
“Затведжую” 

Директор Шепітського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

________ Г.КАРАПКО 
 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(01 березня, понеділок) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українська  

мова 
      (читання
) 

Закріплення  вивчення  букви  щ.Читання  закли

чки.Читання  казки  за Л.Ніцой. 

 

Українська  

мова 
Письмо  елементів  великої  букви Щ. 
Письмо великої  букви  Щ. 
Списування  з  друкованого  тексту. 

 

Математика Числа  41-90. 

Читання  і  записування  двоцифрових  чисел. 
Обчислення  виразів. Розв”язування  задач. 

Вимірювання  довжини  відрізка. 

 

Англійська  
мова 

Скільки тобі (їй, йому) років? Числа. 
 

Я 

досліджую  
світ 

Рослини  потрібні  людям. 
 

 

2 клас 
 

Англійська 

мова 
Дні тижня. Повторити дні тижня 

Математика Знаходження значень  виразів на дії різного 
ступеня. Порівняння  виразу  і 

числа.Перетворення іменованих чисел. 
Розв'язування  задач. 

 

Українська 

мова 
Питання до слів, які  називають числа https://youtu.be/2FsNnBPh9Dk  

Читання Робота з дитячою книжкою. 
 

Фіз. вих ЗФП.Махові вправи руками та ногами в різних 

напрямках.Нахили тулуба в положенні стоячи . 
Вправи з м'ячем. Рухливі ігри.  

 

 

3 клас 
 

Літ. чит. За Н.Гербіш “Мандрівка з чарівним атласом” с.129-132 читати  

Математика Ділення числа на добуток різними 

способами.Розв”язування задач 
с.58  

Укр.мова Спонукальні речення Виписати з тексту вправи 305 

https://youtu.be/2FsNnBPh9Dk


спонукальні речення 

Мистецтво Укр. нар. пісня “Журавель” С. Воробкевич “Веснянка” - слухати 

Англійська 

мова 
Як часто я це роблю. https://www.youtube.com/watch?v=7F

NokHl_7BM  

 

4 клас 
 

Природозна

вство 
Корисні копалини  України і їх види. 
Відео “Корисні копалини України”. 

ст. 107-109, 
опрацювати 
 

Математика Читання і запис дробу. Знаходження дробу 
від числа.Задачі на знаходження дробу від 
числа.Відео “Знаходження дробу від числа”.    

ст. 127,№ 774, 775 
 
. 

Укр.мова Змінювання дієслів за числами. 
Відео “Змінювання дієслів за числами”. 

ст. 147, вправа 289 

Літер.читан
ня 

Життя і творчість Олени Пчілки. Олена 
Пчілка “Котова наука”. 
Відео “Біографія Олени Пчілки”. 

ст. 121-123, 
виразно  читати 
байку. 

Інформатик
а 

Висловлювання істинні та хибні. Висловлювання в скретч 

Англійська 

мова 
Подорож містом. вивчити слова руху 

 

5 клас 
 

Образотвор
че 

мистецтво 

Види декоративно- ужиткового мистецтва. 
Дизайн 

https://www.youtube.com/watch?v=U
HW99F1dMxw 

Англійська 
мова 

Погода і одяг Описати що ти одягаєш у різну 
погоду. 8 речень 

Основи 

здоров’я 
“Трикутник вогню” Опрацювати § 20 

Історія 

України 
Практичне заняття “Пам’ятки історії або 

пам’ятники рідного краю” 
Повторити §17-23 

Фізична 

культура 
ЗРВ   Доздача нормативів. Шахи, шашки Підтягування на перекладині(хл.) 

дівч. -стрибки зі скакалкою. 

Природозна
вство  

Організм і його властивості. Клітинна будова 
організмів 

 Опрацювати § 33 

https://youtu.be/UUDEbX90k_0 

 

6  клас 
 

Біологія Узагальнення вивченого з теми “Рослини 

ч.2” 

Повторити  §20-37.    

Основи 

здоров’я 

Підліткові компанії Опрацювати § 22 

Німецька Враження від подорожі.Простий Виконати вправу 6, 

https://www.youtube.com/watch?v=7FNokHl_7BM
https://www.youtube.com/watch?v=7FNokHl_7BM
https://www.youtube.com/watch?v=UHW99F1dMxw
https://www.youtube.com/watch?v=UHW99F1dMxw
https://youtu.be/UUDEbX90k_0


мова розповідний минулий.  с.158 

https://youtu.be/0lUToY110PM 

Інформати

ка 

Змінення значення властивостей в програмі https://www.youtube.com/watch?v

=r-M_hiwmypc  

Історія 

України 

Греко-перські війни Опрацювати § 37 

Математик

а 

Розкриття    дужок Опрацювати §42 

Виконати  №1133, 

№1136 

 

7 клас 
 

Українська 

мова 
Творення прислівників Опрацювати §32, виконати вправу 

381. 

Українська 
література 

Контрольна робота. Ти знаєш, що ти - людина. 
О.Стороженко, Б.Лепкий, Л.Костенко 

Виконати тестові завдання за 
посиланням 
Контрольна робота. "Ти знаєш, що 

ти людина" (творчість 
О.Стороженка, Б.Лепкого, Ліни 

Костенко, В.Симоненка, 

М.Павленко, Л.Пономаренко) | Тест 

з української літератури – «На 
Урок» 

Фізика Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного 

тиску. Барометри 
Опрацювати § 24, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=7
K8sbXG8uyo 

Німецька 
мова 

Відомі німецькі спортсмени.Іменники жіночого 
роду. 

https://youtu.be/dkX_eJ19fn0 
Опрацювати 

 
 Stunde 50 

Хімія Аналіз контрольної роботи https://youtu.be/s_TvhbtSlts  

Фіз. 
культура 

ЗРВ   Н/Т    Навчальна гра Підтягування на перекладині(хл.) 
дівч.-стрибки зі скакалкою. 

Інформатик

а 
Уведення та редагування та форматування 

даних у середовища табличного процесора 
https://www.youtube.com/watch?v
=l12zyb4lufg 

 

8 клас 
 

Німецька 

мова 

Музика в моєму житті.Ходити на концерт. 
Складнопідрядні означальні речення. 

https://youtu.be/JT4WSLKlLL0 
Опрацювати Stunde 72,73 

Інформати

ка 

Складання та реалізація алгоритмі з 

повторенням для опрацюванням величин 

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

=AB187hmTiTo  

Англійська 

мова 

Вітаємо в Англії впр. 2 ст 102 

Біологія Профілактика захворювань шкіри.Перша 

допомога при травмах шкіри. 

Опрацювати § 27 

https://youtu.be/NRiNvRwlXSw 

https://youtu.be/0lUToY110PM
https://www.youtube.com/watch?v=r-M_hiwmypc
https://www.youtube.com/watch?v=r-M_hiwmypc
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-ti-znaesh-scho-ti-lyudina-tvorchist-o-storozhenka-b-lepkogo-lini-kostenko-v-simonenka-m-pavlenko-l-ponomarenko-82412.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-ti-znaesh-scho-ti-lyudina-tvorchist-o-storozhenka-b-lepkogo-lini-kostenko-v-simonenka-m-pavlenko-l-ponomarenko-82412.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-ti-znaesh-scho-ti-lyudina-tvorchist-o-storozhenka-b-lepkogo-lini-kostenko-v-simonenka-m-pavlenko-l-ponomarenko-82412.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-ti-znaesh-scho-ti-lyudina-tvorchist-o-storozhenka-b-lepkogo-lini-kostenko-v-simonenka-m-pavlenko-l-ponomarenko-82412.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-ti-znaesh-scho-ti-lyudina-tvorchist-o-storozhenka-b-lepkogo-lini-kostenko-v-simonenka-m-pavlenko-l-ponomarenko-82412.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-ti-znaesh-scho-ti-lyudina-tvorchist-o-storozhenka-b-lepkogo-lini-kostenko-v-simonenka-m-pavlenko-l-ponomarenko-82412.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-ti-znaesh-scho-ti-lyudina-tvorchist-o-storozhenka-b-lepkogo-lini-kostenko-v-simonenka-m-pavlenko-l-ponomarenko-82412.html
https://www.youtube.com/watch?v=7K8sbXG8uyo
https://www.youtube.com/watch?v=7K8sbXG8uyo
https://youtu.be/dkX_eJ19fn0
https://youtu.be/s_TvhbtSlts
https://www.youtube.com/watch?v=l12zyb4lufg
https://www.youtube.com/watch?v=l12zyb4lufg
https://youtu.be/JT4WSLKlLL0
https://www.youtube.com/watch?v=AB187hmTiTo
https://www.youtube.com/watch?v=AB187hmTiTo
https://youtu.be/NRiNvRwlXSw


Алгебра Властивості арифметичного квадратного 

кореня. 

Опрацювати § 17, виконати 

№620 (1,2), 622, 628. 

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

=m7loxlMqkqk 

Історія 

України 

Гетьманщина у 20-40 роках ХУІІІ ст. Опрацювати § 29 

Географія  Гірські ландшафти Українських Карпат Опрацювати § 41 

https://youtu.be/FQERcsgj2_A 

 

9 клас 
 

Інформатик

а 
Опитування з використанням онлайн форм https://www.youtube.com/watch?v=G

Zr9Y3VV-lg 

Фізика Інерціальні системи відліку. Перший закон 

Ньютона 
Опрацювати §30, переглянути відео 

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

ELPfeRdNI 

Алгебра Узагальнення та систематизація 

знань,  підготовка до контрольної роботи по 

темі “Геометрична прогресія” 

Повторити  §18- §20, виконати № 

883(1), 886 (2). 

Геометрія Формули для знаходження площі трикутника. Опрацювати §14, виконати № 612 
(1), 614 (1). 
https://www.youtube.com/watch?v=w

N2BCtgxwoU 

Німецька 

мова 
Подорож Німеччиною.Підрядне з'ясувальне 

речення зі сполучником "dass". 
https://youtu.be/JT4WSLKlLL0 
Опрацювати Stunde 67 

Біологія Мінливість.Модифікаційна мінливість. 
Комбінативна та мутаційна мінливість. 

Опрацювати § 39,40 

https://youtu.be/Aca42s1TBKw 

Трудове 
навчання 

Технологічний процес виготовлення виробу 
 

 

10 клас 
 

Українська 

мова 
Уживання великої літери (практичне заняття) Опрацювати § 38 Впр.7 ст.116 

Українська 
мова 

Есе “Мій вибір - здоровий спосіб життя” Повторити § 37-38  

Українська 
література 

Аналіз контрольної роботи 
 

Алгебра Найпростіші тригонометричні рівняння https://naurok.com.ua/prezentaciya-

nayprostishi-trigonometrichni-
rivnyannya-ta-nerivnosti-184978.html, 
опрацювати §16, вправа №16.2, 16.4 

Геометрія Узагальнення і систематизація знань Пройти онлайн тести 
https://matematikatests.in.ua/koordyna

ty-vektoriv-test-13-geometriya-10-

klas/ 

Трудове Кулінарія.Сервірування столу. https://youtu.be/XeeAJgqYWFE  

https://www.youtube.com/watch?v=m7loxlMqkqk
https://www.youtube.com/watch?v=m7loxlMqkqk
https://youtu.be/FQERcsgj2_A
https://www.youtube.com/watch?v=GZr9Y3VV-lg
https://www.youtube.com/watch?v=GZr9Y3VV-lg
https://www.youtube.com/watch?v=sRELPfeRdN
https://www.youtube.com/watch?v=sRELPfeRdN
https://www.youtube.com/watch?v=wN2BCtgxwoU
https://www.youtube.com/watch?v=wN2BCtgxwoU
https://www.youtube.com/watch?v=wN2BCtgxwoU
https://youtu.be/JT4WSLKlLL0
https://youtu.be/Aca42s1TBKw
https://naurok.com.ua/prezentaciya-nayprostishi-trigonometrichni-rivnyannya-ta-nerivnosti-184978.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-nayprostishi-trigonometrichni-rivnyannya-ta-nerivnosti-184978.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-nayprostishi-trigonometrichni-rivnyannya-ta-nerivnosti-184978.html
https://matematikatests.in.ua/koordynaty-vektoriv-test-13-geometriya-10-klas/
https://matematikatests.in.ua/koordynaty-vektoriv-test-13-geometriya-10-klas/
https://matematikatests.in.ua/koordynaty-vektoriv-test-13-geometriya-10-klas/
https://youtu.be/XeeAJgqYWFE


навчання 

Англійська 
мова 

Здоровий спосіб життя.Проблеми пов’язані з 
наркотиками 

впр.4 ст 88 

 

11 клас 
 

Географія Світосистема. “Суспільство - природа” Опрацювати § 19 

Хімія Застосування металів та їх сплавів Опрацювати § 25. Впр.204 

Інформатик

а 
Створення та адміністування веб сайту https://www.youtube.com/watch?v=3

AAQ4pY8KOc  

Українська 

література 
Інтимна лірика В.Симоненка. Роздуми над 

поезіями митця та її мотивами. (“Ну, скажи, хіба 

не фантастично...”, “Ікс плюс ігрек”) 

Читати поезії, аналізувати образ 

ліричного героя. 

Фіз. 

культура 
ЗРВ  Настільний теніс. Шахи, шашки. Підтягування на перекладині 

 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(02 березня, вівторок) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українська 

мова 
(читання) 

Закріплення  вміння  вимовляти  звук ф, 

вивчення  букви ф.Читання  вірша 

Г.Чубач.Читання  слів  з  буквою ф. 

 

Українська  м

ова 
Письмо   елементів  рядкової  букви ф. 

Письмо малої  рядкової  букви ф, 

складів  із  нею.Списування  з  друкован
ого  тексту. 

 

Математика Числа  91 -100.  Сотня. 

Доповнення  числових  рівностей. 
Розв”язування  задач. 

 

Фізична 

культура 
Організовуючі  вправи. ЗРВ. 

Різновиди  ходьби  та  бігу . 
Перелізання  через  перешкоду. 

Стрибки  в  глибину  з  висоти. 

Рухлива  гра. 

 

Я  досліджую 

 світ 
Ранньоквітучі   трав”янисті  рослини. 

 

 

2 клас 
 

Читання Узагальнення за розділом( творчі, 

дослідницькі  завдання) 

 

Математика Складання таблиці множення на 

4.Знаходження значень виразів на дії 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3AAQ4pY8KOc
https://www.youtube.com/watch?v=3AAQ4pY8KOc


різного ступеня. Побудова  
відрізка. Розв'язування  задач.   

Українська 

мова 
Сполучення  числівників  з іменниками 

 

Я досліджую 
світ 

Проект    ,, Ой  ,  весела в нас зима!” 
 

Фіз. вих ЗРВ.Махові рухи  руками  та ногами в 

різних напрямках. Нахили тулуба. 
Рухливі ігри. 

 

 

3 клас 
 

Літ. чит. Узагальнення знань з розділу  с. 134 опрацювати 

Математика Обчислення виразів способом 

послідовного ділення. 
Розв”язування задач. 

Розв”язати задачу і скласти до неї 

обернену 

Укр. мова Звертання,розділові знаки при них. Вивчити правило на с. 123 

Я Д С Як працюють м'язи людини? Практичні вправи с. 83 

Фізкультура Організовуючі та загальнорозвивальні 

вправи для формування правильної 
постави. 

Руханки на свіжому повітрі 

 

4 клас 
 

Літер.читання Особливості п”єси- казки як жанру. 

Н.Шейко -  
Медведєва “Лисиця , що впала з неба”. 
Відео “Біографія Нелі Шейко - 

Медведєва”. 

Ст. 124 - 124, читати і 
переказувати 1 дію казки. 

Математика Дроби, які дорівнюють одиниці. 
Побудова відрізків. 
Задачі на знаходження дробу від числа. 
Відео “Задачі на знаходження дробу від 
числа”. 

Ст. 129, виконати №786. 
№787. 

Укр.мова Дієслова теперішнього часу. 

Змінювання дієслів 
теперішнього часу за числами. 
Відео “Змінювання дієслів 

теперішнього часу за 
числами”. 

Ст. 148, вправа 292. 

Фіз.культура Організовуючі вправи. 

Загальнорозвиваючі вправи в русі. 
Різновиди ходьби та бігу. Руханка “Чіка 

Бум”. 

Переглянути відео 
“Види спорту для дітей”. 

Муз.мист. Музика, що єднає душі. Вивчення пісні 
“Про маму”. 

Відео пісні “Про маму”. 

 

5 клас 
 

Українська Речення його граматична основа Опрацювати  §34; 



мова (підмет і присудок) Виконати вправу 418 

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

mA8ZWq1c 

Українська 

література 
Контрольна робота. Історичне минуле 

нашого народу 
Підготувати повідомлення про дитячі 

роки Т.Г.Шевченка 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5Ylbci

yAm0 

Математика Додавання мішаних чисел https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-

prezentaciya-dodavannya-i-vidnimannya-
mishanih-chisel-142768.html  

Зарубіжна 

література 
“Аліса в Країні Див”. Організація казки 

як гри (гра з часом і простором, гра зі 
словами (назвами), гра з правилами). 

Читати 3-4 розділи повісті. 

Муз.мист. Симфонічна музика  https://www.youtube.com/watch?v=Q-pPd-

v1JlA 
відеоурок 

Фіз. культура ЗРВ. Н/Т  Набивання м’яча . Подачі, 

види подач. 
Набивання м’яча 

 

6  клас 
 

Українська 
мова 

Прикметники твердої і м'якої груп. Опрацювати § 44, виконати вправу 369. 
 Переглянути відеоурок за посиланням: 

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

MPbw 

Англійська 

мова 
Повторення по темі "Твій світ". Виконати тести,повторити лексику по 

вивченій темі 

Географія  Загальна кількість води на Землі та її 
розподіл у гідросфері 

Опрацювати § 43 
https://youtu.be/QQWr7_sv5Xc 

Фіз. культура ЗРВ.  К/У  Нахил тулуба вперед з 
положення сидячи (см.) 

Підтягування на перекладині 

Українська 

література 
В.Нестайко. “Тореодори з Васюківки”. 

Образи Яви 
Реня та Павлуші Завгороднього. 

Переглянути відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=qggXfO
QTQ0c 

Математика Розкриття дужок 
Самостійна робота 

Виконати №1143,№1149 

Обр.мист. 
 

Переглянути відео. 

 

7 клас 
 

Алгебра Лінійна функція, її графік та 

властивості. 
Опрацювати § 21, 
виконати № 780, 783; 
переглянути відео-урок 
https://www.youtube.com/watch?v=8RkMV

KHUShI 

Геометрія Нерівність трикутника. Опрацювати § 20, 
виконати № 496, 502; 
переглянути відео-урок 

https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-prezentaciya-dodavannya-i-vidnimannya-mishanih-chisel-142768.html
https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-prezentaciya-dodavannya-i-vidnimannya-mishanih-chisel-142768.html
https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-prezentaciya-dodavannya-i-vidnimannya-mishanih-chisel-142768.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q-pPd-v1JlA
https://www.youtube.com/watch?v=Q-pPd-v1JlA
https://www.youtube.com/watch?v=QJHqblbMPbw
https://www.youtube.com/watch?v=QJHqblbMPbw
https://youtu.be/QQWr7_sv5Xc
https://www.youtube.com/watch?v=qggXfOQTQ0c
https://www.youtube.com/watch?v=qggXfOQTQ0c
https://www.youtube.com/watch?v=8RkMVKHUShI
https://www.youtube.com/watch?v=8RkMVKHUShI


https://www.youtube.com/watch?v=01-

TaK5aoaU 

Хімія  Вода, склад молекули, поширеність у 

природі, фізичні властивості. 
Опрацювати § 25 
виконати номер 187, 
ст. 151 
https://youtu.be/iSlWYE1Hjs4 

Англійська 

мова 
Моя найкраща подруга.Тренування 

граматичних навичок. 
https://youtu.be/gtXCf8GdyU 
Описати подругу  
(10 речень) 

Фіз. культура ЗРВ. Н/Т Навчальна гра Віджимання від підлоги(хл.) дівчата від 

лави. 

Географія Рельєф Євразії. Роль внутрішніх сил у 

його формуванні. 
Опрацювати § 43 
https://youtu.be/mjYUhardcGI 

Муз.мист. Рок-опера https://www.youtube.com/watch?v=bibdA8S

Zicc  

 

8 клас 
 

Німецька 

мова 
Повторення по темі "Музика".           Виконати тести по темі "Музика" 

Хімія Хімічні властивості амфотерних 

гідроксидів 
Опрацювати § 29, 

виконати номер 231,ст.159 

Основи 

здоров’я 
Протидія сексуальному насиллю Опрацювати § 18 

Фізика Лабораторна робота №3. Вимірювання 

опору провідника за допомогою 

амперметра і вольтметра 

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

ez9cY 

Зарубіжна 

література 
Контрольна робота. Контрольний 

класний твір на тему: “Почуття,  що 

сильніше за смерть” (за трагедією В. 

Шекспіра “Ромео і Джульєтта”) або 
“Благородний лицар Дон Кіхот- герой і 

дивак” (за романом Сервантеса “Дон 

Кіхот”) 

Написати твір. 

Геометрія Розв’язування прямокутних 

трикутників. 
Опрацювати § 21, 
виконати № 757(1,2). 

Фіз культура ЗРВ. Н/Т  Навчальна гра. Шахи, шашки Віджимання від підлоги (хл.) дівч. від 

лави 

 

9 клас 
 

Географія Виробництво продуктів харчування у 

світі 
Опрацювати § 36 
https://youtu.be/IrzRzzlnqBM 

Правознавств

о 
Адміністративні правопорушення Опрацювати § 25 

https://youtu.be/ZaKDCG22ECE 

ФІз. культура ЗРВ. Настільний теніс. Навчальна гра Віджимання від підлоги (хл.) дівч. від 
лави 

https://www.youtube.com/watch?v=01-TaK5aoaU
https://www.youtube.com/watch?v=01-TaK5aoaU
https://youtu.be/iSlWYE1Hjs4
https://youtu.be/gtXCf8GdyU0%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://youtu.be/mjYUhardcGI
https://www.youtube.com/watch?v=bibdA8SZicc
https://www.youtube.com/watch?v=bibdA8SZicc
https://www.youtube.com/watch?v=zHBBTPez9cY
https://www.youtube.com/watch?v=zHBBTPez9cY
https://youtu.be/IrzRzzlnqBM
https://youtu.be/ZaKDCG22ECE


Українська 

мова 
Тире у безсполучниковому реченні Опрацювати §28 

Виконати вправу 316 
https://www.youtube.com/watch?v=OUkZM

pL44eM 

Німецька 
мова 

Країна поетів та філософів.Тренування 
навичок  

перекладу тексту. 

Опрацювати  
Stunde 68 
Переглянути відео за посиланням: 
https://youtu.be/gDfcXf2hsu0 

Українська 

література 
Т.Шевченко. Національна 

проблематика періоду “Трьох літ”. 

Поема (комедія) “Сон” і тогочасна 
суспільно-політична дійсність 

Вивчити напам'ять фрагмент поеми. 
https://www.youtube.com/watch?v=6XQzwC

fzzvg 

Біологія Мутації. Мутагенез. Опрацювати § 41 

 

10 клас 
 

Географія  Особливості економіки країн Америки Опрацювати § 41 

Фіз. культура ЗРВ Настільний теніс . Шахи, шашки Віджимання від підлоги (хл.)  дівч. від 
лави 

Зарубіжна 

література 
Контрольна робота. Контрольний твір-

роздум за романом Ф. М.Достоєвського 
Написати твір 

Хімія Представлення міні-проєктів 
 

Фізика Розв'язування задач Вправа №29(4,5) 

Біологія Цитоплазматична спадковість Опрацювати § 36 
https://youtu.be/nYwckI4IeJ8 

Громадянська 
освіта 

Ринкова економіка Опрацювати тема 3. ст.134-141 
https://youtu.be/UeZQwjpp-Q0 

 

11 клас 
 

Алгебра Контрольна робота №3 Завдання для перевірки знань до §§ 13-17 

Геометрія Площі поверхонь тіл обертання Повторити §11, вправа № 11.10, 11.12, 

11.13 

Українська 

мова 
РМ. Ділові папери. Автобіографія Опрацювати теоретичний матеріал, 

написати автобіографію. 

Українська 

література 
Дмитро Павличко. Основні відомості 

про поета. Пісенна лірика. Вірш “Два 

кольори”, який став народною піснею.  

Переглянути біографію поета за 

посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=VHQF9J

clWL0 
Вивчити пісню“Два кольори”  

Біологія Антропічний вплив на атмосферу . 

Наслідки забруднення атмосферного 
повітря та його охорона. 

Опрацювати § 36 

https://youtu.be/yxivWaTAhEE 

Фізика Лабораторна робота "Спостереження 

інтерференції та дифракції світла" 
https://www.youtube.com/watch?v=P7HbG-
iDi8s&list=PL264CF81A46618953&index=4  

Зарубіжна Реалістичний,  міфологічний і Дочитати повість 

https://youtu.be/gDfcXf2hsu0
https://youtu.be/nYwckI4IeJ8
https://youtu.be/UeZQwjpp-Q0
https://www.youtube.com/watch?v=VHQF9JclWL0
https://www.youtube.com/watch?v=VHQF9JclWL0
https://youtu.be/yxivWaTAhEE
https://www.youtube.com/watch?v=P7HbG-iDi8s&list=PL264CF81A46618953&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=P7HbG-iDi8s&list=PL264CF81A46618953&index=4


література філософський плани 
повісті “Старий і море”. Символіка 
образів. 

https://naurok.com.ua/urok-stariy-i-more-

povist-pritcha-pro-lyudinu-obraz-santyago-
zhittepodibniy-syuzhet-i-filosofsko-

simvolichniy-zmist-povisti-65741.html 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(03 березня, середа) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українська  

мова 
(читання) 

Закріплення  вивчення  букви  ф.Утворення  нов

их  слів.Читання  тексту. 

 

Українська  

мова 
Письмо  елементів  великої  букви  Ф.Письмо  ве

ликої  букви Ф, складів. 
Списування  з  друкованого  тексту. 

 

Математика Порівняння  чисел  у  межах  100.Складання  нер

івностей.  Розв”язування  задач. 

 

Я  досліджу

ю     світ 
Ранньоквітучі  трав'янисті  рослини. 

 

Фізична  ку
льтура 

Організовуючі  вправи. ЗРВ.Різновиди  ходьби 
та  бігу. Перелізання  через  перешкоду. 

Стрибки в  глибину з висоти. Рухлива  гра. 

 

 

2 клас 
 

Читання Веснянки. Ой весна, весна днем красна. 
 

Математика Складання таблиці множення на 
4.Знаходження  значень  виразів на 

дії  різного  ступеня. Розв'язування   задач. 

 

Українська 

мова 
Службові слова в реченні. 

 

Я 
досліджую 

світ 

Настала радісна пора , бо прийшла до нас весна! 
 

Фіз. вих Загальнорозвивальні вправи  на відчуття 
правильної постави.  Пересування на 

лижах:  лижні ходи, повороти, спуск , підйоми. 

Ігри. 

 

 

3 клас 
 

Літ.чит. Урок позакласного читання Читати науково-художні твори 

Математика Множення суми на число.Розв'язування задач за 

блок-схемами 
Склади задачу за таблицею 351 

Укр. мова Звертання,розділові знаки при них. с.124, вправ314 

https://naurok.com.ua/urok-stariy-i-more-povist-pritcha-pro-lyudinu-obraz-santyago-zhittepodibniy-syuzhet-i-filosofsko-simvolichniy-zmist-povisti-65741.html
https://naurok.com.ua/urok-stariy-i-more-povist-pritcha-pro-lyudinu-obraz-santyago-zhittepodibniy-syuzhet-i-filosofsko-simvolichniy-zmist-povisti-65741.html
https://naurok.com.ua/urok-stariy-i-more-povist-pritcha-pro-lyudinu-obraz-santyago-zhittepodibniy-syuzhet-i-filosofsko-simvolichniy-zmist-povisti-65741.html
https://naurok.com.ua/urok-stariy-i-more-povist-pritcha-pro-lyudinu-obraz-santyago-zhittepodibniy-syuzhet-i-filosofsko-simvolichniy-zmist-povisti-65741.html


Я Д С Живлення та травлення Значення харчування для тебе 

Дизайн і 
технології 

Світ невидимий “Жабенятко” Завершити роботу 

 

4 клас 
 

Літер.читан

ня 
Н. Шейко- Медведєва “Лисиця, що впала з 

неба”. 
(2 дія) 

Ст. 129 - 131, читати і 
переказувати казку. 

Математика Знаходження числа за величиною його дробу. 

Дії з 
іменованими числами. Задачі на знаходження 
дробу 
від числа. 

Ст.130, виконати 
№795, №796. 

Укр.мова Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів 
теперішнього часу за числами. Дієслова, вжиті в 
переносному значенні. 

Ст.149, вправа 294. 

Фіз.культур
а 

Організовуючі вправи. Загальнорозвиваючі 
вправи 
для формування правильної постави. Різновиди 
ходьби та бігу. Руханки. 

Переглянути відео 
“Види спорту”. 
“Руханки” 

Обр.мистец

тво 
Особливості природного середовища рідного 

краю. 
Виконання композиції “Мій рідний край”. 

Відео “Мій рідний  
край”. 

 

5 клас 
 

Математика Віднімання мішаних чисел https://matematikatests.in.ua/dodavann
ya-i-vidnimannya-mishanyh-chysel-

test-33-5-klas/  

Зарубіжна 
література 

“Аліса в Країні Див”. Образ Аліси, світ її уяви і 
захопливі пригоди. 

Прочитати 5-8 розділи повісті 

Природозна

вство 
Різноманітність організмів. Рослини Опр. параграф 34 

https://youtu.be/rj3rUIARPU0 

Трудове 

навчання 
Виготовлення деталей аплікації "Декоративні 

квіти"(за шаблоном) 
Відеоурок за посиланням: 
https://youtu.be/nrMabs8DxyQ 

Трудове 

навчання 
Виготовлення декоративних квітів. https://youtu.be/aU_A8lkfIOA  

 

6  клас 
 

Німецька 

мова 
Пригодницька подорож.Світова 

подорож.Вживання минулого часу у тексті. 
https://youtu.be/0lUToY110PM 
Виконати вправи 4,5 с.163 

Біологія Різноманітність водоростей Опрацювати параграф 38 
https://youtu.be/r9u762dSCOQ 

Етика Чому в кожної людини своя дорога до храму. 
Що таке релігійні конфесії. Як поводитись у 

храмі 

Опрацювати с.127-130 

Зарубіжна Контрольна робота. Контрольний класний твір Написати твір 

https://matematikatests.in.ua/dodavannya-i-vidnimannya-mishanyh-chysel-test-33-5-klas/
https://matematikatests.in.ua/dodavannya-i-vidnimannya-mishanyh-chysel-test-33-5-klas/
https://matematikatests.in.ua/dodavannya-i-vidnimannya-mishanyh-chysel-test-33-5-klas/
https://youtu.be/rj3rUIARPU0
https://youtu.be/nrMabs8DxyQ
https://youtu.be/aU_A8lkfIOA
https://youtu.be/0lUToY110PM
https://youtu.be/r9u762dSCOQ


література на тему: “Мистецтво у долі людини” (за повістю 

В. Г. Короленка “Сліпий музикант”) 

Українська 

мова 
Контрольна робота. Прикметник. І частина Виконати тестові завдання за 

посиланням: 

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-
robota-z-ukrainskoi-movi-v-6-klasi-

prikmetnik-ak-castina-movi-

95923.html 

Українська 

література 
В. Нестайко. “Тореодори з Васюківки”. 

Проблеми у творі.  
РМ. Усна характеристика улюбленого героя. 

Написати листа улюбленому героєві 

із повісті. 

 

7 клас 
 

Алгебра Побудова графіків лінійних функцій. Повторити § 21, 
виконати № 785(1,2), 795(1). 

Фізика Сполучені посудини. Манометри https://www.youtube.com/watch?v=id

kb7SziRHQ  

Українська 

мова 
Ступені порівняння прислівників. Опрацювати § 33, виконати вправу 

387, 
переглянути відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=d7

dRRz1J4Sw 

Українська 

література 
В.Симоненко. “Ти знаєш, що ти - людина?”. 

загальнолюдські цінності та ідеї. 
Вивчити поезію напам'ять; виконати 

тести за посиланням: 

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

simonenko-ti-znaesh-scho-ti--lyudina-
43030.html 

Образотвор

че 
мистецтво 

Інтер'єр. Ікебана https://hudkult.igorgrynyshyn.com/7-

klas/dizajn-seredovishha-ikebana.html  

Зарубіжна 
література 

Артур Конан Дойль - відомий автор 
детективних циклів, популярність його героїв у 

різних країнах. 

Переглянути біографію 
письменника 

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

fDtqdUY6CU 

Трудове 

навчання 
Планування роботи з виконання проєкту 

 

 

8 клас 
 

Українська 

мова 
Однорідні члени речення. Кома між 

однорідними членами речення. 
Опрацювати § 28, виконати вправу 

301. 

Українська 

література 
О.Довженко - видатний український письменник 

і кінорежисер. Оповідання “Ніч перед боєм”. 
Переглянути біографію 

письменника за 

посиланням:https://www.youtube.co

m/watch?v=XrLwo7Rv4J8 

Алгебра Тотожні перетворення виразів, що містять 

квадратні корені. 
Опрацювати § 18, 
виконати № 662,664. 
https://www.youtube.com/watch?v=c
YC0_DdgZG4 

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-ukrainskoi-movi-v-6-klasi-prikmetnik-ak-castina-movi-95923.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-ukrainskoi-movi-v-6-klasi-prikmetnik-ak-castina-movi-95923.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-ukrainskoi-movi-v-6-klasi-prikmetnik-ak-castina-movi-95923.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-ukrainskoi-movi-v-6-klasi-prikmetnik-ak-castina-movi-95923.html
https://www.youtube.com/watch?v=idkb7SziRHQ
https://www.youtube.com/watch?v=idkb7SziRHQ
https://www.youtube.com/watch?v=d7dRRz1J4Sw
https://www.youtube.com/watch?v=d7dRRz1J4Sw
https://naurok.com.ua/test/vasil-simonenko-ti-znaesh-scho-ti--lyudina-43030.html
https://naurok.com.ua/test/vasil-simonenko-ti-znaesh-scho-ti--lyudina-43030.html
https://naurok.com.ua/test/vasil-simonenko-ti-znaesh-scho-ti--lyudina-43030.html
https://hudkult.igorgrynyshyn.com/7-klas/dizajn-seredovishha-ikebana.html
https://hudkult.igorgrynyshyn.com/7-klas/dizajn-seredovishha-ikebana.html
https://www.youtube.com/watch?v=-fDtqdUY6CU
https://www.youtube.com/watch?v=-fDtqdUY6CU
https://www.youtube.com/watch?v=XrLwo7Rv4J8
https://www.youtube.com/watch?v=XrLwo7Rv4J8
https://www.youtube.com/watch?v=cYC0_DdgZG4
https://www.youtube.com/watch?v=cYC0_DdgZG4


Геометрія Розв’язування прямокутних трикутників. Опрацювати § 21, 
виконати № 759(1,2). 
https://www.youtube.com/watch?v=yIt

W_OfWMc0 

Зарубіжна 
література 

Бароко як художній напрям у європейській 
літературі й мистецтві. Видатні представники 

європейського бароко та їхні здобутки 

Переглянути презентацію 
https://www.youtube.com/watch?v=_

HrvfygefYY 

Хімія Розрахунки за хімічними рівняннями маси, 
об’єму, кількості речовини реагентів та 

продуктів реакції. 

Виконати номер 233, ст.159 

 

9 клас 
 

Зарубіжна 

література 
Образ столиці (як чужого й ворожого для 

людини простору). Трактування фіналу. 
Повторити вивчене, підготуватися 

до контрольної роботи 

Німецька 

мова 
Культура Німеччини.Множина іменників. Опрацювати Stunde 69 

https://youtu.be/ix3_uEA7kKw 

 

Фізика Другий закон Ньютона https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-

9-klasi-do-temi-drugiy-zakon-nyutona-

7048.html  

Хімія Етанова кислота Опрацювати § 39  
виконати номер 9 ст. 181. 

Алгебра Контрольна робота з теми “Геометрична 

прогресія” 
Виконати тести за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/geometrichn

a-progresiya-752364.html 

Геометрія Формула Герона. Формули радіусів 

вписаного 

й описаного кіл трикутника 

Опрацювати § 14  
виконати № 629, 636. 

Мистецтво Кінематографічні професії https://www.youtube.com/watch?v=rI
xXCuup2hs  

 

10 клас 
 

Українська 

мова 
Правила перенесення слів Опрацювати § 39 .Впр.2. ст.118 

https://youtu.be/XcVd8CpL2OA 

Українська 
мова 

Графічні скорочення слів Опрацювати § 40 Впр.3. ст.118  

Українська 

література 
Василь Стефаник. Біографія. Огляд творчого 

доробку. 
Опрацювати ст.169-173 
https://youtu.be/AL6l2GrONxE 

Алгебра Найпростіші тригонометричні рівняння Вправа №16.6, 16.8 

Біологія Поняття про мінливість.Спадкова мінливість. Опрацювати § 37 
https://youtu.be/GxMOyzvR0UE 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Настільний теніс. Шахи, шашки Стрибки зі скакалкою 

 

11 клас 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yItW_OfWMc0
https://www.youtube.com/watch?v=yItW_OfWMc0
https://www.youtube.com/watch?v=_HrvfygefYY
https://www.youtube.com/watch?v=_HrvfygefYY
https://youtu.be/ix3_uEA7kKw
https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-drugiy-zakon-nyutona-7048.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-drugiy-zakon-nyutona-7048.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-klasi-do-temi-drugiy-zakon-nyutona-7048.html
https://naurok.com.ua/test/geometrichna-progresiya-752364.html
https://naurok.com.ua/test/geometrichna-progresiya-752364.html
https://www.youtube.com/watch?v=rIxXCuup2hs
https://www.youtube.com/watch?v=rIxXCuup2hs
https://youtu.be/XcVd8CpL2OA
https://youtu.be/AL6l2GrONxE
https://youtu.be/GxMOyzvR0UE


Географія  Населення світу. Практична робота №7 Опрацювати § 19 

Історія Вс. Урок контролю і корекції навчальних досягнень 
учнів із розділу “Держави Азії, Африки та 

Латинської Америки: вибір шляхів розвитку” 

 

Хімія Основи. Властивості, застосування гідроксидів 
Натрію і Кальцію. 

Опрацювати § 26 
виконати номер 210(а),ст.162 
https://youtu.be/RZqoe9akIhQ 

Історія Укр. Практичне заняття: Державне будівництво в 
незалежній Україні: особливості, здобутки, 

проблеми. 

 

Захист Укр. Розшук уражених та спосіб рятування людей із 

завалених і пошкоджених споруд. 
Опрацювати параграф 34 

Фізика Експериментальна робота №7 «Вимірювання 
довжини світлової хвилі» 

https://naurok.com.ua/eksperimentalna
-robota-7-vimiryuvannya-dovzhini-

svitlovo-hvili-smart-prezentaciya-

117020.html  

Фіз. 

культура 
ЗРВ Настільний теніс. Шахи, шашки. Віджимання від підлоги(хл.) дівчата 

від лави 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(04 березня, четвер) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Дизайн і 

технології 
Робота  з  папером.Здоровий  з

убчик - білий  чубчик 

 

Мистецтво Теплі  кольори. 

Малюємо  фрукти  та  овочі. 

 

Мистецтво Пісні-ігри. Хоровод. Ноти в 

межах 1 октави. Слухання: 

М.Скорик 

“Народний   танець”.Виконан
ня : І.Островерхий, 

М.Пономаренко “Кицю, кицю, 

де  була?” Ритмічні  вправи. 

 

Фізична 

культура 
Організовуючі  вправи. 

ЗРВ.Різновиди  ходьби  та  біг

у. Стрибки  в  глибину  з 
висоти. 

Перелізання  через  перешкод

у. Рухлива  гра. 

 

 

2 клас 
 

Я 

досліджую 
світ 

Спостереження за 

явищами   природи. 

 

https://youtu.be/RZqoe9akIhQ
https://naurok.com.ua/eksperimentalna-robota-7-vimiryuvannya-dovzhini-svitlovo-hvili-smart-prezentaciya-117020.html
https://naurok.com.ua/eksperimentalna-robota-7-vimiryuvannya-dovzhini-svitlovo-hvili-smart-prezentaciya-117020.html
https://naurok.com.ua/eksperimentalna-robota-7-vimiryuvannya-dovzhini-svitlovo-hvili-smart-prezentaciya-117020.html
https://naurok.com.ua/eksperimentalna-robota-7-vimiryuvannya-dovzhini-svitlovo-hvili-smart-prezentaciya-117020.html


Математик

а 
Складання 

за   схемою  добутків  з 
множником 4 і частки  з 

дільником 4. Порядок 

виконання дій. 

 

Англійська 

мова 
Фонікси alk, all. Що я зараз 

роблю. 
https://www.youtube.com/watch?v=44cuTqejnIY  

Дизайн і 
технологія 

Робота з папером   та 
дерев'яними   палочками . 
Дивовижні лінії. 

 

Мистецтво М. Глущенко. 
,,  Латаття  “Виконання 

весняної  монотипії   з 

відтінків  зеленого кольору. 

 

 

3 клас 
 

Літ. чит. Діагностична робота.Робота з 

літературним твором. 

 

Математик

а 
Множення двоцифрового 

числа на 
одноцифрове.Розв”язування 

рівнянь 

Розв'яжи рівняння 356 

Укр.мова 
  

Англійська 

мова 
Що ти робиш найкраще. Описати що ти робиш найкраще вживши most of all. 

Мистецтво Тварини у світі 

мистецтва.Дзвінкоголосий 

півник. 

Завершити малюнок 

Фізкультур

а 
Організовуючі та 

загальнорозвивальні вправи 

для профілактики 

плоскостопості. 

Руханки на свіжому повітрі 

 

4 клас 
 

Літер.читан
ня 

Вибіркова  інсценізація п'єси-
казки Н. Шейко- 
Медведєва “Лисиця, що впала 

з неба”. 

Ст.131-133, читати і 
переказувати п'єсу. 

Математик

а 
Складені задачі, які містять 

знаходження дробу від 
числа .Відео “Складені задачі, 
які містять знаход- 
ження дробу від числа”. 

Ст.132, №804, №805. 

Укр.мова Урок розвитку зв”язного 
мовлення. Складаємо  
письмове висловлювання на 

основі життєвого 
досвіду. Твір на тему “Моя 

Відео”Урок розвитку 
мовлення. Твір 
“ Моя матуся” 

https://www.youtube.com/watch?v=44cuTqejnIY


матуся”. 

Фіз.культ. Загальнорозвиваючі вправи 
для формування  
правильної постави. Різновиди 

ходьби та бігу. 
Руханки на свіжому повітрі. 

Відео “Руханки”. 

Англійська 

мова 
Подорож містом. Екскурсія 

Лондоном. 
https://www.youtube.com/watch?v=45ETZ1xvHS0  

 

5 клас 
 

Українська 
мова 

Речення з одним головним 
членом (загальне 

ознайомлення) 

Опрацювати §34; 
Виписати з української літератури  5 речень з одним 

головним членом. 
https://www.youtube.com/watch?v=wfc4RB4fHQI 

Українська 

література 
Т.Шевченко. Розповідь про 

поета, його дитинство (На 

основі повісті С.Васильченка 

“У бур'янах”) 

Прочитати повість С.Васильченка “У бур'янах” 

Математик

а 
Віднімання мішаних чисел https://naurok.com.ua/prezentaciya-dodavannya-i-

vidnimannya-mishanih-chisel-19887.html  

Етика Чи можна спілкуватися з 

іншими людьми, не 

виконуючи сучасних 
етикетних норм 

https://naurok.com.ua/kombinovaniy-urok-na-temu-moral-

i-etiket-55617.html  

Фіз. 

культура 
ЗРВ.  Н/Т   Навчальна гра. 

Шахи, шашки. 
Набивання мяча 

Англійська 

мова 
Збираємося до школи. Намалювати модель шкільної форми, яку ви готові 

одягнути в школу 

 

6  клас 
 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. К/У  Підтягування на 

перекладині(дівчата у висі 
лежачи) 

Вправи на гнучкість 

Англійська 

мова 
Контрольна робота по темі 

"Твій світ" 
Описати погоду (8 речень) 
Виконати тести за посиланням: 
https://speaknow.com.ua/test/vocabulary 

Математик

а 
Розв'язування типових задач. Виконати №1154,№1156 

Географія  Світовий океан та його 

частини. Острови в океані 
Опрацювати § 44 
https://youtu.be/7JUXr_Bpbtk 

Трудове 

навчання 
Технологія виготовлення 

виробів у техніці макраме. 
https://lifehacker.org.ua/makrame-dlia-pochatkivciv-

shemi-pletinnia-brasletiv-vyzliv-panno-kashpo-sovi-

tvarin-symok-foto/  

Трудове 

навчання 
Прикраса із стрічок. https://youtu.be/PPmWmv0haE0  

Муз.мист. Соната.Варіації  відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=45ETZ1xvHS0
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dodavannya-i-vidnimannya-mishanih-chisel-19887.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dodavannya-i-vidnimannya-mishanih-chisel-19887.html
https://naurok.com.ua/kombinovaniy-urok-na-temu-moral-i-etiket-55617.html
https://naurok.com.ua/kombinovaniy-urok-na-temu-moral-i-etiket-55617.html
https://speaknow.com.ua/test/vocabulary
https://youtu.be/7JUXr_Bpbtk
https://lifehacker.org.ua/makrame-dlia-pochatkivciv-shemi-pletinnia-brasletiv-vyzliv-panno-kashpo-sovi-tvarin-symok-foto/
https://lifehacker.org.ua/makrame-dlia-pochatkivciv-shemi-pletinnia-brasletiv-vyzliv-panno-kashpo-sovi-tvarin-symok-foto/
https://lifehacker.org.ua/makrame-dlia-pochatkivciv-shemi-pletinnia-brasletiv-vyzliv-panno-kashpo-sovi-tvarin-symok-foto/
https://youtu.be/PPmWmv0haE0


https://www.youtube.com/watch?v=oph7Sx-_4y0 

 

7 клас 
 

Англійська 

мова 
Урок читання.Собака 

Баскервіллей. 
Опрацювати текст с.82-83 
https://youtu.be/ImneXTIz5FA 

Хімія Розчин і його компоненти. Опрацювати § 26, виконати номер 189 ст.153 

Основи 

здоров’я 
Керування стресами Опрацювати § 19 

Німецька 

мова 
Повторення по темі 

"Спорт".Самостійна робота. 
Виконати тести за посиланням: 
https://naurok.com.ua/test/sport-121389.html 

Біологія Транспорт речовин у тварин. 

Незамкнена та замкнена 

кровоносні системи.Кров, її 

функції. 

Опрацювати § 33 
https://youtu.be/34Za5J-p_68 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Н/Т  Навчальна 

гра.  Шахи, шашки 
Стрибки зі скакалкою 

Географія Рельєф. Роль зовнішніх сил у 

його формуванні. 
Опрацювати § 44 

 

8 клас 
 

Фізика Розв'язування задач https://naurok.com.ua/urok-z-fiziki-zakon-oma-rozv-

yazuvannya-zadach-72576.html  

Фіз. 

культура 
ЗРВ.  Н/Т  Навчальна гра. 

Шахи, шашки 
Стрибки зі скакалкою 

Українська 
мова 

Поширені й непоширені 
однорідні члени речення. 

Смислові відношення між 

однорідними членами 
речення. 

Опрацювати § 28, виконати вправу 305. 

Українська 

література 
О.Довженко. “Ніч перед боєм” 

- твір про героїзм, 
самовідданість, патріотичні 

почуття українців. Образи 

діда Платона й діда Савки. 
Їхній моральний урок для 

солдатів. 

Виконати тестові завдання за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/o-dovzhenko-nich-pered-boem-
38843.html 

Географія  Гірські ландшафти Кримських 
Гір 

Опрацювати параграф 42 

Біологія Узагальнення вивченого з 

теми 
“Виділення.Терморегуляція” 

Повторити § 24-27   

Трудове 

навчання 
Добір матеріалів для 

виготовлення виробу, 
визначення їх кількості. 

 

 

9 клас 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oph7Sx-_4y0
https://youtu.be/ImneXTIz5FA
https://naurok.com.ua/test/sport-121389.html
https://youtu.be/34Za5J-p_68
https://naurok.com.ua/urok-z-fiziki-zakon-oma-rozv-yazuvannya-zadach-72576.html
https://naurok.com.ua/urok-z-fiziki-zakon-oma-rozv-yazuvannya-zadach-72576.html
https://naurok.com.ua/test/o-dovzhenko-nich-pered-boem-38843.html
https://naurok.com.ua/test/o-dovzhenko-nich-pered-boem-38843.html


Хімія Хімічні властивості етанової 

кислоти. 
Опрацювати § 34, виконати номер 11 ст.182 

Основи 

здоров’я 
Узагальнення з теми 

“Психічна і духовна складові 

здоров’я” 

Опрацювати § 19 

Українська 

мова 
Контрольна робота. 

Складнопідрядне речення. 

Безсполучникове складне 
речення 

Виконати тестові завдання за 

посиланням:https://naurok.com.ua/test/bezspoluchnikove-

skladne-rechennya-31651.html 

Українська 

мова 
Складні речення із сурядним і 

підрядним зв'язком 
Опрацювати §29 
Виконати вправу 321 
https://www.youtube.com/watch?v=uV5uT-WWNF8 

Українська 

література 
Т. Шевченко “Сон”. 

Протистояння імперського 
режиму і вільнодумної, 

національно свідомої 

особистості. Сатиричний 
характер поеми 
ТЛ: гротеск, контраст, 

умовність 

Проаналізувати поему Т.Г.Шевченка“Сон”  
https://navsi200.com/literaturne/shevchenko-son/ 

Фіз. 

культура 
ЗРВ.  Н/Т Навчальна гра. 

Шахи, шашки 
Стрибки зі скакалкою. Віджимання від підлоги(хл.) 

Зарубіжна 
література 

Контрольна робота. Реалізм. 
Оноре де Бальзак. М.В. Гоголь 

Виконання завдань 

 

10 клас 
 

Географія  Третинний сектор економіки 

країн Америки 
Опрацювати § 36 

Фізика Розв'язування задач https://sites.google.com/site/qwerty345123567/qwerretyyt/
vlastivosti-ridin-gaziv-tverdih-til/tema-7-rozv-azuvanna-

zadac-na-rivnanna-stanu-idealnogo-gazu 

Захист Укр. Поняття про вогневу позицію 
в обороні.Вимоги до вибору 

місця для ведення вогню і 

спостереження. 

Опрацювати  параграф -28 

Захист Укр. Склад бойової групи. Розподіл 

обов’язків між 

військовослужбовцями та їх 
взаємодія в бойовій групі. 

Опрацювати параграф-29 

Зарубіжна 

література 
Оскар Вайльд “Портрет 

Доріана Грея ”. Ідейно-
естетичні погляди і творчий 

шлях митця  

https://gdz4you.com/prezentaciyi/svitova-literatura/oskar-

uajld-22746/  

Громадянсь

ка освіта 
Економіка домогосподарства Опрацювати тема 4. ст.142-145 

Трудове 
навчання 

Кулінарія.Напівфабрикати. https://youtu.be/OCdNE3Xw3wI 
 

https://naurok.com.ua/test/bezspoluchnikove-skladne-rechennya-31651.html
https://naurok.com.ua/test/bezspoluchnikove-skladne-rechennya-31651.html
https://www.youtube.com/watch?v=uV5uT-WWNF8
https://navsi200.com/literaturne/shevchenko-son/
https://sites.google.com/site/qwerty345123567/qwerretyyt/vlastivosti-ridin-gaziv-tverdih-til/tema-7-rozv-azuvanna-zadac-na-rivnanna-stanu-idealnogo-gazu
https://sites.google.com/site/qwerty345123567/qwerretyyt/vlastivosti-ridin-gaziv-tverdih-til/tema-7-rozv-azuvanna-zadac-na-rivnanna-stanu-idealnogo-gazu
https://sites.google.com/site/qwerty345123567/qwerretyyt/vlastivosti-ridin-gaziv-tverdih-til/tema-7-rozv-azuvanna-zadac-na-rivnanna-stanu-idealnogo-gazu
https://gdz4you.com/prezentaciyi/svitova-literatura/oskar-uajld-22746/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/svitova-literatura/oskar-uajld-22746/
https://youtu.be/OCdNE3Xw3wI


 

11 клас 
 

Українська 
мова 

Стилістична помилка. Опрацювати § 44, виконати вправу 7. 

Українська 

література 
Д.Павличко. Збірка любовної 

лірики “Таємниця твого 
обличчя”. Поезія “Я стужився, 

мила, за тобою”. 

Опрацювати матеріал із підручника. 

Біологія Антропогенний вплив на 
гідросферу. Охорона водойм. 

Опрацювати § 19 

Алгебра Раціональні числа та дії над 
ними.Відношення. Пропорція. 

Відсотки 

https://www.youtube.com/watch?v=5kNq5uRpIro  

Геометрія Узагальнення і систематизація 
знань 

Підготуватися до К. р., повторити §§ 8-11, домашня С. 
р.№3 

Астрономія Спостережні основи 

космології 
Пройти тест https://naurok.com.ua/test/sposterezhni-

osnovi-kosmologi-283373.html 

Англійська 

мова 
Театр впр. 5 ст 80 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(05 березня, п”ятниця) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українськ

а мова 
(читання) 

Практичне  ознайомлення  зі  звуком  дж, 

буквосполученням, яке  його  позначає. 
Читання  слів  з  буквосполученням 

дж.Читання  тексту за   
В. Чухлібом  “Джмелиний  оркестр”. 

 

Українськ

а  мова 
Письмо  слів із  буквосполученням 

дж.Списування  з  друкованого  тексту. 

 

Математи

ка 
Метр. 

Вимірювання  метром  довжини  предметів.Вимірюван

ня  довжини  і  висоти  предметів. 

Співвідношення  між  одиницями  довжини. 
Розв”язування  задач. 

 

Англ. 
мова 

Вітання та подарунки. Обери свій подарунок. 
 

 

2 клас 
 

Читання О.Олесь . Веснянка ( напам “ять) 
 

Мистецтв

о 
Вальс, веснянки,пісні -заклички. Й . Штраус. Вальс ,, 

Весняні голоси”,   у. н. пісня ,,  Вийди , вийди 

сонечко” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5kNq5uRpIro
https://naurok.com.ua/test/sposterezhni-osnovi-kosmologi-283373.html
https://naurok.com.ua/test/sposterezhni-osnovi-kosmologi-283373.html


Англійськ

а мова 
Що від зараз робить? Він цього не робить. https://www.youtube.com/watch?

v=rvQy8cTLetc  

Інформат

ика 
Зимові візирунки в Paint 

 

Індивідуа
льне 

Написання числівників. Українська мова 

 

3 клас 
 

Я Д С Поживні речовини та вітаміни Збалансоване харчування 

Математи

ка 
Знаходження добутку різними способами.Діаграма. 

 

Інформат

ика 

  

Фізкульту

ра 
Загальнорозвиваючі вправи на розвиток сили. Рухливі ігри 

Англійськ
а мова 

Мої плани на вихідні дні. https://www.youtube.com/watch?
v=Sc5CV5VzMqk  

 

4 клас 
 

Природоз

н. 
Природне паливо та його запаси в Україні. 
Відео “Природне паливо та його запаси 
в Україні”. 

Ст. 110-112, опрацю- 
вати статтю “Природ- 
не паливо України”. 

Я у світі Про правопорушення. Перегляд відео “Про 
правопорушення”. 

Основи 
здоров”я 

Безпека школяра. Правила безпеки під час 
масових шкільних заходів. 

Перегляд відео 
“Безпека школяра”. 

Труд.навч

ання 
Виготовлення штучних квітів об'ємної форми. Відео “Виготовлення 

квіткової композиції 
до 8 Березня”. 

 

 

5 клас 
 

Англійськ
а мова 

Стильний одяг. https://www.youtube.com/watch?
v=SwaDRdX2-nM  

Інформат

ика 
Способи опису алгоритмів https://www.youtube.com/watch?

v=BsLsfVNAgbk  

Українськ

а мова 
РМ.Письмовий твір-роздум за колективно складеним 

планом у художньому стилі (орієнтовні теми: “Чому 

необхідно знати історію свого народу”, “Чому 
потрібно знати звичаї свого народу”,”Чого не можна 

купити за гроші”, “Чому потрібно берегти природу” 

https://naurok.com.ua/urok-na-

temu-pismoviy-tvir-rozdum-za-

kolektivno-skladenim-planom-u-
hudozhnomu-stili-na-temu-

chomu-potribno-beregti-prirodu-

35609.html 

Математи

ка 
Розв'язування  задач Вправа №1093, 1096 

Українськ РМ.Письмовий твір-роздум за колективно складеним https://naurok.com.ua/rozrobka-

https://www.youtube.com/watch?v=rvQy8cTLetc
https://www.youtube.com/watch?v=rvQy8cTLetc
https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk
https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk
https://www.youtube.com/watch?v=SwaDRdX2-nM
https://www.youtube.com/watch?v=SwaDRdX2-nM
https://www.youtube.com/watch?v=BsLsfVNAgbk
https://www.youtube.com/watch?v=BsLsfVNAgbk
https://naurok.com.ua/urok-na-temu-pismoviy-tvir-rozdum-za-kolektivno-skladenim-planom-u-hudozhnomu-stili-na-temu-chomu-potribno-beregti-prirodu-35609.htm
https://naurok.com.ua/urok-na-temu-pismoviy-tvir-rozdum-za-kolektivno-skladenim-planom-u-hudozhnomu-stili-na-temu-chomu-potribno-beregti-prirodu-35609.htm
https://naurok.com.ua/urok-na-temu-pismoviy-tvir-rozdum-za-kolektivno-skladenim-planom-u-hudozhnomu-stili-na-temu-chomu-potribno-beregti-prirodu-35609.htm
https://naurok.com.ua/urok-na-temu-pismoviy-tvir-rozdum-za-kolektivno-skladenim-planom-u-hudozhnomu-stili-na-temu-chomu-potribno-beregti-prirodu-35609.htm
https://naurok.com.ua/urok-na-temu-pismoviy-tvir-rozdum-za-kolektivno-skladenim-planom-u-hudozhnomu-stili-na-temu-chomu-potribno-beregti-prirodu-35609.htm
https://naurok.com.ua/urok-na-temu-pismoviy-tvir-rozdum-za-kolektivno-skladenim-planom-u-hudozhnomu-stili-na-temu-chomu-potribno-beregti-prirodu-35609.htm
https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-rm-pismoviy-tvir-rozdum-na-temu-pov-yazanu-z-zhittevim-dosvidom-uchniv-u-hudozhnomu-stili-za-kolektivno-skladenim-planom-85199.html


а мова планом у художньому стилі (орієнтовні теми: “Чому 

необхідно знати історію свого народу”, “Чому 
потрібно знати звичаї свого народу”,”Чого не можна 

купити за гроші”, “Чому потрібно берегти природу” 

uroku-rm-pismoviy-tvir-rozdum-

na-temu-pov-yazanu-z-zhittevim-
dosvidom-uchniv-u-hudozhnomu-

stili-za-kolektivno-skladenim-

planom-85199.html  

 

6  клас 
 

Українськ

а мова 
РМ. Докладний усний переказ художнього тексту 

розповідного характеру з елементами опису природи. 
Опрацювати тему 12, с.240. 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Доздача нормативів учнями які не здавали. Шахи, 

шашки 
Вправи на гнучкість. Стрибки 

зі скакалкою. 

Математи

ка 
Контрольна робота з теми :  ,, Додавання  і 

віднімання   раціональних чисел. Розкриття дужок” 
Повторити правила 

Зарубіжна 
література 

Мацуо Басьо. Хайку. Відображення японського 
уявлення про красу в поезії митця 

Опрацювати біографію с.192-
194 

https://vseosvita.ua/library/video-

do-uroku-macuo-baso-1644-

1694-hajkuvidobrazenna-
aponskih-uavlen-pro-krasu-v-

poezii-mitcalakonizm-formi-i-

sirota-hudoznogo-zmistu-
hajkuzobrazenna-211642.html 

Українськ

а мова 
Творення прикметників. Перехід прикметників в 

іменники. 
Опрацювати § 45, виконати 

вправу 379; переглянути відео 
за посиланням: 

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

v=WvH7xZ3JqnY 
 

Історія  Практичне заняття “Побут і виховання спартанців” Опрацювати § 38 
https://youtu.be/KVOSux0AiBM 

 

7 клас 
 

Алгебра Розв’язування вправ. Самостійна робота. Виконати завдання самостійної 

роботи (підручник ст.159-160 

№ 1-9). 

Геометрія Розв’язування задач. Виконати № 553,562, 

переглянути відео 
https://www.youtube.com/watch?

v=CU1ql-454QY 

Історія 

України 
Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) у 

період поступового занепаду (перша половина ХІУ ст. 
Опрацювати § 18 

Всесвітня 

історія 
Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів Повторити § 9-15 

Біологія Практична робота “Порівняння будови кровоносної 
системи хребетних тварин” 

Повторити §33 

Зарубіжна 

література 
Артур Конан Дойль “Пістрява стрічка”. Шерлок 

Холмс як безпосередній учасник розв”язання 
сімейного конфлікту в оповіданні 

Прочитати оповідання 

“Пістрява стрічка” 

https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-rm-pismoviy-tvir-rozdum-na-temu-pov-yazanu-z-zhittevim-dosvidom-uchniv-u-hudozhnomu-stili-za-kolektivno-skladenim-planom-85199.html
https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-rm-pismoviy-tvir-rozdum-na-temu-pov-yazanu-z-zhittevim-dosvidom-uchniv-u-hudozhnomu-stili-za-kolektivno-skladenim-planom-85199.html
https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-rm-pismoviy-tvir-rozdum-na-temu-pov-yazanu-z-zhittevim-dosvidom-uchniv-u-hudozhnomu-stili-za-kolektivno-skladenim-planom-85199.html
https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-rm-pismoviy-tvir-rozdum-na-temu-pov-yazanu-z-zhittevim-dosvidom-uchniv-u-hudozhnomu-stili-za-kolektivno-skladenim-planom-85199.html
https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-rm-pismoviy-tvir-rozdum-na-temu-pov-yazanu-z-zhittevim-dosvidom-uchniv-u-hudozhnomu-stili-za-kolektivno-skladenim-planom-85199.html
https://vseosvita.ua/library/video-do-uroku-macuo-baso-1644-1694-hajkuvidobrazenna-aponskih-uavlen-pro-krasu-v-poezii-mitcalakonizm-formi-i-sirota-hudoznogo-zmistu-hajkuzobrazenna-211642.html
https://vseosvita.ua/library/video-do-uroku-macuo-baso-1644-1694-hajkuvidobrazenna-aponskih-uavlen-pro-krasu-v-poezii-mitcalakonizm-formi-i-sirota-hudoznogo-zmistu-hajkuzobrazenna-211642.html
https://vseosvita.ua/library/video-do-uroku-macuo-baso-1644-1694-hajkuvidobrazenna-aponskih-uavlen-pro-krasu-v-poezii-mitcalakonizm-formi-i-sirota-hudoznogo-zmistu-hajkuzobrazenna-211642.html
https://vseosvita.ua/library/video-do-uroku-macuo-baso-1644-1694-hajkuvidobrazenna-aponskih-uavlen-pro-krasu-v-poezii-mitcalakonizm-formi-i-sirota-hudoznogo-zmistu-hajkuzobrazenna-211642.html
https://vseosvita.ua/library/video-do-uroku-macuo-baso-1644-1694-hajkuvidobrazenna-aponskih-uavlen-pro-krasu-v-poezii-mitcalakonizm-formi-i-sirota-hudoznogo-zmistu-hajkuzobrazenna-211642.html
https://vseosvita.ua/library/video-do-uroku-macuo-baso-1644-1694-hajkuvidobrazenna-aponskih-uavlen-pro-krasu-v-poezii-mitcalakonizm-formi-i-sirota-hudoznogo-zmistu-hajkuzobrazenna-211642.html
https://vseosvita.ua/library/video-do-uroku-macuo-baso-1644-1694-hajkuvidobrazenna-aponskih-uavlen-pro-krasu-v-poezii-mitcalakonizm-formi-i-sirota-hudoznogo-zmistu-hajkuzobrazenna-211642.html
https://www.youtube.com/watch?v=WvH7xZ3JqnY
https://www.youtube.com/watch?v=WvH7xZ3JqnY
https://youtu.be/KVOSux0AiBM
https://www.youtube.com/watch?v=CU1ql-454QY
https://www.youtube.com/watch?v=CU1ql-454QY


Інформат

ика 
Формати даних в табличному процесорі https://www.youtube.com/watch?

v=5U4SdO8V9tU 

 

8 клас 
 

Інформат

ика 
Складання та виконання алгоритмів з повторенням для 

опрацювання величин 
https://www.youtube.com/watc
h?v=AB187hmTiTo 

Англійськ

а мова 
Ласкаво просимо в Україну впр. 3 ст 103 

Мистецтв

о 
Версаль -раціональна модель світу https://gdz4you.com/prezentaciyi/

geografiya/franciya-14855/  

Алгебра Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні 
корені. 

Повторити § 18, 
виконати № 668,672. 
https://www.youtube.com/watch?

v=cYC0_DdgZG4 

Всесвітня 

історія 
Річ Посполита Опрацювати § 19 

Фіз. 

культура 
ЗРВ.  Н/Т  Навчальна гра. Шахи, шашки Піднімання тулуба в сід.(прес) 

 

9 клас 
 

Фізика Розв'язування вправ і задач Вправа №31(3,4) 

Історія 

України 
  

Всесв.істо

рія 

 

  

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Н/Т Навчальна гра. Шахи, шашки. Стрибки зі скакалкою(дівч.) 

Віджимання від підлоги (хл.) 

Інфоматик

а 
Використання офісних веб-програм для створення 

спільних документів  
https://www.youtube.com/watch?

v=G7eVnLbZWF4  

Всесв.істо
рія 

  

 

10 клас 
 

Історія 

України 

  

Фізика Властивості насиченої пари та ненасиченої пари. 
Вологість повітря, її вимірювання. Точка роси 

https://naurok.com.ua/prezentaciy
a-z-temi-nasichena-ta-

nenasichena-para-222361.html  

Фіз. 

культура 
ЗРВ.  Настільний теніс. Шахи, шашки. Віджимання від підлоги(хл.) від 

лави(дівч.) 

Історія 
України 

  

Всесв.істо
  

https://www.youtube.com/watch?v=5U4SdO8V9tU
https://www.youtube.com/watch?v=5U4SdO8V9tU
https://www.youtube.com/watch?v=AB187hmTiTo
https://www.youtube.com/watch?v=AB187hmTiTo
https://gdz4you.com/prezentaciyi/geografiya/franciya-14855/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/geografiya/franciya-14855/
https://www.youtube.com/watch?v=cYC0_DdgZG4
https://www.youtube.com/watch?v=cYC0_DdgZG4
https://www.youtube.com/watch?v=G7eVnLbZWF4
https://www.youtube.com/watch?v=G7eVnLbZWF4
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-nasichena-ta-nenasichena-para-222361.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-nasichena-ta-nenasichena-para-222361.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-nasichena-ta-nenasichena-para-222361.html


рія 

Інформат
ика 

створення сайту на платформі Google 
 

Англійськ

а мова 
Написання листа. Види листів. впр. 6 ст 91 

 

11 клас 
 

Історія 
Укр. 

Україна в 1994-199 рр. Опрацювати параграф-28 

Українськ

а мова 

  

Фізика Розв'язування задач Вправа №2.87, 2.95 

Трудове 
навчання 

Виготовлення та оздоблення писанок https://naurok.com.ua/urok-
vigotovlennya-pisanki-

151180.html 

Зарубіжна 
література 

Образ Сантьяго. Сенс фіналу  та назви повісті. 
Новаторство прози. Ознаки притчі у повісті 

Виконати тестові завдання, 
переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezen

tacia-obraz-santago-zittepodibnij-
suzet-i-filosofsko-simvolicnij-

zmist-povisti-134130.html 

Англійськ
а мова 

Живопис за кордоном та в Україні впр. 5 ст.82 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Настільний теніс.  Шахи, шашки. Підтягування на перекладині 

(хл.) Стрибки зі скакалкою 
(дівч.) 

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-obraz-santago-zittepodibnij-suzet-i-filosofsko-simvolicnij-zmist-povisti-134130.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-obraz-santago-zittepodibnij-suzet-i-filosofsko-simvolicnij-zmist-povisti-134130.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-obraz-santago-zittepodibnij-suzet-i-filosofsko-simvolicnij-zmist-povisti-134130.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-obraz-santago-zittepodibnij-suzet-i-filosofsko-simvolicnij-zmist-povisti-134130.html

