ
https://www.youtube.com/watch?v=MVe28sn1QH0
https://youtu.be/y7B5KB04oeI
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-z-temi-vkladeni-algoritmichni-strukturi-povtorennya-ta-rozgaluzhennya-78427.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-z-temi-vkladeni-algoritmichni-strukturi-povtorennya-ta-rozgaluzhennya-78427.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-z-temi-vkladeni-algoritmichni-strukturi-povtorennya-ta-rozgaluzhennya-78427.html


1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Основи здоров'я

1 10.04.Пожежна безпека. Стадії розвитку пожежі. Опрацювати § 25, 26. План евакуації з будинку. Відпрацювання навичок екстренної 
евакуації з своєї оселі.

2 17.04. Засоби пожежогасіння. Дії в разі загоряння одягу. Опрацювати § 27

3 24.04. Проживання у промисловій зоні. Дії школяра під час 
виникнення аварійної ситуації на підприємстві. Опрацювати § 28.

Фізична культура
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Християнська етика
1 10/04 Щедрість і захланність Біблія Мт.18, 23-25.
2 17/04 Справедливість та винагорода Біблія Мт.21,33-46;    Мк.12,1-11; Лк.20,9-19.
3 24/04 Остаточна перемога добра над злом  Біблія Мт.13,47-52.


