
Перелік завдань для опрацювання 

(сімейна форма навчання 6 клас) 

Навчальні 

предмети 

6 клас Тематика  

Інваріативна складова 

1.Українська 

мова 

1.Краса і багатство мови. §1  впр.4 

2.Повторення вивченого §2-7  впр.17, 26, 34, 42. 

3.Лексикологія §8-17 Фразеологія  впр.61,70,84,96,11,127 

Словотвір. Орфографія §18-25  впр.152,159,162,172,181,187,200. 

4.Іменник §26-43 впр.213,220,224,229,250,255,266,274,279,298,313,320. 

5.Прикметник §44-53 впр.361,366,372,376,381,389,395,405,411,418,428. 

6.Числівник §54-57 впр.451,456,462,469,474,477,481. 

7.Займенник §58-61 впр.484,489,493,497,499,514,519,527. 

2.Українська 

література 

 

 

 

 

  

1.Загадкова Україна  стор.9-40, вивчити напам'ять один вірш, аналіз 

творів, тести. 

2.М.Вороний, Т.Шевченко,В.Рутківський стор.33-45  

Напам’ять Т.Шевченко «Думка». Аналіз творів,тести. 

3.Леся Українка , В.Винниченко стор.50-77.Вірш Л.Українки «Як 

дитиною бувало» - напам’ять . Аналіз творів,тести. 

4.С.Чернілевський ,І.Тиленко,І.Калинець,Є.Андрієвовна стор.78 

121.Аналіз усіх творів. 

5.В.Нестайко,Я.Стельмах,Л.Воронина стор.122-232.Аналіз творів, 

тести. 

6.Л.Глібов,С. Руданський ,П.Гладовий стор.233-254 «Заморські гості» 

напам’ять. Аналіз творів,тести.  

3.Зарубіжна 

література 

1.Художній образ. Поняття про традиційний(«вічний») образ.ст.7-11. 

2.Міфи народів світу. Міф про Прометея. Міфи про Геракла. 

Єгипетські та індійські міфи. ст.14-37 

ІІ Мудрість байки. Байки Езопа ,Лафонтена. ст.46-49. Твір «Чого 

навчає мудрість байки?» 

ІІІ Пригоди і фантастика. 

Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі» ст.82-103 М.Гоголь «Ніч перед 

Різдвом» ст.104-126 Р.Стівенсон «Острів скарбів» ст.58-77 

Контрольна робота ст.127 (1,2,3,4 рівні) 

1. Людські стосунки. Дж.Лондон  «Жага до життя» ст.140-152. 

Завдання письмово: Придумати власне закінчення 

оповідання,починаючи зі слів : «Через три тижні,лежачи на колінці.» 

А. де Сент.-Екзюпері «Маленький принц» ст.173-185 

2.Поетичне бачення світу. Мацуо Баско Хайкую ст.192-195. 

3.В.Т. Карагенко «Сліпий музикант» ст.164-169. 

Вивчити на пам'ять 5 -Р.Бернс «Моє серце в верховині» ст.195-197. 

Вивчити вірш напам’ять Г.Лонгфелло «Пісня про Гайовату» ст.202-205. 

ІІІ Образ майбутнього в літературі. 

Рей Бредбері «Усмішка»  ст.208-215. Роберт Шеллі «Запах думки» 

ст.216-224 

ІV Сучасна література  

Зростання і взаємини зі світом. -А.Ліндгрен «Міо,мій Міо» ст.226-236 

Контрольна робота ст.245 (1,2,3,4 рівні) Підручник с.Волощук 2014р.    



4.Іноземна 

(англійська 

мова) 

Опрацювати у підручнику «Solutions»  

Тему №1 «Їжа» стор.40-49 

Тему№2 «У місті» стор.52-61 

Тему№3 «Дикий світ» стор.62-71 

Тема№4 «Цифровий світ» стор.74-83 

Тема№5 «Спорт і хобі» стор.84-93 

Тема№6 «Мій дім» стор.96-105 

5.Математика  Тема 1. Подільність натуральних чисел 

1.§1-§5 (с.4-с.26) 

№ 33 (с.9),№ 42(с.12),№ 78(с.15),№85 (с.17),№128(с.25),№182(29) 

Тема 2.Звичайні дроби 

§6-§11 (с.30-с.77) 

№221 (с.37), №227(с.38), №238(с.39), №272(с.46), №290(с.51), 

№311(с.53), №327(с.55), №341(с.60), №414(с.71), №431(с.72), 

№463(с.76), №474(с.81) 

Тема 3.Відношення і пропорції 

§12-§20 (с.86-с.147) 

№535(с.91), №551(с.92), №573(с.99),№612(с.1070, №627(с.108), 

№652(с.113), №71(с.123), №721(с.1260, №778(с.135), №790(с.141), 

№816(с.143), №882(с.147), №897(с.153), №914(с.155) 

Тема 4. Підсумкова контрольна робота                                               

Тема 1. Раціональні числа та дії з ними  

§21-§25(с.156-с.186) 

№943(с.163), № 949(с.166), №981(с.170), №999(с.175), №1012(с.177), 

№1050(с.184), №1072(с.186), №1113,№1114(с.192) 

Тема 2. Додавання і віднімання раціональних чисел. 

§26-§27(с.193-с.212) 

1130(с.199), №1144(с.200), №1194(с.208), №1206(с.209) 

Тема 3.Множення і ділення раціональних чисел. 

§28-§29(с.212-с.223) 

№12499с.217), №1262(с.219), №1269(с.220), №1302(с.223), 

№1316(с.227), №1332(с.228), №1373(с.233), №1368(с.233) 

Тема 4.Вирази і рівняння 

 §30-§32(с.234-с.255) 

№1383(с.237), №1391(с.238), №1406(с.240), №1416(с.245), 

№1422(с.246), №1442(с.250) 

Тема 5.Перпендикулярні і паралельні прямі.  

Координатна площа 

§33-§35(с.255-с.280) 

№1502(с.260), №1519(с.262), №1540(с.2690, №1568(с.275) 

Тема 6.Повторення і систематизація навчального матеріалу 

Тестові завдання до розділів 

(с.280-с.286) Розділ 1-5 

Тема 7.Підсумкова контрольна робота 

6.Історія 

України. 

Всесвітня 

історія 

1.Вступ § 1 с. 4 – 14 

2.Розділ 1. Первісні спільноти. Археологічні культури§ 4-8 

с. 15 – 37 

3.Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки § 10-22 

с. 41 – 90 



4.Розділ 3. Антична цивілізація та її сусіди § 24-26 с. 95 – 106 

§26- 57 с.106- 219 

5.Розділ 4. Витоки європейської та інших сучасних цивілізацій 

§ 58с. 220-222 

 6.Узагальнення до курсу. Внесок цивілізацій Стародавнього світу в 

історію людства. Значення давньої історії України як складової 

світової історії 

7.Біологія 1.Вступ.Тема1.Клітина 

2.Тема2.Одноклітинні організми.  Перехід до багатоклітинності. 

Контрольна робота 

3.Тема3.Рослини. Різноманітність рослин 

4.Тема4. Гриби 

5.Узагальнення 

Контрольна робота 

8.Географія Розділ І.Розвиток географічних знань про землю ( параграф 1-7) 

Розділ ІІ Земля на плані та карті ( параграф 8-17) 

Розділ ІІІ Оболонки землі (параграф 18-58) 

Розділ ІV Планета людей  (параграф 59-62) 

9.Фізична 

культура 

 

  

Модуль І. Футбол 

Модуль ІІ. Легка атлетика 

Модуль ІІІ. Волейбол 

Модуль ІV. Гімнастика 

10.Інформатика 

 

1.Комп’ютерна графіка. 

2.Растрова та векторна графіка. 

3.Алгоритми та програми. 

4.Алгоритми та програми. 

5.Підсумкове завдання. 

11.Трудове 

навчання 

1.Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки. 

Об'єкт проектної діяльності № 1: рамка для фото. 

2.Об'єкт проектної діяльності № 2: панно, картина. 

Основна технологія: технологія ниткографія. 

3.Об'єкт проектної діяльності № 3: кухонне приладдя. 

4.Об'єкт проектної діяльності № 4: органайзер для рукоділля  

5.Підсумкове завдання. 

12.Образотворче 

мистецтво 

 

 

 

 

1.Жанри мистецтва. 

Практична робота. Анімалістичний жанр у декоративному мистецтві. 

2.Портретний жанр. 

Практична робота.  Лялька – уособлення образу людини. 

Символіка українських ляльок. 

3.Побутовий жанр: сюжетно – тематична картина. 

Практична робота. Натюрморт у різних видах мистецтва. 

4.Жанри: історичний, міфологічний, релігійний, батальний. 

Практична робота. Міфологічна тематика. 

5.Підсумкове завдання. 



 

13.Музичне 

мистецтво 

 

Тема1.Календарно-вокальні жанри. 

Основні поняття:жанр,камерна музика,камерний симфонічний 

оркестр,пісні-гімні. «Гімн України» 

Тема2.Хорова духовна музика 

Основні поняття:меса,літургія,хоровий концерт. 

Д.Бортянський (духовна музика) 

Тема3:Музичні жанри в театрі та кіно 

Основні поняття:увертюра,арія,акустика. 

Тема4.Симфонічна музика 

Основні поняття:симфонія,симфонічний оркестр,декорація,увертюра-

фантазія 

14. Основи 

здоров’я  

Тема1.Безпека та здоров’я  

1.Алгоритм дії під час обстрілів,хімічного,ядерного удару,виявлення 

вибухонебезпечного предмету. 

2.Сигнали оповіщення про повітряну тривогу. 

3.Безпека під грози,вітрової бурі,повені,землетрусу. 

Тема2.Фізична складова здоров’я  

1Особливості харчування у підлітковому віці. §5-6 

2.Профілактика йододефіциту і діабету §7 

3.Особиста гігієна. Складові особистої гігієни  §8-9 

Тема3.Психічна і духовна кладові здоров’я 

1.Способи комунікацій.Стилі спілкування §10,§16,§17,§18 

2.Корисні та шкідливі звички §11 

Чинники формування §14 

3.Конфлікти і здоров’я .Розв’язання конфліктів §19-20 

Тема4.Безпека в побуті й навколишньому середовищі. 

1.Правила користування газовими 

приладами,електроприладами,водогонам,тепловими мережами 

§23,24,25 

2.Пожежна безпека в оселі.Засоби пожежогасіння.Захист органів 

дихання в зоні пожежі §27 

3.Проживання у просимловій зоні. 

Дії школяра під час виникнення аварійної ситуації на підприємстві §28. 

4.Безпека руху велосипедиста §29-30 


