
            “Затверджую” 

Директор Шепітського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

________ Г.КАРАПКО 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(29 березня, понеділок) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українськ

а мова 
Т.Пустовар “Цуцик і  гудзик”. С.Шаповалов 

“Зозуляста  курка”. 

 

Українськ

а  мова 
Буква    Г. Виконання  мовних  завдань.   

Математи

ка 
Обчислення  на  основі нумерації. 
Складання  задачі  за  частиною  умови.  Вимірювання  

довжини  ламаної  та  побудова  відрізків. 

 

Англійськ

а  мова 
Що я зазвичай роблю вдома 

 

Я  дослід

жую  світ 
До  природи  не  неси  шкоди. 

 

 

2 клас 
 

Англійськ

а  мова 
Зранку я роблю 

 

Математи

ка 
Складання за схемою добутків з першим множником 6. 

Розв'язування  задач. Творча робота над задачею. 

 

Українськ

а мова 
Розповідні речення. Інтонація   розповідних речень. https://youtu.be/9vl_bSZbdoo 

Читання Т Г..Шевченко Садок вишневий коло хати( напам'ять) 

Тече вода з - під явора. 
https://youtu.be/SGTe9AOrOEo 

Фіз.культу

ра 
ЗРВ в русі. Стрибки зі скакалкою.Стрибки на двох 

ногах, почергово. Махові вправи  руками та ногами в 

різних напрямках.Рухливі ігри. 

 

 

3 клас 
 

Літ. чит. Урок позакласного читання Читати твори про весну 

Математи

ка 
Обчислення виразів на ділення з дужками. 

Розв”язування виразів виду 24:2. 
с.77№418, 419. 

Укр. мова Текст та його ознаки. Заголовок. с.134, вправа 342.  

Мистецтв

о 
Магія театру. Мюзикл .А. Житкевич “ Семеро гномів”. Мультфільм Білосніжка і 

семеро гномів”. 

Англійськ Яка погода мені подабається https://www.youtube.com/watch



а мова ?v=KX1kczf2AxI 
 

4 клас 
 

Природоз

навство 
Рослинний і тваринний світ Чорного моря. с. 121-124, опрацювати статтю 

“Рослинний і тваринний світ 
Чорного моря”. 

Математи

ка 
Усне ділення круглих багатоцифрових 
чисел на розрядні числа. 

с. 139, виконати №865, №866. 

Укр.мова Повторення вивченого про дієслово. 
Розбір дієслова як частини мови. 

с.163, вправа 320. 

Читання Позитивні і негативні персонажі. 
Г.К.Андерсен “Гидке каченя”. 

с. 148-149, читати і 

переказувати 
казку. 

Інформати

ка 
Малюнок писанка онлайн 

 

Англійськ

а мова 
Прикметник. Слова антоніми. https://www.youtube.com/watch

?v=A0rCQUaqJh8 
 

5 клас 
 

Образотво

рче 

мистецтво 

Українські писанки. Символічна мова писанок https://naurok.com.ua/rozrobk

a-uroku-obrazotvorchogo-

mistectva-na-temu-ukra-nski-

pisanki-simvolichna-mova-

pisanok-218947.html 

Англійськ

а мова 
Письмо. Як правильно написати листа. https://www.youtube.com/watch

?v=yZuSxhonzeg 

Основи 

здоров”я 
Автономна ситуація Опрацювати §24 

Історія Як працюють історики Опрацювати§24 
https://www.youtube.com/watch

?v=tj_14dGspIo&t=135s   

Фіз.культу

ра 
ЗРВ  Набивання м’яча. Навчальна гра. Набивання м’яча 

Природоз

навство 
Середовище життя.Чинники неживої 

природи:світло,повітря 
Опрацювати §38 
https://youtu.be/xH33eKgrHGA 

 

6  клас 
 

Біологія  Папороті Опрацювати §41 
https://youtu.be/llFC_KBhBSI 

Основи 

здоров”я 
Правила користування електричними приладами Опрацювати §24 

Нім.мова Німецькі федеративні землі. Опрацювати Stunde c.171-173 
https://youtu.be/M3ulforYfSw  

Інформати Циклічні алгоритми в скретч https://vseosvita.ua/library/oporn

https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-obrazotvorchogo-mistectva-na-temu-ukra-nski-pisanki-simvolichna-mova-pisanok-218947.html
https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-obrazotvorchogo-mistectva-na-temu-ukra-nski-pisanki-simvolichna-mova-pisanok-218947.html
https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-obrazotvorchogo-mistectva-na-temu-ukra-nski-pisanki-simvolichna-mova-pisanok-218947.html
https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-obrazotvorchogo-mistectva-na-temu-ukra-nski-pisanki-simvolichna-mova-pisanok-218947.html
https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-obrazotvorchogo-mistectva-na-temu-ukra-nski-pisanki-simvolichna-mova-pisanok-218947.html
https://www.youtube.com/watch?v=tj_14dGspIo&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=tj_14dGspIo&t=135s
https://youtu.be/xH33eKgrHGA
https://youtu.be/llFC_KBhBSI
https://youtu.be/M3ulforYfSw
https://vseosvita.ua/library/opornij-konspekt-dla-ucniv-z-temi-ciklicni-algoritmi-u-scratch-dla-6-klasu-148178.html


ка ij-konspekt-dla-ucniv-z-temi-

ciklicni-algoritmi-u-scratch-dla-

6-klasu-148178.html 

Історія 

України 
Еллінізм Опрацювати §42  

https://www.youtube.com/watch

?v=K5cHlJvB8zM  

Математи

ка 
Подібні доданки і їх зведення. Самостійна робота Виконати №1252  , №1258 

 

7 клас 
 

Укр.мова Не і ні з прислівниками Опрацювати с.178, 181; 
виконати вправу 411 
переглянути презентацію за 

посиланням 

https://naurok.com.ua/prezentaci

ya-do-uroku-pravopis-ne-ni-z-

prislivnikami-89208.html 

Укр.літера

тура 
Добро і зло в повісті М.Павленко “Русалонька із 7-В...” Визначати у повісті проблеми, 

підібрати цитатну 

характеристику до головного 

героя повісті. 

Фізика Лабораторна робота №10 “ З'ясування умов плавання 

тіла”  
https://www.youtube.com/watch

?v=uMiWTVLBmYo 

Німецька  

мова 
Німеччина в Європі.Географічні назви. Опрацювати Stunde 56 

Хімія Виявлення лугів і кислот у розчинах за допомогою 

індикаторів. 
Опрацювати § 29, виконати № 

210 
https://youtu.be/HHdWONB-fzU 

Фіз.культу

ра 
ЗРВ.  Відволікаючі дії(фінти). Відбирання м’яча. 

Жонглювання м’ячем. 
Жонглювання м’ячем 

Інформати

ка 
Конусні діаграми  зробити п.р завдання 3 

 

8 клас 
 

Німецька 

мова 
Німецькі федеративні землі.Географічні власні назви. Опрацювати Stunde 81 

https://youtu.be/0IMzzuRB50M  

Інформати

ка 
Практична робота 14 завдання 3 Ст 208-212 прочитати 

Англійськ

а мова 
Часи в англійській мові. Present Simple and present 

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

?v=k22hrA2UEyI 

Біологія Соматична та вегетативна нервова система. Опрацювати §39 
https://youtu.be/9fzMrzzVUbw 

Алгебра 
Розв”язування рівнянь. 

Виконати № 785 (1-3), 790, 794 

(1) 

Історія 

України 
Слобідська Україна в другій половині ХVIIIст. Опрацювати §30 

https://www.youtube.com/watch

https://vseosvita.ua/library/opornij-konspekt-dla-ucniv-z-temi-ciklicni-algoritmi-u-scratch-dla-6-klasu-148178.html
https://vseosvita.ua/library/opornij-konspekt-dla-ucniv-z-temi-ciklicni-algoritmi-u-scratch-dla-6-klasu-148178.html
https://vseosvita.ua/library/opornij-konspekt-dla-ucniv-z-temi-ciklicni-algoritmi-u-scratch-dla-6-klasu-148178.html
https://www.youtube.com/watch?v=K5cHlJvB8zM
https://www.youtube.com/watch?v=K5cHlJvB8zM
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-pravopis-ne-ni-z-prislivnikami-89208.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-pravopis-ne-ni-z-prislivnikami-89208.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-pravopis-ne-ni-z-prislivnikami-89208.html
https://www.youtube.com/watch?v=uMiWTVLBmYo
https://www.youtube.com/watch?v=uMiWTVLBmYo
https://youtu.be/HHdWONB-fzU
https://youtu.be/0IMzzuRB50M
https://youtu.be/9fzMrzzVUbw
https://www.youtube.com/watch?v=AW7alorqCkk


?v=AW7alorqCkk  

Географія Природно-заповідний фонд України Опрацювати §47 
https://youtu.be/NxpPQlJxuqQ 

 

9 клас 
 

Інформати

ка 
Основні поняття мови HTML Вивчити означення та правила 

Фізика Розв'язування задач і вправ Вправа №34(4,5) 

Алгебра Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової 

події. 
Опрацювати §22, виконати № 

931, 934, 936.  

Геометрія Довжина кола. Довжина дуги кола. переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch

?v=tXnZABvEGGc 
виконати № 761 (1,2), 763 (1-

2), 767, 771(1,2). 

Нім.мова Подорож Україною. Опрацювати Stunde 76 
https://chemistry-gid.ru/uk/the-

authors  

Біологія Еволюція органічного світу Опрацювати §43 
 https://youtu.be/NY7bSH8EyW

4  

Трудове 

навчання 
Остаточна обробка виробу 

 

 

10 клас 
 

Укр.мова Складні випадки написання прізвищ Опрацювати §43. Впр.3.ст.134 

Укр.мова складні випадки написання географічних назв Опрацювати §44. Впр.2.ст.140 

Українськ

а 

література 

Новела “Момент”. Імпресіонізм Ст.191-204 

Алгебра Границя функції в точці https://vseosvita.ua/library/10-

klas-algebra-tema-ponatta-

granici-funkcii-v-tocci-

122353.html 

Геометрія Паралельність прямих і площин у просторі https://www.youtube.com/watch

?v=DxlZf1gyhh0 

Інформати

ка 
Блоки в HTML https://youtu.be/XsW-PjdiOSA 

Англійськ

а мова 
Past Simple and Past Continuous https://www.youtube.com/watch

?v=Pl-28PGAyvE 
 

11 клас 
 

Географія Сучасні глобальні ланцюги доданої вартості Опрацювати §24 

Хімія Жорсткість води Опрацювати  §28, виконати 

https://www.youtube.com/watch?v=AW7alorqCkk
https://youtu.be/NxpPQlJxuqQ
https://www.youtube.com/watch?v=tXnZABvEGGc
https://www.youtube.com/watch?v=tXnZABvEGGc
https://chemistry-gid.ru/uk/the-authors-of-the-books/slozhnye-imena-sushchestvitelnye-v-nemeckom-yazyke-slozhnye-slova-v-nemeckom.html
https://chemistry-gid.ru/uk/the-authors-of-the-books/slozhnye-imena-sushchestvitelnye-v-nemeckom-yazyke-slozhnye-slova-v-nemeckom.html
https://youtu.be/NY7bSH8EyW4
https://youtu.be/NY7bSH8EyW4
https://vseosvita.ua/library/10-klas-algebra-tema-ponatta-granici-funkcii-v-tocci-122353.html
https://vseosvita.ua/library/10-klas-algebra-tema-ponatta-granici-funkcii-v-tocci-122353.html
https://vseosvita.ua/library/10-klas-algebra-tema-ponatta-granici-funkcii-v-tocci-122353.html
https://vseosvita.ua/library/10-klas-algebra-tema-ponatta-granici-funkcii-v-tocci-122353.html
https://www.youtube.com/watch?v=DxlZf1gyhh0
https://www.youtube.com/watch?v=DxlZf1gyhh0
https://youtu.be/XsW-PjdiOSA


№231  

Інформати

ка 
Просування сайту Опублікувати свій сайт 

Укр.мова Книжна і розмовна лексика. Оцінна лексика. Опрацювати  § 47, виконати 

тестові завдання (с.166-167) 

Укр.літер. Г.Тютюнник. Новела “Три зозулі з поклоном”. Образ 

любові як втілення високої християнської цінності, яка 

вивищує людину над прагматичною буденністю, 

очищує її душу. 

Виконати тести ЗНО з теми. 

Трудове 

навчання 
Захист проектів https://vseosvita.ua/library/tvo

rcij-proekt-z-trudovogo-

navcanna-velikodnij-suvenir-

8380.html 

Фіз.культу

ра 
ЗРВ. Футбол.  Інструктаж по техніці безпеки на уроках 

футболу. Видатні футбольні клуби та футболісти 

Європи. 

Підтягування на 

перекладині(хл.) Стрибки зі 

скакалкою(дівч.) 

 

(30  березня, вівторок) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українськ

а мова 
(читання) 

З.Мензатюк “Гарбузище”. 
Г.Просяник  “Веселинки  від  Наталки”. 

 

Українськ

а  мова 
Букви  г і г. Виконання  Мовних  завдань. 

 

Математи

ка 
Обчислення  на  основі  нумерації.  Складання  задач 

 за  малюнком  і  числовими  даними. 

 

Фізична 

культура 
Організовуючі  та  ЗРВ. 

Різновиди  ходьби  та  бігу.  Вправи   з  великим  м”я

чем. Рухлива  гра. 

 

Я  дослідж

ую  світ 
До  природи  не  ниси  шкоди. 

 

 

2 клас 
 

Читання Т.Г, Шевченко Тече вода з- під явора. 
 

Математи

ка 
Розв'язування вправ і задач на засвоєння  вивчених 

таблиць множення  і ділення. Визначення часу за 

годинником. 

 

Українськ

а мова 
Окличні речення.Інтонація окличних речень 

 

Я 

досліджую 

світ 

Як людина використовує рослини. 
 



Фіз. вих ЗРВ. Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах. 

Нахили тулуба в положенні стоячи. рухливі ігри. 

 

 

3 клас 
 

Літ. чит. І Андрусяк “ Хмари”. с.148, читати. 

Математи

ка 
Рівняння. Розв”язування задач двома способами. с.79 №430, 431. 

Укр. мова Текст та його ознаки. Заголовок. с.135, вправа 344. 

Я Д С Органи  кровообігу.Серце. Артерії. Вени. Капіляри. с.92, опрацювати. 

Фізкульту

ра 
Організовуючі вправи.Вправи для розвитку 

швидкості.Рухливі ігри. 
Рухливі ігри на свіжому повітрі. 

 

4 клас 
 

Літер.чита

ння 
Г.К.Андерсен “Гидке каченя”. 
Складання плану казки. 

с.149-150, читати і переказувати 
казку. 

Математи

ка 
Письмове ділення трицифрових чисел на 
розрядні числа з остачею. 

с.140, виконати №874, №875.. 

Укр.мова Урок розвитку зв”язного мовлення. 
Переказ на тему “В гостях у весни”. 

с.164, відповісти на запитання. 

Фіз.культу

ра 
Організовуючі вправи.Загальнорозвивальні 
вправи з гімнастичними палицями.Вправи 
для розвитку координації. Елементи 
гандболу. Рухливі ігри. 

Відео “Руханки”. 

Муз.мист. Повторення вивченого. Продовження роботи над 

піснею “Це моя Україна”. 
Відео пісні “Це моя Україна”. 

 

5 клас 
 

Українськ

а мова 
Другорядні члени речення Опрацювати §37 виконати 

вправу 447; 
https://www.youtube.com/watch?v

=m2IRoAWq4T8 

Українськ

а 

література 

П.Тичина.  “Гаї шумлять...”, “Блакить мою душу 

обвіяла…”. Майстерне відтворення краси природи, 

вираження життєрадійності, патріотичних почуттів 

засобами художнього слова. Мелодійність віршів 

П.Тичини 
ТЛ: метафора, епітет 

Виконати тестові завдання на 
 с.201-202 
https://www.youtube.com/watch?v

=73WIqQ4eHzA 

Математи

ка 
Віднімання десяткових дробів https://naurok.com.ua/samostiyna-

robota-z-temi-dodavannya-i-

vidnimannya-desyatkovih-drobiv-

30596.html 

Зарубіжна 

література 
“Книги в червоній палітурці”. Образ ліричної 

героїні, котра любить читати. 
Підготуватися до контрольної 

роботи 
https://vseosvita.ua/library/obraz-

liricnoi-geroini-aka-lubit-citati-u-

poezii-m-cvetaevoi-knigi-v-

https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-temi-dodavannya-i-vidnimannya-desyatkovih-drobiv-30596.html
https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-temi-dodavannya-i-vidnimannya-desyatkovih-drobiv-30596.html
https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-temi-dodavannya-i-vidnimannya-desyatkovih-drobiv-30596.html
https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-temi-dodavannya-i-vidnimannya-desyatkovih-drobiv-30596.html
https://vseosvita.ua/library/obraz-liricnoi-geroini-aka-lubit-citati-u-poezii-m-cvetaevoi-knigi-v-cervonij-paliturci-46977.html
https://vseosvita.ua/library/obraz-liricnoi-geroini-aka-lubit-citati-u-poezii-m-cvetaevoi-knigi-v-cervonij-paliturci-46977.html
https://vseosvita.ua/library/obraz-liricnoi-geroini-aka-lubit-citati-u-poezii-m-cvetaevoi-knigi-v-cervonij-paliturci-46977.html


cervonij-paliturci-46977.html 

Муз.мист. У музичному театрі: опера. Переглянути відеоурок 

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

=rVmi8q6KmYM 
Підручник ст. 124.  

Фіз. 

культура 
Футбол. Інструктаж по техніці безпеки на уроках 

футболу. Видатні футболісти України. Правила гри в 

футбол. 

Віджимання від підлоги(хл.) від 

лави (дівч.) 

 

6  клас 
 

Українськ

а мова 
РМ. Аналіз письмового твору. Тренувальні вправи. Виконати завдання із презентації 

за посиланням 

Англійськ

а мова 
Повторення по темі “Свята і традиції”. https://ecoohotnadzor31.ru/uk/brita

nskie-tradicii-i-prazdniki-narody-

naselyayushchie-velikobritaniyu-

maya.html  

Географія  Живлення і режим річок.Робота річок. Опрацювати §49 
https://youtu.be/QEBHTJGKew4 

Фіз. 

культура 
ЗРВ.  К/У   Набивання м’яча ракеткою. Віджимання від підлоги (хл.) від 

лави (дівч.) 

Українськ

а 

література 

РМ. Цитатна характеристика головних героїв повісті 

Я.Стельмаха “Митькозавр із Юрківки...” 
Написати цитатну 

характеристику Митька та 

Сергійка. 

Математи

ка 
Розв'язування типових задач. https://youtu.be/9vl_bSZbdoo  

Обр.мист. Шевченко-художник https://www.youtube.com/watch?v

=Hk34d2V1E50 

 

7 клас 
 

Алгебра Розв”язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Виконати № 903, 910. 

Геометрія Властивості елементів кола. Опрацювати §21, виконати   № 

592, 594. 

Хімія  Індикатори в рослинах Опрацювати §29, 

виконати   №214 
https://youtu.be/84QkoBFydtw 

Англійськ

а мова 
Мій улюблений Київ.Теперішній час. Читати текст с.90,вивчити слова  

Фіз. 

культура 
ЗРВ   Правила гри в футбол. Двостороння 

гра(перегляд відео) 
Вправи на прес. 

Географія Зміни природи материка людиною Опрацювати  §55 

Муз.мист. Мюзикл. Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v

=UJTisLYvTFw 
 

8 клас 
 

https://vseosvita.ua/library/obraz-liricnoi-geroini-aka-lubit-citati-u-poezii-m-cvetaevoi-knigi-v-cervonij-paliturci-46977.html
https://www.youtube.com/watch?v=rVmi8q6KmYM
https://www.youtube.com/watch?v=rVmi8q6KmYM
https://ecoohotnadzor31.ru/uk/britanskie-tradicii-i-prazdniki-narody-naselyayushchie-velikobritaniyu-maya.html
https://ecoohotnadzor31.ru/uk/britanskie-tradicii-i-prazdniki-narody-naselyayushchie-velikobritaniyu-maya.html
https://ecoohotnadzor31.ru/uk/britanskie-tradicii-i-prazdniki-narody-naselyayushchie-velikobritaniyu-maya.html
https://ecoohotnadzor31.ru/uk/britanskie-tradicii-i-prazdniki-narody-naselyayushchie-velikobritaniyu-maya.html
https://youtu.be/QEBHTJGKew4
https://youtu.be/9vl_bSZbdoo
https://www.youtube.com/watch?v=Hk34d2V1E50
https://www.youtube.com/watch?v=Hk34d2V1E50
https://youtu.be/84QkoBFydtw
https://www.youtube.com/watch?v=UJTisLYvTFw
https://www.youtube.com/watch?v=UJTisLYvTFw


Німецька 

мова 
Німецькі міста. Словотвір. Опрацювати Stunde 82 

http://deutsch-online.com.ua/200-

nimetskych-sliw/  

Хімія Розв’язування вправ. Опрацювати  §26,виконати  № 

204 

Основи 

здоров’я 
Проблеми чистої води Опрацювати  §21 

Фізика Послідовне з'єднання провідників hiv-paralelne-zednanna-

providnikiv-

2970.htmlttps://vseosvita.ua/library

/poslidovne-zednanna-providnik 

Зарубіжна 

література 
Історія створення комедії “Міщанин- шляхтич”. 

Тематика і проблематика твору, його 

загальнолюдське значення 

Читати І-ІІ дію комедії 

Геометрія Сума кутів опуклого многокутника. Опрацювати § 22, виконати № 

821, 831. 

Фіз 

культура 
ЗРВ.  Бесіда на тему: “Чемпіонати Світу та Європи з 

футболу” Жонглювання м’ячем. 
Жонглювання м’ячем 

 

9 клас 
 

Географія Транспорт світу Опрацювати  §39 
https://youtu.be/TUFxlEBLsm4  

Правознав

ство 
Практичне заняття №8 Опрацювати  §28  

ФІз. 

культура 
ЗРВ.  Видатні футбольні клуби Європи. Відволікаючі 

дії(фінти). Жонглювання м’ячем. 
Підтягування на перекладині(хл.) 

Стрибки зі скакалкою (дівч.) 

Українськ

а мова 
Складне речення з різними видами сполучникового й 

безсполучникового зв'язку.Розділові знаки між 

простими реченнями у складному з різними видами 

зв'язку 

Опрацювати  §29; 
 Виписати 5 речень з різними 

видами сполучникового зв'язку 
https://www.youtube.com/watch?v

=iDYU8RSwVCQ 

Німецька 

мова 
Найбільші міста України. Опрацювати Stunde 77 

Українськ

а 

література 

Т.Шевченко. “І мертвим, і живим, і 

ненародженим…”.Продовження теми “землячків” у 

посланні.Викриття конформізму значної частини 

української еліти. Засудження комплексу 

меншовартості, національного безпам'ятства та 

байдужості до рідної мови 

Вивчити напам'ять уривок із 

послання Т.Шевченка “І 

мертвим, і живим, і 

ненародженим…” 
https://www.youtube.com/watch?v

=hQCpSpdhiig 

Біологія Теорія еволюції Опрацювати  §44 
https://youtu.be/NY7bSH8EyW4  

 

10 клас 
 

Географія  Бразилія. Опрацювати  §40 
https://youtu.be/nxzvJmAzYts  

Фіз. ЗРВ.  Основні засади арбітражу. Удари по воротах Підтягування на 

http://deutsch-online.com.ua/200-nimetskych-sliw/
http://deutsch-online.com.ua/200-nimetskych-sliw/
https://www.youtube.com/watch?v=zHBBTPez9cY
https://www.youtube.com/watch?v=zHBBTPez9cY
https://www.youtube.com/watch?v=zHBBTPez9cY
https://www.youtube.com/watch?v=zHBBTPez9cY
https://youtu.be/TUFxlEBLsm4
https://youtu.be/NY7bSH8EyW4
https://youtu.be/nxzvJmAzYts


культура (теорія). Жонглювання м’ячем. перекладині(хл.)  Стрибки зі 

скакалкою (дівч.) 

Зарубіжна 

література 
Шарль Бодлер -пізній романтик і зачинатель 

модернізму. Збірка “Квіти зла” 
Опрацювати біографію 

письменника, читати поезію 

https://vseosvita.ua/library/prezenta

cia-sarl-bodler-zbirka-kviti-zla-

protistavlenna-dijsnosti-ta-idealu-

ak-semantiko-obrazna-vis-zbirki-

tradicijnist-i-svoeridnist-virisenna-

probl-145929.html 

 Хімія Амінокислоти Опрацювати  §22, виконати №9  
 https://youtu.be/6gWc0fnyEoA 

Фізика Експериментальна робота “Дослідження ізопроцесів 

у газі” 
http://interactive.ranok.com.ua/the

me/contentview/serednya-ta-

starsha-shkola/fzika-10-

klas/eksperimentalna-robota-6-

dosldzhennya-zoprotsesv-y-

gaz/eksperimentymo-za-vlasnim-

planom-zavdannya-do-er-6-

dosldzhennya-zobarnogo-protsesy 

Біологія Медична генетика Опрацювати  § 43 

Громадянс

ька освіта 
Практичне заняття. Створюємо бізнес-план власного 

підприємства 
Виконати практичну роботу 

 

11 клас 
 

Алгебра Розв'язування задач і вправ https://mathab.com.ua/testi-

zno/kvadratni-rivnyannya-2.html 

Геометрія Чотирикутники. Многокутники https://naurok.com.ua/test/pidgotov

ka-do-zno-chotirikutniki-

mnogokutniki-45163.html 

Українськ

а мова 
Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики. Опрацювати § 48, виконати 

тестові завдання із вправи 5. 

Українськ

а 

література 

Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості 

індивідуального стилю. Поезії “Страшні слова, коли 

вони мовчать”, “Хай буде легко. Дотиком пера...” 

Опрацювати біографію поетеси, 

читати та аналізувати поезії. 
Переглянути відео за 

посиланням: 

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

=WXJj_5tC4cc 

Біологія Практична робота 
Оцінка екологічного стану свого регіону. 

https://youtu.be/Flegl9MJTkY 

Фізика Рентгенівське випромінювання, його застосування в 

медицині та техніці. Роботи І. Пулюя 
https://subject.com.ua/textbook/phy

sics/11klas/47.html 

Зарубіжна 

література 
Сенс фіналу та назви оповідання Виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/testi-do-

tvoru-gabrielya-garsia-markesa-

starigan-iz-krilami-73141.html 
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Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(31 березня, середа) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українська  м

ова 
(читання) 

Д.Красицький  “Малий  маляр”.  Робота  з  дитя

чою  книжкою. 

 

Українська  м

ова 
Буква  я. Розвиток  зв’язного  мовлення. 

 

Математика Порівняння  виразу  і  числа. 

Знаходження  довжини  ламаної  лінії. 

Розв’язування  задач. 

 

Я  досліджую 

    світ 
Природне  і  створене  людиною  довкілля. 

 

Фізична  куль

тура 
Організовуючі  вправи  та  ЗРВ. 

Різновиди  ходьби  та  бігу.Вправи  з  великим  

м’ячем.  Рухлива  гра. 

 

 

2 клас 
 

Читання Досліджую текст: висловлюємо думку. Будьте 

організованими в усьому, а особливо у 

навчанні! 

 

Математика Складання за схемою добутків з множником   6 і 

частки з дільником 6,Обчислення 

значень  буквених виразів.Складання і 

розв'язування  задач. 

 

Українська 

мова 
Питальні речення. Інтонація питальних речень. 

 

Я досліджую 

світ 
Праця звеличує людину. 

 

Фіз. вих ЗРВ в русі.Стрибки зі скакалкою.Стрибки на 

двох ногах. Нахили тулуба. Рухливі ігри. 

 

 

3 клас 
 

Літ.чит. Д Білоус “ Кожну літеру ціни”. с.149, читати. 

Математика Вирази на знаходження частки. Розв”язування 

задач за блок-схемами. 
с.80, № 442, 443. 

Укр. мова Будова тексту. Абзац. с.138, вправа 348. 

Я Д С Бережи органи кровообігу. с.93-94, опрацювати. 

Дизайн і Приховані можливості речей. Співучі пташки. Завершити роботу. 



технології 
 

4 клас 
 

Літер.читання Життя і творчість Джанні Родарі. 
Дж. Родарі “Дорога, що нікуди не вела”. 

с.151-152, читати і переказувати 
казку. 

Математика Письмове ділення на розрядні числа. с.141, виконати №883, №884. 

Укр.мова Прислівник як частина мови. с.166, вправа 325, вивчити 
правило. 

Фіз.культура Організовуючі вправи.Загальнорозвивальні 
вправи з гімнастичними палицями.Вправи 
для розвитку координації. Рухливі ігри. 

Рухливі ігри на свіжому повітрі. 

Обр.мистецтв

о 
Ознайомлення з художніми традиціями 
рідного краю. Виконання композиції 
“Український рушничок”. 

 

 

5 клас 
 

Математика Множення десяткових дробів https://naurok.com.ua/mnozhennya-

desyatkovih-drobiv-1264.html 

Зарубіжна 

література 
Контрольна робота. 
Сила творчої уяви. Л. Керролл, 
 М. Цвєтаєвої 

Виконати конрольну роботу за 
посиланням 
https://vseosvita.ua/test/kontrolne-

testuvannia-z-temy-syla-tvorchoi-

uiavy-l-kerroll-mtsvietaieva-

29174.html 

Природознавс

тво 
Вода і тепло в житті організмів. Періодичні 

зміни умов середовища 
Опрацювати  §39 
https://youtu.be/OIJMJ1r5D-E 

Трудове 

навчання 
Ознайомлення з будовою швейної машини. https://youtu.be/aSFmmCw88TI  

Трудове 

навчання 
Захист проєкту “Торбинка для дрібничок” https://www.youtube.com/watch?v=

aTTKJlojDtY  
 

6  клас 
 

Німецька 

мова 
Поради для туристів. Опрацювати с.174-175 

https://youtu.be/qguEKSGIa6M  

Біологія Голонасінні Опрацювати  §42 заповнити 

таблицю ст.189. 
https://youtu.be/_R54BToG6zw 

Етика Якими є права і обов”язки людини в 

демократичному суспільстві. Що таке права 

людини. Якими є права дитини 

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

prava-i-svobodi-lyudini-u-

demokratichnomu-suspilstvi-

179427.html 

Зарубіжна 

література 
Листівки як символ широти світу і прагнення до 

його відкриття 
Аналізувати поезію 

Українська 

мова 
Написання -н-, і -нн- у прикметниках. Опрацювати  § 48, виконати 

вправу 404. 
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Українська 

література 
Леся Воронина - сучасна дитяча письменниця. 

“Таємне Товариство боягузів, або Засіб від 

переляку №9” - фантастична, романтична 

повість про виховання гідності та мужності. 

Опрацювати біографію 

письменниці, прочитати повість. 

 

7 клас 
 

Алгебра Розв”язування задач. Самостійна робота. Виконати №с 918, 920. 

Фізика Навчальний проект №3 Вправа № 25(6,7) 

Українська 

мова 
Правопис прислівників на -о,-е, утворених від 

прикметників і дієприкметників. 
Виконати завдання за посиланням: 

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

pravopis-prislivnikiv-na--o--e-

utvorenih-vid-prikmetnikiv-i-

dieprikmetnikiv-156037.html 

Українська 

література 
РМ. Складання анкети головного героя твору 

М.Павленко “Русалонька із 7-В...” 
ВЧ уривків повісті. 

Скласти анкету характеристики 

головного героя повісті. 

Образотворче 

мистецтво 
Дизайн-графіка. Графіка та її різновиди https://vseosvita.ua/library/urok-z-

obrazotvorcogo-mistectva-

dizajnekslibris-178318.html 

Зарубіжна 

література 
Розвиток мовлення (письмово) Твір про любов 

до ближнього, її практичне втілення героями 

літератури 

Написати твір 

Трудове 

навчання 
Перенесення креслень на полотно 

 

 

8 клас 
 

Українська 

мова 
Узагальнювальні слова в реченнях з 

однорідними членами речення. 
Опрацювати § 31, виконати 

вправу 337. 

Українська 

література 
Особливості композиції твору Н.Бічуї “Шпага 

Славка Беркути” 
Законспектувати композицію 

твору із мережі Інтернету. 

Алгебра Формули коренів квадратного рівняння. Переглянути відеоурок 

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

mwVdPl6wtPg 
Опрацювати §21, виконати № 811 

(1,2), № 813(3-4). 

Геометрія Многокутник вписаний в коло, многокутник 

описаний навколо кола. 
Переглянути відеоурок 

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

W74mtQHR9U 
Опрацювати §22(ст.157-158), 

виконати № 817,839. 

Зарубіжна 

література 
Основні образи комедії  До читати комедію, 

характеристика образів комедії 

Хімія Властивості та використання солей.  Опрацювати  §32 використати 

№256 
https://youtu.be/AKCUOeknMfo 

 

9 клас 
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Зарубіжна 

література 
Композиція п”єси. Підтекст. Символіка. 

Відкритість фіналу 
Виконати тести за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/testi-do-

tvoru-lyalkoviy-dim-9kl-

150220.html 

Німецька 

мова 
Моє улюблене місто. Опрацювати Stunde 78 

Фізика Розв'язування вправ і задач Вправа № 34(6,7) 

Хімія Білки : склад і будова.Біологічна роль 

амінокислот і білків. 
Опрацювати  §39 виконати №5 
https://youtu.be/xXxNtultKwc 

Алгебра Початкові відомості про статистику. переглянути відеоурок 

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

8w46pFL687Y 
виконати № 994, 996. 

Геометрія Площа круга та його частин. Опрацювати  § 17;  виконати № 

799 (1,2); 803, 805.  

Мистецтво Рольова гра “Телеміст” Презентувати  телепрограму, якій 

надаєте перевагу 
 

10 клас 
 

Українська 

мова 
Правопис географічних назв Опрацювати  §45.Впр.3.ст.140  

Українська 

мова 
Розрізнення прислівників і співзвучних сполук Опрацювати  §46.Впр.3.ст.145 

Українська 

література 
Контрольна робота №5. Тести. В.Стефаник, 

В.Винниченко. 
Ст.169-203. 

Алгебра Похідна функції, її геометричний і фізичний 

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

HFePeVBGTl8 

Біологія Практична робота 
Розв’язування типових генетичних задач 

https://youtu.be/_czSRds2rK8  

Фіз. культура ЗРВ.  Основні засади арбітражу. Тактичні дії в 

нападі та захисті(теорія) 
Вправи на прес. 

 

11 клас 
 

Географія  Особливості розвитку виробництв третинного 

сектору світової економіки 
Опрацювати  §25 

Історія Вс. Практичне заняття. Війни у В’єтнамі та 

Афганістані та їх вплив на міжнародні 

відносини. 

 

Хімія Розв’язування вправ  Опрацювати  §27-2,  виконати № 

231 

Історія Укр. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки 

України в 1992-2010 рр. 
Опрацювати параграф-33 п.1,2,3,4 

Захист Укр. Техніка винесення пораненого з небезпечної 

зони 
Опрацювати параграф-16 
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Фізика Фотохімічна дія світла http://www.myshared.ru/slide/12402

02/ 

Фіз. культура ЗРВ. Основні засади арбітражу. Командні дії в 

захисті та нападі (теорія) 
Жонглювання м’ячем. 

 
Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(01 квітня, четвер) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Дизайн  і  те

хнологія 
Робота  з  папером.  Виготовлення    великодньої  аплі

кації.  Великодні  писанки. 

 

Мистецтво Ілюстрації  до  книжок.  малювання  ілюстрації  до  ка

зки “Колосок”. 

 

Мистецтво Слухання:П.Чайковський  “Спляча  красуня” 
Перегляд : мультфільм  “Спляча  красуня” 
Виконання : В.Качан, О.Качан  “Веселкові  писанки”. 

 

Фіз.культур

а 
Організовуючі  вправи  та  ЗРВ.  Різновиди  ходьби  та

  бігу.  Вправи  з  великим  м’ячем  . Рухлива  гра. 

 

 

2 клас 
 

Я 

досліджую 

світ 

Тварини на весні. 
 

Математика Обчислення значень буквених виразів. Складання і 

розв'язування задач. 

 

Англійська 

мова 
Що ти любиш робити? Питальні речення, I like / I 

don't like. 

 

Дизайн і 

технологія 
Робота з голкою та ниткою.  Пришиваємо гудзики. 

 

Мистецтво Зображення писанки із прадавніми візерунками. 
 

 

3 клас 
 

Літ. чит. За С. Куцаном “Зюзя”.(уривки з повісті)  с.150-151, опрацювати. 

Математика Кругові вирази. Розкладання чисел на доданки. 

Розв”язування задач. 
с82, №452, 453. 

Укр.мова Урок розвитку усного та писемного 

мовлення.Створюю текст- розповідь за малюнками й 

опорними словами. 

Дописати розповідь. 

Англійська 

мова 
Множина іменника, повторення. Повторити правила утворення 

множини іменника 

Мистецтво Магія театру. Афіша до дитячої вистави. Завершити малюнок. 

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


Фізкультура Організовуючі вправи.Вправи для розвитку 

швидкості.Рухливі ігри. 
Рухливі ігри на свіжому 

повітрі. 
 

4 клас 
 

Літер.читан

ня 
Дж. Родарі “Дорога, що нікуди не вела” 
(продовження). 

с.152-153, читати і 

переказувати 
казку. 

Математика Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні 

числа. Розв”язування задач. 
с.142, виконати №891, №892. 

Укр.мова Роль прислівників-синонімів у мовленні. с.166. вправа 326. 

Фіз.культ. Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні 
вправи з гімнастичними палицями. Вправи 
для розвитку швидкості. Рухливі ігри. 

Відео “Руханки”. 

Англійська 

мова 
Ступені порівняння прикметників. Повторення. Повторити правила ступенів 

порівняння прикметника 
 

5 клас 
 

Українська 

мова 
Тренувальні вправи Підготуватись до контрольної 

роботи. 
Виконати тестові завдання за 

посиланням: 
https://naurok.com.ua/test/drugo

ryadni-chleni-rechennya-

590.html  

Українська 

література 
Урок виразного читання. Поезії Т. Шевченка та 

П.Тичини 
https://vseosvita.ua/library/urok-

viraznogo-citanna-

deklamuvanna-poeticnih-tvoriv-

t-sevcenka-ta-pavla-ticini-

33631.html 

Математика Множення десяткових дробів htt-z-matematiki-v-5-klasi-

mnozhennya-desyatkovih-

drobiv-

184368.htmlps://naurok.com.ua/

prezentaciya 

Етика Які є основні правила невербального спілкування Опрацювати  з підручника 

с.126-130 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Правила гри у футбол. Зупинки м’яча. Ведення 

м’яча. Пересування на полі(теорія) 
Стрибки з поворотом на 180 

град. 

Англійська 

мова 
Мої минулі вихідні дні. Минулий час повторення. Повторити неправильні 

дієслова  
 

6  клас 
 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Набивання м’яча. Підсумок модуля  “Настільний 

теніс” 
Вправи на прес. 

Англійська 

мова 
Контрольна робота по темі “Свята і традиції” https://naurok.com.ua/test/revisi

on-833505.html  

Математика Контрольна робота: ”  Множення раціональних чисел. 
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Подібні доданки та їх  зведення” 

Географія  Озера. Штучні водойми. Опрацювати  §50. 
https://youtu.be/x-VUg5RVM38 

Трудове 

навчання 
Сучасна писанка в різних регіонах та країнах. https://youtu.be/zNDexmjvBpI  

Трудове 

навчання 
Конструювання малюнка писанки . https://youtu.be/nULbn3WspV

M  

Муз.мист. Рондо .Сюїта. https://www.youtube.com/watch

?v=aMBNXYKdTP4  

 

7 клас 
 

Англійська 

мова 
Визначні місця Києва. Опрацювати с.92-93 

Хімія Написання рівнянь реакцій оксидів з водою з 

утворенням кислот і основ. 
Опрацювати  §28 виконати 

рівняння реакції . 
https://youtu.be/ntdcGExLBxk 

Основи 

здоров’я 
Соціальні чинники здоров’я. Безпека населеного 

пункту 
Опрацювати  §23 

Німецька 

мова 
Німецькі федеративні землі. Опрацювати Stunde 57 

Біологія Покриви тіла тварин, їхня різноманітність та функції. Опрацювати  §37 
https://youtu.be/vq7bRhUs36M 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Удари по воротах . Ведення м’яча.(теорія) Стрибки з поворотом на 180 

град. 

Географія Населення Євразії. Населення. Опрацювати  §56 
 

8 клас 
 

Фізика Лабораторна робота №4 “Дослідження електричного 

кола з послідовним з'єднанням провідників” 
https://www.youtube.com/watch

?v=d1WKsSApXGA 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Пересування, ведення м’яча. Відволікальні 

дії(фінти). Вкидання м’яча. (ТЕОРІЯ) 
Підтягування на 

перекладині(хл.) Стрибки зі 

скакалкою (дівч.) 

Українська 

мова 
Розділові знаки при узагальнювальних словах при 

однорідних членах речення.  
Опрацювати  §31, виконати 

вправу 344. 

Українська 

література 
Виразне читання уривків повісті Н.Бічуї “Шпага 

Славка Беркути” 
Підібрати матеріал до 

контрольного твору. 

Географія  Кількість населення. Природний рух Опрацювати  §48 

Біологія Профілактика захворювань нервової системи Опрацювати  §40 
https://youtu.be/4dchCR5JhOo 

Трудове 

навчання 

  

 

9 клас 
 

https://youtu.be/x-VUg5RVM38
https://youtu.be/zNDexmjvBpI
https://youtu.be/nULbn3WspVM
https://youtu.be/nULbn3WspVM
https://www.youtube.com/watch?v=aMBNXYKdTP4
https://www.youtube.com/watch?v=aMBNXYKdTP4
https://youtu.be/ntdcGExLBxk
https://youtu.be/vq7bRhUs36M
https://www.youtube.com/watch?v=d1WKsSApXGA
https://www.youtube.com/watch?v=d1WKsSApXGA
https://youtu.be/4dchCR5JhOo


Хімія Розв’язування вправ. Виконати № 9 

Основи 

здоров’я 
Цінність родини Опрацювати §22. 

Українська 

мова 
Складне речення з різними видами сполучникового й 

безсполучникового зв'язку. Розділові знаки між 

простими реченнями у складному з різними видами 

зв'язку 

Опрацювати теоретичний 

матеріал підручника. 
На кожен вид синтаксичної 

конструкції дібрати приклад з 

художньої літератури. 
https://naurok.com.ua/prezentaci

ya-rozdilovi-znaki-u-

skladnomu-rechenni-z-riznimi-

vidami-spoluchnikovogo-y-

bezspoluchnikovogo-zv-yazku-

54568.html 

Українська 

мова 
Тренувальні вправи Підготуватись до контрольної 

роботи. Виконати тестові 

завдання онлайн за 

посиланням: 
https://naurok.com.ua/testovi-

zavdannya-z-ukra-nsko-movi-

dlya-uchniv-9-klasu-za-temoyu-

skladni-rechennya-z-riznimi-

vidami-zv-yazku-29439.html 

Українська 

література 
Т.Шевченко. “Вічна” тема матері й сина. Еволюція 

жіночого образу у творах Т.Шевченка. Романтичний 

тип втілення теми жіночої долі. “Катерина” 
    Порівняти картину 

Т.Шевченка «Катерина» і 

Рафаеля Санті «Сікстинська 

мадонна». Що між ними 

спільного і відмінного? 

Скласти сенкан до слова 

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

vichna-tema-materi-y-sina-

evolyuciya-zhinochogo-obrazu-

u-poemi-katerina-t-shevchenka-

80519.html 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Командні дії в нападі та захисті.(ТЕОРІЯ) Вправи на прес. 

Зарубіжна 

література 
Бернард Шоу. Особливості світогляду Б. Шоу Переглянути презентацію 

https://www.youtube.com/watch

?v=3rurph9BYHY 
 

10 клас 
 

Географія  Економіка Бразилії. Опрацювати §40 

Фізика Експериментальна робота “ Вимірювання відносної 

вологості “ 
https://www.youtube.com/watch

?v=ghXYywer-kc 

Захист Укр. Силові вправи з вагою власного тіла та з 

обтяженнями. Біг по пересічній місцевості. 
Опрацювати параграф-35,36 

Захист Укр. Подолання перешкод.  Ознайомлення з елементами 

смуги перешкод. 
Опрацювати параграф-37 

https://www.youtube.com/watch?v=3rurph9BYHY
https://www.youtube.com/watch?v=3rurph9BYHY
https://www.youtube.com/watch?v=ghXYywer-kc
https://www.youtube.com/watch?v=ghXYywer-kc


Зарубіжна 

література 
Теоретичні засадий художні відкриття поезії 

францюзького символізму. Поль Верлен “Поетичне 

мистецтво”, “Осіння пісня” 

Опрацювати біографію 

письменника, читати поезію 

Громадянсь

ка освіта 
Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме. Складання резюме 

Трудове 

навчання 
Ландшафтний дизайн. https://www.youtube.com/3b6fb

bfa-1ef7-4c59-a6fe-

6f116b194361  
 

11 клас 
 

Українська 

мова 
Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Опрацювати  § 49, виконати 

вправу 5. 

Українська 

література 
Л.Костенко. “Недумано, негадано...” - інтимна лірика 

як спонука до роздумів про суть кохання. Її 

сповідальність. 

Вивчити напам”ять одну з 

поезій Л.Костенко. 

Біологія Узагальнення “ Сталий розвиток та раціональне 

природокористування.” 
Повторити  §34-41  

Алгебра Числові проміжки. Нерівності. Лінійні нерівності. 

Системи нерівностей. Функція 
https://zno.osvita.ua/mathematic

s/tag-

nerivnosti_ta_systemy_nerivnos

tej/ 

Геометрія Розв'язування задач і вправ https://naurok.com.ua/test/povto

rennya-pidgotovka-do-zno-

trikutnik-chotirikutnik-

434337.html 

Астрономія Підсистеми Галактики та її спіральна структура. 

Надмасивна чорна діра в центрі галактики 
http://www.myshared.ru/slide/1

245785/ 

Англійська 

мова 
Україна. Визначні місця України, 

описати по 4-5 речень 

                 
 

                Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

( 02 квітня, п”ятниця) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українська 

мова 

(читання) 
С.Цушко  “Комп’ютернята” . 

Т.Петровська  “Молоко”. 

 

Українська 

 мова 
Буква  ю. Звуко-буквенний  аналіз  слів. 

 

Математика Узагальнення  і  систематизація  знань  учнів.  

Додаткові  завдання. 

 

Англ. мова Що можна покласти у ланчбокс? 
 

https://www.youtube.com/3b6fbbfa-1ef7-4c59-a6fe-6f116b194361
https://www.youtube.com/3b6fbbfa-1ef7-4c59-a6fe-6f116b194361
https://www.youtube.com/3b6fbbfa-1ef7-4c59-a6fe-6f116b194361
https://zno.osvita.ua/mathematics/tag-nerivnosti_ta_systemy_nerivnostej/
https://zno.osvita.ua/mathematics/tag-nerivnosti_ta_systemy_nerivnostej/
https://zno.osvita.ua/mathematics/tag-nerivnosti_ta_systemy_nerivnostej/
https://zno.osvita.ua/mathematics/tag-nerivnosti_ta_systemy_nerivnostej/
https://naurok.com.ua/test/povtorennya-pidgotovka-do-zno-trikutnik-chotirikutnik-434337.html
https://naurok.com.ua/test/povtorennya-pidgotovka-do-zno-trikutnik-chotirikutnik-434337.html
https://naurok.com.ua/test/povtorennya-pidgotovka-do-zno-trikutnik-chotirikutnik-434337.html
https://naurok.com.ua/test/povtorennya-pidgotovka-do-zno-trikutnik-chotirikutnik-434337.html
http://www.myshared.ru/slide/1245785/
http://www.myshared.ru/slide/1245785/


 

2 клас 
 

Читання Г. Бойко Ділові розмови. 
 

Мистецтво “Веселкові писанки “Муз. і сл. В. Качан - 

розучування 

 

Англійська 

мова 
Фрукти. Використання артикля a/an. 

 

Інформатик

а 
Створення простої моделі 

 

Індивідуаль

не 

  

 

3 клас 
 

Я Д С Практична робота:  
визначення пульсу. 

 

Математика Перевірка ділення множенням. Розв”язування 

задач виразом. 

 

Інформатик

а 
Додавання даних до таблиці 

 

Фізкультур

а 
Організовуючі вправи. Різновиди ходьби та 

бігу. Рухливі ігри на свіжому повітрі. 

 

Англійська 

мова 
Вживання some. Злічувальні незлічувальні 

іменники. 

 

 

4 клас 
 

Природозн. Азовське море. с.124-125, опрацювати статтю 
“Азовське море”. 

Я у світі Вчимося любити свою Батьківщину. Відео “Моя Батьківщина”. 

Основи 
здоров”я 

Рух на перехресті, майдані. Відео “Рух на перехресті”. 

Труд.навча

ння 
Плетіння. Способи плетіння зі стрічок, 
товстих ниток, шнурів. Виготовлення  
закладки технікою плетіння. 

 

 

5 клас 
 

Англійська 

мова 
Улюблений вид відпочинку. Описати улюблений вид відпочинку 

6-8 речень 

Інформатик

а 
Алгоритми з повторенням ст 160 

Українська 

мова 
Контрольна робота. Відомості з синтаксису й 

пунктуації 
Повторити вивчений матеріал 

Математика Множення десяткових дробів https://www.youtube.com/watch?v=2bJ

qHTQT0yM 

https://www.youtube.com/watch?v=2bJqHTQT0yM
https://www.youtube.com/watch?v=2bJqHTQT0yM


Українська 

мова 
Речення з однорідними членами (без 

сполучників і зі сполучниками а, але,і). Кома 

між однорідними членами 

Опрацювати  §38 
Виконати вправу 453 
https://www.youtube.com/watch?v=f6jS

N4hUg9c 
 

6  клас 
 

Українська 

мова 
Написання складних прикметників разом і 

через дефіс. 
Опрацювати § 49, виконати вправу 

412. 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Футбол. Інструктаж по техніці безпеки на 

уроках футболу. Правила гри. Видатні 

футбольні клуби та футболісти Європи. 

Стрибки з поворотом на 180 град. 

Математика Аналіз контрольної роботи. Ділення 

раціональних чисел. 
  

Зарубіжна 

література 
Рей Дуглас Бредбері “Усмішка”. Тривога за 

руйнування духовних цінностей в оповіданні 

“Усмішка” 

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

XQpBmha8 
читати оповідання 

Українська 

мова 
Написання складних прикметників разом і 

через дефіс. 
Виконати тестові завдання за 

посиланням: 

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

skladnih-prikmetnikiv-razom-i-cherez-

defis-72658.html 

Історія  Узагальнення Підготуватися до контрольної роботи 
 

7 клас 
 

Алгебра Лінійне рівняння з двома змінними. Опрацювати  § 25, виконати № 952 

(1-2), 954;  переглянути відеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=7W

JOw8fRVGg 

Геометрія Дотична до кола та її властивості. Опрацювати  § 22, виконати № 608, 

610;  переглянути відеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=oY

ZFA11GGH4 

Історія 

України 
Середньовічна культура Західної Європи Опрацювати  §17-18  

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

uECW-INk&t=5s   

Всесвітня 

історія 
Інкорпорація руських удільних князівств до 

складу інших держав  
Опрацювати 

§20https://www.youtube.com/watch?v=

7BmZ9OeSSQU   

Біологія Нервова система, її значення, розвиток у різних 

тварин. 
Опрацювати  §38 
https://youtu.be/akJuriivHII 

Зарубіжна 

література 
Герберт Джордж Уеллс “Чарівна крамниця”. 

Видатний англійський фантаст 
Опрацювати біографію, читати 

новелу. Переглянути відео за 

посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=PP9

qP3BE5Rw 

Інформатик

а 
Створення пелюсткових діаграм Ст 215-218 прочитати 

https://www.youtube.com/watch?v=f6jSN4hUg9c
https://www.youtube.com/watch?v=f6jSN4hUg9c
https://www.youtube.com/watch?v=xyXXQpBmha8
https://www.youtube.com/watch?v=xyXXQpBmha8
https://naurok.com.ua/test/napisannya-skladnih-prikmetnikiv-razom-i-cherez-defis-72658.html
https://naurok.com.ua/test/napisannya-skladnih-prikmetnikiv-razom-i-cherez-defis-72658.html
https://naurok.com.ua/test/napisannya-skladnih-prikmetnikiv-razom-i-cherez-defis-72658.html
https://www.youtube.com/watch?v=7WJOw8fRVGg
https://www.youtube.com/watch?v=7WJOw8fRVGg
https://www.youtube.com/watch?v=oYZFA11GGH4
https://www.youtube.com/watch?v=oYZFA11GGH4
https://www.youtube.com/watch?v=eKcuECW-INk&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=eKcuECW-INk&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=7BmZ9OeSSQU
https://www.youtube.com/watch?v=7BmZ9OeSSQU
https://youtu.be/akJuriivHII
https://www.youtube.com/watch?v=PP9qP3BE5Rw
https://www.youtube.com/watch?v=PP9qP3BE5Rw


 

8 клас 
 

Інформатик

а 
Аналіз даних у примітивах Ст 192 

Англійська 

мова 
Минулий тривалий час, повторення. Вправа 1, 2, 3 ст 122 

Мистецтво Тема життя людини в музиці та живопису https://naurok.com.ua/prezetaciya-do-

uroku-po-temi-muzika-baroko-

221751.html 

Алгебра Розв”язування рівнянь. Самостійна робота. Виконати № 817 (1,2); 819 (1-2) ; 821 

(1). 

Всесвітня 

історія 
Узагальнення Підготуватися до контрольної роботи 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Індивідуальні та командні дії футболістів 

у нападі та захисті.(ТЕОРІЯ) 
Жонглювання м’ячем. 

 

9 клас 
 

Фізика Рух тіла під дією кількох сил https://www.youtube.com/watch?v=r80

KKxsBjms 

Історія 

України 
Політизація українського національного руху у 

90-ті роки ХІХ ст. 
Опрацювати  §22  

 Історія 

України 
Практичне заняття. Скласти порівняльну 

таблицю 
Виконати завдання ст.199 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Удари по воротах з-за меж штрафного 

майданчика. Ведення м’яча. Зупинки м’яча. 

Пасування м’яча. (ТЕОРІЯ) 

Жонглювання м’ячем. 

Інформатик

а 
Види конструкторів для побудови сайту Переглянути відео створення сайту 

на платформі Google 

Всесвітня 

історія 
Австро-Угорська дуалістична монархія Опрацювати  §22  

 

10 клас 
 

Історія 

України 
Українські землі у складі Румунії Опрацювати  §28  

Фізика Експериментальна робота “ Вимірювання 

поверхневого натягу рідини” 
https://www.youtube.com/watch?v=aFU

nW9fsxb8 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Відбирання м’яча: відбирання м’яча у 

підкаті.(ТЕОРІЯ) Жонглювання м’ячем 
Жонглювання м’ячем. 

Історія 

України 
Українські землі у складі Чехословаччини. 

Карпатська україна 
Опрацювати  §29  

Всесвітня 

історія 
Політика “умиротворення агресора” та її крах Опрацювати  §26,27  

Інформатик

а 
Захист комп'ютерних мереж https://sites.google.com/site/zahistlokaln

oiemerezi/zahist 

https://naurok.com.ua/prezetaciya-do-uroku-po-temi-muzika-baroko-221751.html
https://naurok.com.ua/prezetaciya-do-uroku-po-temi-muzika-baroko-221751.html
https://naurok.com.ua/prezetaciya-do-uroku-po-temi-muzika-baroko-221751.html
https://www.youtube.com/watch?v=r80KKxsBjms
https://www.youtube.com/watch?v=r80KKxsBjms
https://www.youtube.com/watch?v=aFUnW9fsxb8
https://www.youtube.com/watch?v=aFUnW9fsxb8
https://sites.google.com/site/zahistlokalnoiemerezi/zahist
https://sites.google.com/site/zahistlokalnoiemerezi/zahist


Англійська 

мова 
Географія України, визначні міста. Моє улюблене місто. 15-18 речень 

 

11 клас 
 

 Історія 

Укр. 
Зовнішня політика та міжнародні зв’язки 

України в 1992-2010 рр. 
Опрацювати параграф-33 п.6-10 

Українська 

мова 
Тренувальні вправи. Виконати тестові завдання за 

посиланням 

Фізика Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 

Шкала електромагнітних хвиль 
https://teamkvant.wixsite.com/fizika7/1

1-klas-1 

Трудове 

навчання 
Види малих архітектурних форм https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

mali-arhitekturni-formi-94642.html 

Зарубіжна 

література 
Контрольна робота за розділом “Із літератури 

другої половини ХХ століття ” 
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-

za-rozdilom-iz-literaturi-drugo-polovini-

hh-stolittya-72326.html 

Англійська 

мова 
Великобританія. Визначні місця Моє улюблене визначне місце 

Великобританії. 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Індивідуальні та командні дії в нападі та 

захисті.(ТЕОРІЯ) 
Жонглювання м’ячем. 
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