
                                                                                                                    “Затведжую” 

Директор Шепітського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

________ Г.КАРАПКО 
 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(09 березня, вівторок) 

Назва 

предмету 
  Назва теми Завдання 

1 клас  

Українська 

мова 
(читання) 

Звуки [дз], [дз '], позначення їх буквосполученням 

«дз». Відпрацювання злитої вимови звуків [дз], [дз '] 
Звуко- буквений аналіз слів. Опрацювання віршів. 

Загадка.Читання  за  текстом О.Іваненко (ст.66-67) 

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

z9cqMEE 

Українська  м

ова 
Письмо  слів    із  буквосполученням дз. 

Списування  з  друкованого  тексту. 

 

Математика Вартість. Гривня і 

копійка.Дії  з  іменованими  числами. 

Утворення  і  записування  чисел.Розв”язуванн

я  задач. 

 

Фізична 

культура 
Організаційні  вправи.Комплекс  ЗРВ.  Навчат

и  рухливих  ігор. 

 

Я  досліджую

  світ 
Екологічний  проект “Я  врятую  першоцвіти” https://www.youtube.com/watch?v=4TVL

oQenZ0A  

2 клас  

Читання О.Олесь .Все  навколо зеленіє. https://youtu.be/lYGybnJ_iAE  

Математика Закріплення вивчених таблиць множення і 
ділення. Розв'язування  задач на 

кратне  порівняння чисел. 

https://youtu.be/gjtN4-hC_aE 

Українська 
мова 

Контрольний діалог.Службові  слова в 
реченні. 

https://youtu.be/NUXvC9kMcAU  

Я досліджую 

світ 
Спостереження за явищами природи. https://youtu.be/kugRGYOaQf8  

Фіз. вих ЗРВ.Махові рухи  руками  та ногами в різних 

напрямках. Нахили тулуба. Рухливі ігри. 
https://youtu.be/ITxDyLBkZ5c  

3 клас  

Літ. чит. За О. Буценем”Як приходить весна” с. 135 -136 опрацювати 

Математика Множення числа на суму.Знаходження 

значень виразів. 
Розв”язати задачу і скласти до неї 

обернену 

Укр. мова Члени речення. Зв”язок слів у реченні. Вивчити правило на с. 125 

Я Д С Як працюють органи травлення. Практичні вправи с.87 

Фізкультура Організовуючі та загальнорозвивальні вправи Руханки на свіжому повітрі 

https://www.youtube.com/watch?v=BKBdz9cqMEE
https://www.youtube.com/watch?v=BKBdz9cqMEE
https://www.youtube.com/watch?v=4TVLoQenZ0A
https://www.youtube.com/watch?v=4TVLoQenZ0A
https://youtu.be/lYGybnJ_iAE
https://youtu.be/gjtN4-hC_aE
https://youtu.be/NUXvC9kMcAU
https://youtu.be/kugRGYOaQf8
https://youtu.be/kugRGYOaQf8


для формування правильної постави. 

4 клас  

Літер.читанн

я 
Узагальнення і систематизація знань учнів з 

теми “Розповіді про нас самих”. 
Відео -вистава “Лисиця, що впала з неба”. 

Ст. 134. відповісти на питання 

Математика Повторення переставного і сполучного законів 

множення.Відео “Задачі на знаходження дробу 

від числа”. 

Ст. 133, виконати №812, 
№813 

Укр.мова Дієслова майбутнього часу. Змінювання 

дієслів майбутнього часу за числами. 
Відео “Змінювання дієслів майбутнього часу 

за числами”. 

Ст. 154, вправа 301 

Фіз.культура Організовуючі вправи. Загальнорозвиваючі 
вправи в русі. Різновиди ходьби та бігу.  
Правила безпеки на заняттях із м”ячем. 

Елементи футболу. Рухливі ігри. 

Переглянути відео 
“Олімпійські ігри для дітей”. 

Муз.мист. Від прелюдії до молитви.. Вивчення пісні 

“Сонячні краплини”. 
Відео пісні “Сонячні краплини”. 

5 клас  

Українська 

мова 
РМ.Аналіз письмового твору Написати 5 речень односкладних і 

двоскладних 

Українська 

література 
Україна часів Т.Шевченка. Оповідання 

С.Васильченка “У бур'янах” 
Прочитати оповідання. Переглянути 

презентацію за посиланням 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-
uroku-ukra-na-chasiv-t-shevchenka-

rozpovid-pro-poeta-yogo-ditinstvo-na-

osnovi-povisti-s-vasilchenka-shirokiy-

shlyah-chastini-persho-u-bur-yanah-
130029.html 

Математика Контрольна робота №8 https://naurok.com.ua/kontrolna-

robota-z-matematiki-dlya-5-klasu-na-
temu-dodavannya-vidnimannya-

zvichaynih-drobiv-9264.html  

Зарубіжна 

література 
“Аліса в Країні Див”. Персонажі, які оточують 

героїню 
До читати повість. 
https://www.youtube.com/watch?v=pf

cP2uRa9Oc 

Муз.мист. Симфонічна музика. Бетховен “Симфонія № 

5” 
підручник ст.116 
https://www.youtube.com/watch?v=iy

uUl4m-Esc відеоурок 

Фіз. культура ЗРВ. Н/Т  Набивання м’яча . Прийоми подач. Набивання м’яча 

6  клас 

Українська 

мова 
Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -

есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -зьк-, -цьк-  
Опрацювати § 46, виконати вправу 

389. 
Переглянути відеоурок за 

посиланням: 

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://naurok.com.ua/5-klas-matematika-prezentaciya-dodavannya-i-vidnimannya-mishanih-chisel-142768.html
https://www.youtube.com/watch?v=pfcP2uRa9Oc
https://www.youtube.com/watch?v=pfcP2uRa9Oc
https://www.youtube.com/watch?v=iyuUl4m-Esc
https://www.youtube.com/watch?v=iyuUl4m-Esc


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

OAoN7pI7to 

Англійська 

мова 
Канікули.Вивчення лексики. Відеоурок за посиланням: 

https://youtu.be/1rvMf_XDppI 

Географія  Властивості вод Світового океану Опрацювати § 45 

Фіз. культура ЗРВ.  Настільний теніс. Подачі-різновиди 

подач. 
Згинання та розгинання рук в упорі. 

Українська 

література 
Урок літератури рідного краю. 
Ю.Федькович - буковинський Соловій.  

Переглянути презентацію за 

посиланням: 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-
uroku-literaturi-ridnogo-krayu-yuriy-

fedkovich---bukovinskiy-soloviy-

75772.html 

Математика Аналіз контрольної роботи.Множення 

раціональних чисел. 
https://youtu.be/AYtqZmyleME 

Обр.мист. Побутовий жанр у народному мистецтві Переглянути 
відео.https://www.youtube.com/wat

ch?v=DF-VdLvMARo 

7 клас  

Алгебра Контрольна робота. Виконати завдання контрольної 

роботи за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/algebra/klas
-7 

Геометрія Узагальнення та систематизація набутих 

компетентностей.  Розв’язування вправ. 

Повторити  § 17 - § 20 
виконати № 1-10 (ст.117-118) 

Хімія  Вода- розчинник. Опрацювати § 26 
виконати номер,191 
ст. 151 
https://youtu.be/HDMpcz9_B6I 

Англійська 

мова 
Урок читання.Собака Баскервіллей. Опрацювати текст с.82-83, 

переглянути відео 

https://youtu.be/ShtkRcB0Gf4 

Фіз. культура ЗРВ. К/У Виконання серії накатів справа або 

зліва з партнером по прямих. 
Віджимання від підлоги(хл.) дівчата 

від лави. 

Географія Корисні копалини Опрацювати § 45 

Муз.мист. Рок-опера. Фр. з рок-опери «Юнона і 

Авось» муз. О. Рибнікова сл. А.  

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

Pfkqm_WW4  

8 клас  

Німецька 
мова 

Ми любимо подорожувати.   Геграфічні власні 
назви.        

Опрацювати Stunde 78, переглянути 
відео 
https://youtu.be/DePo5jCHp6M 

Хімія Розв’язування вправ Опрацювати § 25 

виконати номер 194 

https://www.youtube.com/watch?v=GOAoN7pI7to
https://www.youtube.com/watch?v=GOAoN7pI7to
https://youtu.be/1rvMf_XDppI
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-literaturi-ridnogo-krayu-yuriy-fedkovich---bukovinskiy-soloviy-75772.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-literaturi-ridnogo-krayu-yuriy-fedkovich---bukovinskiy-soloviy-75772.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-literaturi-ridnogo-krayu-yuriy-fedkovich---bukovinskiy-soloviy-75772.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-literaturi-ridnogo-krayu-yuriy-fedkovich---bukovinskiy-soloviy-75772.html
https://www.youtube.com/watch?v=DF-VdLvMARo
https://www.youtube.com/watch?v=DF-VdLvMARo
https://naurok.com.ua/test/algebra/klas-7
https://naurok.com.ua/test/algebra/klas-7
https://youtu.be/HDMpcz9_B6I
https://youtu.be/ShtkRcB0Gf4
https://www.youtube.com/watch?v=gNPfkqm_WW4
https://www.youtube.com/watch?v=gNPfkqm_WW4
https://youtu.be/DePo5jCHp6M


Основи 

здоров’я 
Організація дорожнього руху Опрацювати § 19 

Фізика Залежність опору провідника від його 

довжини, площі перерізу та матеріалу. 

Реостати 

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

I2EY6hJ4Q  

Зарубіжна 

література 
Із лірики європейського бароко. Луїс де 

Гонгора-і-Арготе “Галерник” 
Опрацювати біографію 

 

Геометрія Розв’язування  типових задач. Самостійна 

робота. 

Повторити § 21. 

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

від лави 

9 клас  

Географія Транспорт, його роль. Види транспорту Опрацювати § 37 

Правознавств

о 
Кримінальне право. Злочин Опрацювати § 25 

https://youtu.be/ZaKDCG22ECE 

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

Українська 

мова 
Тренувальні вправи Повторити §28 . 

Виконати тестові завдання за 
посиланням: 
https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-

skladne_bezspoluchnykove_rechennja/ 

Німецька 

мова 
Культура Німеччини.Множина іменників. Опрацювати  

Stunde 69 
Переглянути відео за посиланням: 
https://youtu.be/ix3_uEA7kKw 

Українська 

література 
Урок позакласного читання. Т.Шевченко. 

“Назар Стодоля” 
Проаналізувати твір. 
Переглянути фільм 
https://www.youtube.com/watch?v=xt

PQ5pBuJ2E 

Біологія Мутації. Мутагенез. Опрацювати § 41 

10 клас  

Географія  США Опрацювати § 37 

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

від лави 

Зарубіжна 

література 
Проблема краси й моралі в романі “Портрет 

Доріана  Грея”. Система образів 
Читати роман 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-

uroku---povchannya-portret-doriana-

greya-26382.html 

Хімія Контрольна робота “Оксигеновмісні 

речовини” 
Повторити параграфи 11-20. 

Фізика Рівновага фаз та фазові переходи. Будова Опрацювати § 33 
https://www.youtube.com/watch?v=043k_

https://www.youtube.com/watch?v=uFI2EY6hJ4Q
https://www.youtube.com/watch?v=uFI2EY6hJ4Q
https://youtu.be/ZaKDCG22ECE
https://youtu.be/ix3_uEA7kKw
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku---povchannya-portret-doriana-greya-26382.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku---povchannya-portret-doriana-greya-26382.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku---povchannya-portret-doriana-greya-26382.html
https://www.youtube.com/watch?v=043k_mimwcw


рідини. Поверхневий натяг рідини. 

Змочування. Капілярні явища 

mimwcw 

Біологія Лабораторна робота . 
Вивчення закономірностей модифікаційної 

мінливості. 

Опрацювати § 38 https://youtu.be/t3-

Z684T0GE 
 

Громадянськ

а освіта 
Підприємництво Опрацювати тема 5. ст.146-149 

11 клас  

Алгебра Розв'язування задач і вправ https://onlinetestpad.com/hnbfbefpjjm3

6 

Геометрія Контрольна робота №3 Завдання для перевірки знань до §§ 

8-11 

Українська 
мова 

Стилістичне використання багатозначних слів Опрацювати § 44, виконати вправу 
7. 
Переглянути відеоурок за  
посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=u-

KYnHd9yok 

Українська 
література 

Іван Драч - невтомний шукач нового змісту і 
нової форми в поезії. “Балада про соняшник” - 

поетичний роздум про суть мистецтва, процес 

творчості. Символічність образів соняшника, 
сонця. 

Переглянути відеоурок за 
посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=I9

cUGQ6ExJ0 
 

Біологія Антропічний вплив та охорона грунтів Опрацювати § 38 

https://youtu.be/VUnu9NWCTw0 

Фізика Розв'язування задач. Підготовка до контрольної 

роботи 
Підготуватися до К. р., повторити §§ 
30-38 

Зарубіжна 
література 

Контрольна робота. РМ Твір-роздум “На що 
здатна людина й що вона може витримат (за 

повістю Ею Гемінгвея “Старий і море”)” 

Написати твір 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(10 березня, середа) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

1 клас  

Українська  мова 
(читання) 

Апостроф. Формування вмінь читання 

слова з апострофом. Аналітико-

синтетичні види роботи зі словами-

назвами предметів, які намальовані 
у«віночку» (с. 68–69). 

https://www.youtube.com/watch?v=GN2IV

SVzUSA 

Українська  мова Письмо слів з апострофом. 

Списування з друкованого тексту. 
Розвиток зв'язного мовлення «Слова – 

назви звірів» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=043k_mimwcw
https://youtu.be/t3-Z684T0GE
https://youtu.be/t3-Z684T0GE
https://onlinetestpad.com/hnbfbefpjjm36
https://onlinetestpad.com/hnbfbefpjjm36
https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok
https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok
https://www.youtube.com/watch?v=I9cUGQ6ExJ0
https://www.youtube.com/watch?v=I9cUGQ6ExJ0
https://youtu.be/VUnu9NWCTw0
https://www.youtube.com/watch?v=GN2IVSVzUSA
https://www.youtube.com/watch?v=GN2IVSVzUSA


Математика Назви  чисел  від  90 до 

100.  Перетворення  іменованих  чисе
л . 

Обчислення  виразів.Розв”язування  з

адач. 

 

Я  досліджую     

світ 
Екологічний  проект  “Я  врятую  пер

шоцвіт” 

 

Фізична  культур
а 

Організовуючі  вправи. ЗРВ. 
Рухливі  ігри. 

 

2 клас  

Читання А , Костецький Починається 

весна.К.Перелісна Верба 
https://youtu.be/_Yp_7raU2hU 

Математика Узагальнення  і систематизація  знань 
учнів. 

 

Українська мова Правопис службових слів. https://youtu.be/M9ILt1t8_z8 

Я досліджую 

світ 
Заклички  весни. Веснянки та гаївки. https://youtu.be/P_UhOw64lZY 

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 одноцифрового числа на 

двоцифрове..Розв'язування задач за 

блок-схемами 

Склади задачу за таблицею 389. 

Укр. мова Словосполучення с.130, вправа 331 

Я Д С Живлення та травлення.Щоб усе 
споживати, зуби міцні потрібно мати. 

Значення харчування для тебе. с.88 

Дизайн і 

технології 
Світ невидимий.День- ніч. Завершити роботу 

4 клас  

Літер.читання Позакласне читання “Тарасова доля”. 
Відео “Життя і творчість 

Т.Г.Шевченка”. 

Ст. 94-100, читати і 
переказувати. 
Позакласне читання. 

Математика Усне множення двоцифрових і 
круглих  
багатоцифрових чисел на розрядні 

числа. 
Розв”язування задач. 

Ст.134, виконати 
№821,№822. 

Укр.мова Дієслова майбутнього часу. 

Змінювання дієслів майбутнього часу 

Ст.158, вправа 309. 



за числами. Дієслова, вжиті в 

переносному значенні. 

Фіз.культура Організовуючі вправи. 

Загальнорозвиваючі вправи для 

формування правильної постави. 
Різновиди ходьби та бігу. Елементи 

футболу. Руханки. 

Переглянути відео 
“Види спорту”. 
“Руханки” 

Обр.мистецтво Образи тварин у творах художників. 
Виконання композиції “Зображення 

фігури  
тварини в динамічному стані”. 

Відео “Зображення фігури тварини у 
динамічному стані”. 

5 клас  

Математика Аналіз контрольної роботи. 

Десятковий дріб. Запис десяткових 
дробів 

Опрацювати § 34, вправа №1130, 1132 

Зарубіжна 

література 
“Аліса в Країні Див”. Особливості 

художньої мови твору. 
https://naurok.com.ua/test/lyu-s-kerroll-

alisa-v-kra-ni-div-3749.html  

Природознавств

о 
Тварини.Різноманітність тварин. Опрацювати § 35 

Трудове 

навчання 
Торбинка для дрібничок.Технологія 

обробки текстильних матеріалів 

ручним способом. 

Відеоурок за посиланням: 
https://youtu.be/LOH699CQmx8 

 

Трудове 

навчання 
Виготовлення торбинки для 

дрібничок. 
https://youtu.be/ElFlUMhHSSg 

 

6  клас 

Німецька мова Світова подорож.Форми дієслова у 
минулому часі. 

https://youtu.be/0lUToY110PM 
Виконати вправи 4,5 с.163 

Біологія Мохи. Опрацювати параграф 39 

Етика Якою є мораль демократичного 

громадянського суспільства.  
https://naurok.com.ua/prezentaciya-moral-v-

demokratichnomu-suspilstvi-170254.html  

Зарубіжна 
література 

Лаконізм форми і широта художнього 
змісту хайку. Зображення станів 

природи в ліриці М.Басьо.Роль 

художньої деталі. 

Вивчити напам”ять 3-4 хайку 

Українська мова Букви е, о, и в прикметникових 

суфіксах. 
Опрацювати § 46,  
виконати вправу 391. 

Українська 

література 
Ярослав Стельмах. “Митькозавр із 

Юрківки, або Химера лісового озера”. 

Таємничі, веселі і незвичайні події в 
повісті, передані образним словом. 

Переглянути біографію письменника за 

посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=YKhXq
N-h6gs. 
Читати повість. 

7 клас  

Алгебра Загальні відомості про рівняння. Опрацювати § 22, 

https://naurok.com.ua/test/lyu-s-kerroll-alisa-v-kra-ni-div-3749.html
https://naurok.com.ua/test/lyu-s-kerroll-alisa-v-kra-ni-div-3749.html
https://youtu.be/LOH699CQmx8
https://youtu.be/ElFlUMhHSSg
https://youtu.be/0lUToY110PM
https://naurok.com.ua/prezentaciya-moral-v-demokratichnomu-suspilstvi-170254.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-moral-v-demokratichnomu-suspilstvi-170254.html
https://www.youtube.com/watch?v=YKhXqN-h6gs
https://www.youtube.com/watch?v=YKhXqN-h6gs


виконати № 833, 838. 

Фізика Розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=LE4u7ja
ufnw, вправа № 25(4,7) 

Українська мова Прислівники як засіб зв'язку речень у 

тексті. Морфологічний розбір 
прислівника.  

Виконати завдання за посиланням: 

http://lubovmaksimova.blogspot.com/2015/1
1/blog-post_20.html 

Українська 

література 
В.Симоненко. “Гей, нові Колумби й 

Магелани”. Заклик поета 
підтримувати “духовні острови” в 

інтелектуальному морі свого народу. 

Читати поезію; виконати тести за 

посиланням: https://naurok.com.ua/test/v-
simonenko-gey-novi-kolumbi-y-magellani-

53894.html 

Образотворче 

мистецтво 
Інтер'єр. Культурні, національні 

традиції у дизайні середовища 
Інтер'єр японського житла 

Зарубіжна 
література 

Артур Конан Дойль “Спілка рудих” Прочитати оповідання 

Трудове 

навчання 
Проектування моделі 

виробу(фартух).Графічне зображення. 

 

8 клас  

Українська мова РМ. Контрольний письмовий твір-
опис місцевості на основі особистих 

спостережень і вражень або за 

картиною в художньому стилі (за 

складним планом) з використанням 
речень, ускладнених однорідними 

членами речення. 

Переглянути презентацію за посиланням: 
https://svitppt.com.ua/ukrainska-

mova/pismoviy-tviropis-miscevosti.html 

Українська мова РМ. Контрольний письмовий твір-

опис місцевості на основі особистих 

спостережень і вражень або за 

картиною в художньому стилі (за 
складним планом) з використанням 

речень, ускладнених однорідними 

членами речення. 

Написати твір-опис місцевості. 

Алгебра Функція у = √х, її графік та 

властивості. 

Опрацювати § 19 , 
виконати № 703,705. 
https://www.youtube.com/watch?v=3lZEWa
Xce2M 

Геометрія Розв”язування вправ. Підготовка до 

контрольної роботи. 
Виконати № 1-5 (ст.150-151) 

Зарубіжна 

література 
Історичні умови, філософське та 

естетичні підгрунття класицизму. 

Характерні ознаки класицизму як 
художнього напряму 

Переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

klasicizm-yak-hudozhniy-napryam-u-
literaturi-17-stolittya-17016.html 

Хімія Хімічні властивості кислот Опрацювати § 30, 
виконати вправу 237,ст.168. 
https://youtu.be/vJRH5GNTkE8 

9 клас  
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http://lubovmaksimova.blogspot.com/2015/11/blog-post_20.html
http://lubovmaksimova.blogspot.com/2015/11/blog-post_20.html
https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-gey-novi-kolumbi-y-magellani-53894.html
https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-gey-novi-kolumbi-y-magellani-53894.html
https://naurok.com.ua/test/v-simonenko-gey-novi-kolumbi-y-magellani-53894.html
https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/pismoviy-tviropis-miscevosti.html
https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/pismoviy-tviropis-miscevosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=3lZEWaXce2M
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-klasicizm-yak-hudozhniy-napryam-u-literaturi-17-stolittya-17016.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-klasicizm-yak-hudozhniy-napryam-u-literaturi-17-stolittya-17016.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-klasicizm-yak-hudozhniy-napryam-u-literaturi-17-stolittya-17016.html
https://youtu.be/vJRH5GNTkE8


Зарубіжна 

література 
“Стара” і “нова драма”. Зміни в 

драматургії кінця ХІХ-початку ХХ ст. 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-stara-

i-nova-drama-rol-g-ibsena-v-rozvitku-
svitovoi-dramaturgii-jogo-novatorstvo-

293990.html  

Німецька мова Контрольна робота по темі 
"Німеччина" 

Виконати тести за посиланням: 
https://naurok.com.ua/test/relativs-tze-

673498.html 
https://naurok.com.ua/test/tema-

nimechchina-3717.html 

Фізика Третій закон Ньютона https://naurok.com.ua/prezentaciya-v-9-

klasi-do-temi-tretiy-zakon-nyutona-
7049.html  

Хімія Практична робота. “Властивості 

етанової 
 кислоти” 

Опрацювати § 39  
https://youtu.be/GxnhQXbQLKA 

Алгебра Комбінаторика, її мета і задачі. Опрацювати § 21, 
виконати № 897, 899. 

Геометрія Розв’язування задач. Виконати № 704, 708. 

Мистецтво Кінематографічні школи https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-
mistectva-skoli-kinematografa-102953.html  

10 клас  

Українська мова Правопис складних слів разом і через 

дефіс  
Опрацювати § 41(І.ІІ) .Впр.3. ст.124 

Українська мова Правопис складних слів окремо Опрацювати § 41(ІІІ) Впр.7. ст.126  

Українська 

література 
“Камінний хрест” Зміст та аналіз 

новели 
Опрацювати ст.174-178 

 

Алгебра Розвязування задач і вправ. Вправа №16.14, 16.16 

Біологія Регуляція активності генів. Опрацювати § 39 
 

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

11 клас  

Географія  Міграційна політика країн світу Опрацювати § 20 

Історія Вс. Міжнародні відносини в 1950-1980-ті 

рр. 
Опрацювати параграф-19 

Хімія Розв’язування задач Опрацювати § 26 
виконати номер 226, ст.163. 

Історія Укр. Політичні процеси в Україні в 1999-
2005 рр. 

Опрацювати пар.-29-30 п.1,2,3 

Захист Укр. Вступ до курсу тактичної медицини. 

Причини превентивних смертей 
внаслідок бойових травм. Етапи 

надання домедичної допомоги. 

Опрацювати параграф 14 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-stara-i-nova-drama-rol-g-ibsena-v-rozvitku-svitovoi-dramaturgii-jogo-novatorstvo-293990.html
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https://vseosvita.ua/library/prezentacia-stara-i-nova-drama-rol-g-ibsena-v-rozvitku-svitovoi-dramaturgii-jogo-novatorstvo-293990.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-stara-i-nova-drama-rol-g-ibsena-v-rozvitku-svitovoi-dramaturgii-jogo-novatorstvo-293990.html
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Фізика Контрольна робота № 4 https://naurok.com.ua/tema-difrakciya-

svitla-195114.html  

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

лави 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(11 березня, четвер) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

1 клас  

Дизайн і 

технології 
Робота  з  папером.Виготовлення  будильника 

 за  зразком. 

 

Мистецтво Створення  медалі 

переможці  спортивного  змагання. 

(фломастери, кольорові  олівці). 

 

Мистецтво Музична мова:динаміка,темп,ритм. 
Слухання:В.Сильвестров “Марш”. 
Виконання В.Дем”янчук,Л.Колдрацька “ 
Фізкультхвилинка”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zrBMkF1

3vwY  

Фізична 

культура 
Організовуючі  вправи. 

ЗРВ.Різновиди  ходьби  та  бігу.  Рухливі    ігр
и. 

 

2 клас  

Я 

досліджую 
світ 

  Ранньоквітучі  квіти, рослини. https://youtu.be/4TVLoQenZ0A  

Математик

а 
Складання за схемою  добутків з першим 
 множником 5. Розв'язування 
задач.Визначення часу за годинником. 

https://youtu.be/DDFDtR2KBP0  

Англійська 

мова 
Пори року. Намалювати свою улюблену пору року 

та підписати її 

Дизайн і 

технологія 
Робота з папером та з кольоровими 

нитками.  ,,Ми перукарі” 
https://youtu.be/bPZ1zPHhEF0  

Мистецтво Теплі кольори. Зображення  фруктів та овочів 

теплих кольорів. 
https://youtu.be/dVUqCulR-Gk 

3 клас  

Літ. чит. Л. Українка “Давня весна” Вірш напам”ять 

Математик
а 

Множення двоцифрового числа на 
одноцифрове.Розв”язування рівнянь.Робота з 

календарем. 

Розв'яжи рівняння 415 

Укр.мова Урок розвитку усного та писемного 
мовлення.Створюю привітання до свята. 

Дописати привітання 

https://naurok.com.ua/tema-difrakciya-svitla-195114.html
https://naurok.com.ua/tema-difrakciya-svitla-195114.html
https://www.youtube.com/watch?v=zrBMkF13vwY
https://www.youtube.com/watch?v=zrBMkF13vwY
https://youtu.be/4TVLoQenZ0A
https://youtu.be/DDFDtR2KBP0
https://youtu.be/bPZ1zPHhEF0
https://youtu.be/dVUqCulR-Gk


Англійська 

мова 
Що я часто роблю з друзями. Мої останні вихідні дні 

Мистецтво Тварини у світі мистецтва.Маска казкового 

птаха. 
Завершити малюнок 

Фізкульту
ра 

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи 
для профілактики плоскостопості. 

Руханки на свіжому повітрі 

4 клас  

Літер.чита

ння 
Літературні казки зарубіжних письменників. 

Життя і творчість О.С.Пушкіна. О.С.Пушкін 

“Казка про царя Салтана”. 

Ст.136-139, читати і 
переказувати  
казку. 

Математик

а 
Письмове множення багатоцифрових чисел на 

розрядні числа. Розв”язування рівнянь. Відео 

“Письмове множення багатоцифрових чисел 
на розрядні числа”. 

Ст.135, №829, №830. 

Укр.мова Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів 

минулого часу за числами. 
Ст.159,  
вправа 311. 

Фіз.культ. Загальнорозвиваючі вправи для формування  
правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. 
Руханки на свіжому повітрі. 

Відео “Руханки”. 

Англійська 

мова 
Прикметник. Слова антоніми Вивчити групи слів антонімів 

5 клас  

Українська 

мова 
Види речень за метою висловлювання; за 

емоційним забарвленням: окличні й 
неокличні(повторення) 

Опрацювати §36; 
Вправа 428 
https://zno.if.ua/?p=4117 

Українська 

література 
Т.Шевченко.”За сонцем хмаронька пливе...” . 

Картини довколишнього світу,природи в 
поезіях Т.Шевченка 
ТЛ: ліричний твір, персоніфікація 

Вивчити напам'ять вірш. 
https://www.youtube.com/watch?v=auUt
X_oU1B4 

Математик

а 
Десятковий дріб. Запис десяткових дробів https://naurok.com.ua/prezentaciya-

desyatkoviy-drib-zapis-desyatkovih-

drobiv-214337.html  

Етика Як звертатися до людей. Як вибачитися і 

пробачити 
https://naurok.com.ua/pravila-movnogo-

etiketu-134821.html  

Фіз. 
культура 

ЗРВ.  Н/Т   Навчальна гра. Шахи, шашки. Набивання мяча 

Англійська 

мова 
Теперішній тривалий час. Правила вживання. Описати що ти зараз робиш 8 речень 

6  клас 

Фіз. 
культура 

ЗРВ. Н/Т  Навчальна гра. Вправи на гнучкість 

Англійська 

мова 
Свята і традиції.Прислівники способу дії. Опрацювати текст по темі 

https://youtu.be/T5Z7nJ_lpUI 
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-desyatkoviy-drib-zapis-desyatkovih-drobiv-214337.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-desyatkoviy-drib-zapis-desyatkovih-drobiv-214337.html
https://naurok.com.ua/pravila-movnogo-etiketu-134821.html
https://naurok.com.ua/pravila-movnogo-etiketu-134821.html
https://youtu.be/T5Z7nJ_lpUI


Математик

а 
Множення раціональних чисел. Опрацювати 43 

Виконати  №1173, №1176 

Географія  Рухи води в океані Опрацювати § 46 

Трудове 

навчання 
Техніка макраме. https://lifehacker.org.ua/makrame-dlia-

pochatkivciv-shemi-pletinnia-brasletiv-
vyzliv-panno-kashpo-sovi-tvarin-symok-

foto/  

Трудове 
навчання 

Виготовлення прикраси із стрічок. https://youtu.be/PPmWmv0haE0  

Муз.мист. Р.Гриньків варіації на тему укр.нар.пісні 

«Йшли корови із діброви» (у вик. бандури; 

вик. «Пікардійської терції») 

 
Опрацювати підручник ст.108 

7 клас  

Англійська 
мова 

Телебачення.Лексична практика. Вивчити слова с.178-179 
https://youtu.be/Icn8_GnG9Wg 

Хімія Значення води і водних розчинів у природі та  
житті. 

Опрацювати § 30, виконати  
номер 218 ст.175 

Основи 

здоров’я 
Конфлікти і здоров’я Опрацювати § 21 

Німецька 

мова 
Ми подорожуємо охоче.Тренування навичок 

діалогу. 
Опрацювати Stunde 53 

Біологія Самостійна робота з теми “Обмін речовин”, 
“Дихання”, “Транспорт речовин” 

Повторити § 31-33.  

Фіз. 

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

Географія Загальні риси клімату Євразії Опрацювати § 46 

8 клас  

Фізика Розв'язування задач https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-

temi-zadachi-na-rozrahunok-oporu-i-

poslidovne-z-ednannya-158631.html  

Фіз. 

культура 
ЗРВ.  Н/Т  Навчальна гра. Шахи, шашки Підтягування на перекладині 

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  Природні умови і ресурси Чорного моря Опрацювати §43 

Біологія Будова нервової системи Опрацювати  § 35 
 https://youtu.be/IdvNrdkZNIk 

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://lifehacker.org.ua/makrame-dlia-pochatkivciv-shemi-pletinnia-brasletiv-vyzliv-panno-kashpo-sovi-tvarin-symok-foto/
https://youtu.be/PPmWmv0haE0
https://youtu.be/Icn8_GnG9Wg
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-zadachi-na-rozrahunok-oporu-i-poslidovne-z-ednannya-158631.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-zadachi-na-rozrahunok-oporu-i-poslidovne-z-ednannya-158631.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-zadachi-na-rozrahunok-oporu-i-poslidovne-z-ednannya-158631.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
https://youtu.be/IdvNrdkZNIk


Трудове 

навчання 
Виготовлення виробу. 

 

9 клас  

Хімія Хімічні властивості етанової кислоти. Опрацювати § 34, виконати номер 11 

ст.182 

Основи 

здоров’я 
Ефективне спілкування Опрацювати § 20 

Українська 

мова 
Складні речення їз сполучниковим і 

безсполучниковим зв'язком. Синонімія 

сполучникових і безсполучникових  речень 

Виконати вправу 324 
https://www.youtube.com/watch?v=ZP8

WBf6sABs 

Українська 

мова 
Складні речення їз сполучниковим і 

безсполучниковим зв'язком. Синонімія 

сполучникових і безсполучникових  речень 

Опрацювати §29 
Виконати вправу 331 
https://vseosvita.ua/library/urok-
ukrainskoi-movi-v-9-klasi-skladni-

recenna-z-riznimi-vidami-zvazku-

200139.html 

Українська 

література 
Т. Шевченко “Кавказ”.Пристрасний відгук на 

тогочасну загарбницьку імперську політику. 

Продовження теми національно-визвольної 
боротьби 

Проаналізувати поему Т.Г.Шевченка 
“Кавказ”  
https://www.youtube.com/watch?v=1dltb
FQmHQQ 

Фіз. 

культура 
ЗРВ.  Н/Т  К/У Виконання серії топ-спінів 

справа або зліва з партнером по діагоналі 
Стрибки зі скакалкою. Віджимання від 

підлоги(хл.) 

Зарубіжна 

література 
 Роль Генріка  Ібсена в розвитку світової 

драматургії, його новаторство. “Ляльковий 

дім” як соціально-психологічна драма 

https://naurok.com.ua/genrik-ibsen-

lyalkoviy-dim-rol-g-ibsena-v-rozvitku-

svitovo-dramaturgi-yogo-novatorstvo-
lyalkoviy-dim-yak-socialno-

psihologichna-drama-216591.html  

10 клас  

Географія  Господарство США Опрацювати § 38 

Фізика Тверді тіла. Монокристали, полікристали. 
Анізотропія кристалів 

https://www.youtube.com/watch?v=93Dh
-27t4G8 

Захист 

Укр. 
Порядок дій у складі бойових груп. Опрацювати  параграф -30 

Захист 

Укр. 
Орієнтування на місцевості. Опрацювати параграф-31 

Зарубіжна 

література 
Еволюція головного героя. Роль фантастики у 

творі. Символіка. 
 Виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/oskar-uayld-

portret-doriana-greya-992.html 

Громадянс

ька освіта 
Ринок праці Опрацювати тема 6 ст.149-151 

Трудове 
навчання 

Кулінарія. https://youtu.be/z97QvZN99wQ  

https://naurok.com.ua/genrik-ibsen-lyalkoviy-dim-rol-g-ibsena-v-rozvitku-svitovo-dramaturgi-yogo-novatorstvo-lyalkoviy-dim-yak-socialno-psihologichna-drama-216591.html
https://naurok.com.ua/genrik-ibsen-lyalkoviy-dim-rol-g-ibsena-v-rozvitku-svitovo-dramaturgi-yogo-novatorstvo-lyalkoviy-dim-yak-socialno-psihologichna-drama-216591.html
https://naurok.com.ua/genrik-ibsen-lyalkoviy-dim-rol-g-ibsena-v-rozvitku-svitovo-dramaturgi-yogo-novatorstvo-lyalkoviy-dim-yak-socialno-psihologichna-drama-216591.html
https://naurok.com.ua/genrik-ibsen-lyalkoviy-dim-rol-g-ibsena-v-rozvitku-svitovo-dramaturgi-yogo-novatorstvo-lyalkoviy-dim-yak-socialno-psihologichna-drama-216591.html
https://naurok.com.ua/genrik-ibsen-lyalkoviy-dim-rol-g-ibsena-v-rozvitku-svitovo-dramaturgi-yogo-novatorstvo-lyalkoviy-dim-yak-socialno-psihologichna-drama-216591.html
https://www.youtube.com/watch?v=93Dh-27t4G8
https://www.youtube.com/watch?v=93Dh-27t4G8
https://naurok.com.ua/test/oskar-uayld-portret-doriana-greya-992.html
https://naurok.com.ua/test/oskar-uayld-portret-doriana-greya-992.html
https://youtu.be/z97QvZN99wQ


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 Антропічний вплив на біорізноманіття  Опрацювати §39 

https://youtu.be/xtf8icy6K2U 

Алгебра Многочлен. Рівняння. Лінійні рівняння. 
Алгебраїчний дріб 

https://www.youtube.com/watch?v=alqPv
6NuOEY 

Геометрія Найпростіші геометричні фігури на 

площині  та їх властивості 
https://www.youtube.com/watch?v=DDfw

MSuLk4U 

Астрономі

я 
Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри https://ppt-online.org/7490  

Англійська 

мова 
Кінотеатр впр. 3 ст 81 

                 
 

 

 

 

 

 

                Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(12 березня, п”ятниця) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

1 клас  

Українська 

мова 

(читання) 
Народні перлинки.Заклички. Мирилки. 

 

Українська  м

ова 
Закріплення написання вивчених 

букв, слів з ними. 

 

Математика Узагальнення  й  систематизація  знань

  учнів. Додаткові  завдання. 

 

Англ. мова Чим я граюся вдома 
 

2 клас  

Читання В. Сухомлинський Вербові сережки. 
 

Мистецтво Пісні - ігри ,хороводи  Ноти  в межах 1 

октави.М. Сигнаївський Пісня - гра ,, 
Труби Грицю в рукавицю”- 

розучування. 

https://youtu.be/xFtHhFLl554  

https://youtu.be/xtf8icy6K2U
https://www.youtube.com/watch?v=alqPv6NuOEY
https://www.youtube.com/watch?v=alqPv6NuOEY
https://www.youtube.com/watch?v=DDfwMSuLk4U
https://www.youtube.com/watch?v=DDfwMSuLk4U
https://ppt-online.org/7490
https://youtu.be/xFtHhFLl554


Англійська 

мова 
Весняні місяці У кого день народження весною 

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

2hq5UjsO6M  

Індивідуальне Розв'язування  задач і прикладів Математика 

3 клас  

Я Д С Дихання. Для чого та як дихає 
людина? 

 

Математика Знаходження добутку різними 

способами.Порівняння виразів та 
задач. 

Повторити таблицю множення. 

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

2hq5UjsO6M  

Фізкультура Загальнорозвиваючі вправи на 

розвиток сили. 
Рухливі ігри 

Англійська 

мова 
Я з друзями любимо грати Улюблена гра. Назви та опиши. 

4 клас  

Природозн. Водойми України. Рівнинні та гірські 

річки. 
Відео “Водойми України”. 

Ст. 113-116, опрацю- 
вати статтю “Водойми 
України”. 

Я у світі Культурна спадщина народу. Перегляд відео  
“Культурна спадщина народу”. 

Основи 
здоров”я 

Безпечна прогулянка. Вихід із 

непередбачених 
ситуацій поза межами домівки, школи. 

Перегляд відео 
“Безпечна прогулянка”. 

Труд.навчанн

я 
Об”ємна аплікація з тканини і 

гудзиків. 
Послідовність виготовлення. 
Практична робота:виготовити 

аплікацію з тканини і гудзиків. 

Відео “Виготовлення 
об”ємної аплікації з 
тканини і гудзиків”. 
 

5 клас  

Англійська 

мова 
Я люблю та не люблю носити. Вивчити правила утворення заперечного 

речення 

Інформатика Середовище  опису алгоритмів https://www.youtube.com/watch?v=BsLsfVN

Agbk  

Українська 
мова 

Тренувальні вправи https://naurok.com.ua/trenuvalni-vpravi-z-
ukra-nsko-movi-5-klas-216935.html 

Математика Порівняння десяткових дробів https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-

prezentaciya-porivnyannya-desyatkovih-
drobiv-147413.html  

Українська Пунктуаційна помилка та її умовне Повторити § 36  Виконати вправу 428 

https://www.youtube.com/watch?v=-2hq5UjsO6M
https://www.youtube.com/watch?v=-2hq5UjsO6M
https://www.youtube.com/watch?v=-2hq5UjsO6M
https://www.youtube.com/watch?v=-2hq5UjsO6M
https://www.youtube.com/watch?v=BsLsfVNAgbk
https://www.youtube.com/watch?v=BsLsfVNAgbk
https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-prezentaciya-porivnyannya-desyatkovih-drobiv-147413.html
https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-prezentaciya-porivnyannya-desyatkovih-drobiv-147413.html
https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-prezentaciya-porivnyannya-desyatkovih-drobiv-147413.html


мова позначення (практично) https://www.youtube.com/watch?v=1H5vGPg

S_4M 

6  клас 

Українська 

мова 
РМ. Контрольний докладний 

письмовий переказ тексту, що містить 
опис природи. 

Переглянути презентацію за посиланням: 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-
mova/osoblivosti-budovi-opisu-prirodi.html 

Фіз. культура ЗРВ. Серії захисних прийомів техніки 

гри по прямій та діагоналі. Гра між 
змінними парами. 

Вправи на гнучкість. Стрибки зі скакалкою. 

Математика Переставна і сполучна властивість 
множення.Коефіцієнт  буквеного 

виразу. 

https://youtu.be/gU6ygE2P6T8 

Зарубіжна 
література 

Роберт Бернс “Моє серце в 
верховині...”. Ідея любові до 

батьківщини у вірші Р. Бернса 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-
robert-berns-moe-serce-v-verhovini-ideya-

lyubovi-do-batkivschini-u-virshi-r-bernsa-

15494.html  

Українська 

мова 
РМ. Контрольний докладний 

письмовий  
переказ тексту, що містить опис 
природи. 

Написати переказ. 

Історія  Демократія в Афінах 

 

Опрацювати § 39 

7 клас  

Алгебра Лінійне рівняння з однією змінною. Опрацювати § 23, виконати № 853,856 (1-
4). 
переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=I5OfRLUj
Hzs 

Геометрія Контрольна робота. Повторити вивчений матеріал. 

Історія 

України 
Узагальнення знань Підготуватися до контрольної роботи; 

повторити §15-19 

Всесвітня 
історія 

Християнська церква в ХІ-ХV ст. Опрацювати § 16 

Біологія Органи виділення  Повторити §34https://youtu.be/84TJAupjUFQ 

Зарубіжна 

література 
Сутність “дедуктивного 

метода”Шерлока Холмса, 

утвердження його сили інтелекту і 

моральних якостей 

https://www.youtube.com/watch?v=yhujgY6m

0RQ 

Інформатика Введення та форматування  даних в 

табличному процесорі 
https://www.youtube.com/watch?v=5U4SdO8

V9tU 

8 клас  

Інформатика Призначення й використання 

математичних і статичних функцій 
табличного процесора 

https://www.youtube.com/watch?v=caD0J
8wcAgM 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/osoblivosti-budovi-opisu-prirodi.html
https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/osoblivosti-budovi-opisu-prirodi.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-robert-berns-moe-serce-v-verhovini-ideya-lyubovi-do-batkivschini-u-virshi-r-bernsa-15494.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-robert-berns-moe-serce-v-verhovini-ideya-lyubovi-do-batkivschini-u-virshi-r-bernsa-15494.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-robert-berns-moe-serce-v-verhovini-ideya-lyubovi-do-batkivschini-u-virshi-r-bernsa-15494.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-robert-berns-moe-serce-v-verhovini-ideya-lyubovi-do-batkivschini-u-virshi-r-bernsa-15494.html
https://www.youtube.com/watch?v=I5OfRLUjHzs
https://www.youtube.com/watch?v=I5OfRLUjHzs
https://youtu.be/84TJAupjUFQ
https://www.youtube.com/watch?v=yhujgY6m0RQ
https://www.youtube.com/watch?v=yhujgY6m0RQ
https://www.youtube.com/watch?v=5U4SdO8V9tU
https://www.youtube.com/watch?v=5U4SdO8V9tU
https://www.youtube.com/watch?v=caD0J8wcAgM
https://www.youtube.com/watch?v=caD0J8wcAgM


Англійська 

мова 
Визначні місця України та 

Великобританії. 
 ст 114 перекладати 

Мистецтво Класицизм та Античність https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

klasicizm-arhitektura-skulptura-zivopis-

104455.html  

Алгебра Розв’язування вправ.  Повторити § 19, 
виконати № 707,712. 

Всесвітня 
історія 

Річ Посполита Опрацювати § 19 

Фіз. культура ЗРВ.  Змагання на першість класу з 
Н/Т та шахів. 

Піднімання тулуба в сід.(прес) 

9 клас  

Фізика Закон всесвітнього тяжіння. Сила 
тяжіння. Прискорення вільного 

падіння 

Опрацювати §33 
Вправа №33(3) 

Фіз. культура ЗРВ. Н/Т Навчальна гра. Шахи, 

шашки. 
Стрибки зі скакалкою(дівч.)  
Віджимання від підлоги (хл.) 

Інформатика Використання офісних веб-програм 
для створення спільних документів 

Google документи 

https://www.youtube.com/watch?v=G7eVnLb
ZWF4  

10 клас  

Фізика Види деформації твердих тіл. 

Механічна напруга твердих тіл. Закон 

Гука, модуль Юнга 

https://www.youtube.com/watch?v=t4gppyNJ

BAA 

Фіз. культура ЗРВ.  Змагання на першість класу з 

шахів. 
Віджимання від підлоги(хл.) від лави(дівч.) 

Інформатика створення та розробка сайту на 

платформі Google 
https://www.youtube.com/watch?v=3AAQ4pY

8KOc 

Англійська 
мова 

Створення та написання електронного 
листа 

Написати другу електронного листа 

11 клас  

Історія Укр. “Помаранчева революція” Опрацювати параграф-29-30 п.4,5 

Українська 

мова 
Стилістичне використання омонімів, 

синонімів, антонімів, паронімів. 
Опрацювати § 45, виконати тестові 

завдання с.156-157. 

Фізика Формула Планка. Квантові властивості 

світла. Світлові кванти. Фотон. Стала 

Планка 

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

Spw 

Трудове 

навчання 
Виготовлення та оздоблення писанки https://www.youtube.com/watch?v=OFQjuvo9

mj8 

Зарубіжна 

література 
Г.Г.Маркес “Стариган із крилами”. 

Віхи життя і творчості митця, лауреата 

Нобелівської премії 

https://vseosvita.ua/library/gabriel-garsia-

markes-starigan-iz-krilami-11-klas-

236717.html  
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Англійська 

мова 
Відомі картини світу впр. 2 ст.85 

Фіз. культура ЗРВ. Настільний теніс.  Шахи, шашки. Підтягування на перекладині (хл.) Стрибки 

зі скакалкою (дівч.) 

 


