
                              “Затверджую” 

Директор Шепітського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

________ Г.КАРАПКО 
 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу для учнів 5-11 

класів 

(12 квітня, понеділок) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

 

5 клас 
 

Образотворче 

мистецтво 
Як стилізувати природні 

форми 
https://www.youtube.com/watch?v=kwai3HvQK

zQ 

Англійська мова Де я живу. Моя вулиця. Робочий зошит - впр 8 ст 107 

Основи 

здоров”я 
У небезпечних місцях Опрацювати § 27 

Історія Хто започаткував наукові 
дослідження історії 

України.Наукове та художнє 

слово про минуле. 

Опрацювати § 26-27 
https://www.youtube.com/watch?v=Wzp30oVfCXU  

Фіз.культура ЗРВ   Удари по воротах на 

точність. Жонглювання 

м’ячем. 

Стрибки зі скакалкою. 

Природознавств

о 
Грунт як середовище життя та 

його мешканці 
Опрацювати § 42 

 

6  клас 
 

Біологія  Покритонасінні. Дводольні та 

Однодольні покритонасінні. 
 Опрацювати § 43 
https://youtu.be/ASWWm01hDGk 

Основи 

здоров”я 
Підприємства у твоєму 

населеному пункті 
Опрацювати § 28 

Нім.мова Визначні 
місця  Берліна.Сполучники 

als,wenn. 

Виконати вправу 4,с.183 
https://youtu.be/QSHp-lFrNpg 

 

Інформатика Вставка схем Схеми в документі 

Історія України Римська республіка Опрацювати §44 
https://www.youtube.com/watch?v=BzF4DXHIvu0  

Математика Розв'язування   задач  за 

допомогою рівнянь.  
Опрацювати  п. 49  
Виконати №1361, № 1364 

 

7 клас 
 

Укр.мова Прийменник як службова 

частина мови. Прийменник як 
засіб зв'язку у 

словосполученні 

Опрацювати § 33, виконати вправу 423. 
Переглянути відеоурок за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=fqdE50sIt1Q 

Укр.література Контрольна робота. Ти знаєш, Написати твір-роздум за однойменною 

https://www.youtube.com/watch?v=kwai3HvQKzQ
https://www.youtube.com/watch?v=kwai3HvQKzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wzp30oVfCXU
https://youtu.be/ASWWm01hDGk
https://youtu.be/QSHp-lFrNpg
https://www.youtube.com/watch?v=BzF4DXHIvu0
https://www.youtube.com/watch?v=fqdE50sIt1Q


що ти - людина. Твір поезією В. Симоненка 

Фізика Механічна робота. 
Потужність 

https://www.youtube.com/watch?v=NZbjoXW2EE4  

Німецька  мова Екскурсія Берліном.Минулий 

час . 
Опрацювати Stunde 61 
https://youtu.be/0lUToY110PM 
 

Хімія Проблема чистої води. 
Охорона водойм від 

забруднення. 

Опрацювати §31 
https://youtu.be/32O9WoTm7_E 

Фіз.культура ЗРВ. Індивідуальні дії в 
нападі і 

захисті.  Жонглювання  м’яче

м. 

Стрибки зі скакалкою. 

Інформатика Розв'язування задач Розв'язування задач 

 

8 клас 
 

Німецька мова Населення 

Німеччини.Минулий 

час.Повторення. 

Опрацювати Stunde 85 
https://youtu.be/0lUToY110PM 

 

Інформатика Встановлення параметрів 

сторінки 
ст.216-221 

Англійська мова Домашнє читання. Мавпячий 

острів. 
Перекласти ст 116 частини A B C 

Біологія Загальна характеристика 

сенсорних систем організму 

людини.  

Опрацювати §41 
https://youtu.be/I41w5iTDUEQ 

Алгебра 
Розв”язування вправ. 

Виконати № 1009; 1018. 

Історія України Ліквідація Запорозької Січі Опрацювати §31 ст. 238-244 
https://www.youtube.com/watch?v=kW4KmSBRCQ4
  

Географія Густота населення у світі та 

Україні 
Опрацювати § 51 

 

9 клас 
 

Інформатика Розв'язування компетентісних 
задач 

Ст. 204 

Фізика Узагальнюючий урок Підготуватися до К. р., вправа № 35 (7) 

Алгебра Розв”язування вправ. Виконати № 1040, 1043. 

Геометрія Контрольна робота. Виконати тестові завдання. 

Нім.мова Професії.Вивчення лексики. Опрацювати Stunde 84 

Біологія Макроеволюція. Опрацювати §47 
https://youtu.be/RYQWxosvQ3w 

https://www.youtube.com/watch?v=NZbjoXW2EE4
https://youtu.be/0lUToY110PM
https://youtu.be/32O9WoTm7_E
https://youtu.be/0lUToY110PM
https://youtu.be/I41w5iTDUEQ
https://www.youtube.com/watch?v=kW4KmSBRCQ4
https://www.youtube.com/watch?v=kW4KmSBRCQ4
https://youtu.be/RYQWxosvQ3w


Трудове 

навчання 
Виготовлення писанки 

 

 

10 клас 
 

Укр.мова Аналіз диктанту Повторити § 28-47 

Укр.мова Частини мови Опрацювати § 48 Впр.7.ст154 

Українська 

література 
Лісова пісня. Зміст драми Вивчити уривок напам’ять. 

Алгебра Розв'язування задач Вправа № 20.10, 20.12 

Геометрія Вимірювання відстаней у 
просторі 

https://naurok.com.ua/test/vimiryuvannya-vidstaney-
u-prostori-32309.html  

Інформатика Мережеві екрани Захист мережі 

Англійська мова Прикметники з закінченням -

ed -ing 
Виконати впр 1,2 ст 100 

 

11 клас 
 

Географія Особливості населення 

України 
Опрацювати § 28 

Хімія Мінеральні добрива.  Опрацювати § 30, виконати №239. 
https://youtu.be/bIqS6JLEuPE 

Інформатика css таблиці Опрацювати матеріал 

Укр.мова Вимоги до вживання 

синтаксичних одиниць у 

різних стилях 

Виконати тестові завдання за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/vimogi-do-vzhivannya-

sintaksichnih-odinic-u-riznih-stilyah-276052.html 

Укр.літер. Історико-фольклорна основа 

історичного роману у віршах 

“Маруся Чурай” 

Переглянути відеоурок за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=90EkOQ4GWLc 

Трудове 

навчання 
Пошук та обґрунтування 

проблеми.Складання плану 

виконання проекту 

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-na-temu-

vibir-ta-obgruntuvannya-temi-proektu-ponyattya-

pro-proektuvannya-vimogi-do-proektovanogo-

virobu-skladannya-planu-roboti-z-vikonannya-

proektu-101610.html 

Фіз.культура ЗРВ. Вкидання 

м’яча.  Зупинки м’яча.  
Групові дії в нападі і захисті. 

Стрибки зі скакалкою(дівч.) 
Підтягування на перекладині(хл.) 

 

(13 квітня, вівторок) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

5 клас 
 

Українська 

мова 
РМ. Контрольний 

письмовий докладний 

https://vsimosvita.com/konsnekt-uroku-z-ukrayinskoyi-movi-

na-temu-quot-dokladniy-pismoviy-perekaz-tekstu-

https://naurok.com.ua/test/vimiryuvannya-vidstaney-u-prostori-32309.html
https://naurok.com.ua/test/vimiryuvannya-vidstaney-u-prostori-32309.html
https://youtu.be/bIqS6JLEuPE
https://naurok.com.ua/test/vimogi-do-vzhivannya-sintaksichnih-odinic-u-riznih-stilyah-276052.html
https://naurok.com.ua/test/vimogi-do-vzhivannya-sintaksichnih-odinic-u-riznih-stilyah-276052.html
https://www.youtube.com/watch?v=90EkOQ4GWLc


переказ тексту 

розповідного характеру 
з елементами 

роздуму,що містить 

однорідні члени речення 

rozpovidnogo-harakteru-z-elementami-rozdumu-shho-mistit-

odnoridni-chleni-rechennya-quot/ 

Українська 

література 
РМ. Складання портрета 

літературного героя 
Завершити роботу над портретом літературного героя 
https://youtu.be/vSwlIbJQXB8 

Математика Округлення десяткових 
дробів 

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

Зарубіжна 

література 
“Чарлі і шоколадна 

фабрика”. Цікаві 
пригоди хлопчика Чарлі 

та його друзів на 

казковій 
шоколадній  фабриці 

містера Вонкі 

Читати 4-6 розділ 

Муз.мист. У музичному театрі: 
балет. “Попелюшка”. 

Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=QJnH4ltqK_I 

Фіз. культура ЗРВ.  Жонглювання 

м’ячем.  
Віджимання від підлоги (хл.) 
від лави (дівч.) 

 

6  клас 
 

Українська 
мова 

Узгодження числівників 
з іменниками 

Опрацювати  § 57; виконати вправу 492 

Англійська 

мова 
Порядок слів у реченні. https://youtu.be/VaYaFOX0x3I 

 

Географія  Підземня води Опрацювати § 53 
https://youtu.be/Fe0nLWCEDUM 

Фіз. культура ЗРВ.  Жонглювання 

м’ячем. 
Віджимання від підлоги (хл.) від лави (дівч.) 

Українська 

література 
Роль сім”ї у формуванні 

життєвих переконань 

людини. Стосунки між 

різними поколіннями в 
родині. 

Виконати тестові завдання за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/lesya-voronina-taemne-tovaristvo-

boyaguziv-abo-zasib-vid-perelyaku-9-5012.html 

Математика Розв'язування задач за 

допомогою  рівнянь 
Вивчити правила. Виконати № 1370,№1375 

Обр.мист. Міфологічна тема https://www.youtube.com/watch?v=viguyARjwlU  

 

7 клас 
 

Алгебра Розв”язування вправ. 

Підготовка до 

контрольної роботи. 

Виконати № 995,  997,  

Геометрія Коло описане навколо 

трикутника. 
Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=RM9WaxELUkU 
Опрацювати п.24; виконати № 643 (1); 647. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiZSUivvlfU
https://www.youtube.com/watch?v=QJnH4ltqK_I
https://youtu.be/VaYaFOX0x3I
https://youtu.be/Fe0nLWCEDUM
https://naurok.com.ua/test/lesya-voronina-taemne-tovaristvo-boyaguziv-abo-zasib-vid-perelyaku-9-5012.html
https://naurok.com.ua/test/lesya-voronina-taemne-tovaristvo-boyaguziv-abo-zasib-vid-perelyaku-9-5012.html
https://www.youtube.com/watch?v=viguyARjwlU
https://www.youtube.com/watch?v=RM9WaxELUkU


Хімія  Розв’язування вправ. Виконати № 5.53,ст.31 із збірника 
https://youtu.be/4J_DuNvXMT0 

Англійська 

мова 
Культура в Україні. Вивчити слова,опрацювати діалог с.94 

https://youtu.be/lFqhffbf0G8 

 

Фіз. культура ЗРВ.  Пересування з 

м’ячем. Жонглювання 
м’ячем: ногою, стегном, 

головою. 

Віджимання від підлоги (хл.) 
від лави( дівчата) 

Географія Країни - сусіди України Країни - сусіди України 
https://youtu.be/Fe0nLWCEDUM 

Муз.мист. Музика в мультиплікації 

(продовження) 
Переглянути відеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=c5jrJ8dpa_A 

 

8 клас 
 

Німецька мова Україна-це моя 
Батьківщина. 

Опрацювати Stunde 88 

Хімія Способи добування 

оксидів.Розв’язування 
вправ 

Виконати №269, ст. 190. 

Основи 

здоров’я 
Проблема чистої землі Опрацювати § 23 

Фізика Лабораторна робота №5 

“ Дослідження 

електричного кола з 
паралельним з'єднанням 

провідників “ 

https://www.youtube.com/watch?v=c0avxx222Y4  

Зарубіжна 
література 

Контрольна робота 
(тести) Бароко і 

класицизм 

 Виконати контрольну роботу за посиланням 
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-baroko-i-

klasicizm-286704.html 

Геометрія Площа паралелограма. Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=fOM8kJCztAc 
Опрацювати § 24, виконати № 885, 889. 

Фіз культура ЗРВ.  К/У 5 ударів по 

нерухомому м’ячу на 

точність у гандбольні 

ворота з відстані 11 м.  

Стрибки зі скакалкою. 

 

9 клас 
 

Географія Туризм в Україні Туризм в Україні 
https://youtu.be/djIJJcxtX9o 

Правознавство Професія “юрист”. 

Юристи в нашому житті 
Опрацювати § 29 

Фіз. культура ЗРВ.  Пересування , 

прискорення. Зупинки 
м’яча. Відбирання 

Підтягування на перекладині (хл.) 
Стрибки зі скакалкою (дівч) 

https://youtu.be/4J_DuNvXMT0
https://youtu.be/lFqhffbf0G8
https://youtu.be/Fe0nLWCEDUM
https://www.youtube.com/watch?v=c5jrJ8dpa_A
https://www.youtube.com/watch?v=c0avxx222Y4
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-baroko-i-klasicizm-286704.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-baroko-i-klasicizm-286704.html
https://www.youtube.com/watch?v=fOM8kJCztAc
https://youtu.be/djIJJcxtX9o


м’яча.  Елементи гри 

воротаря. 

Українська 

мова 
Тренувальні вправи Виконати тестові завдання за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/testuvannya-za-temoyu-tekst-9-

klas-381802.html 

Німецька мова Професії.Підрядне 

речення причини зі 

сполучником weil. 

https://youtu.be/E_GQLfUM8k0 

 

Українська 

література 
Т.Шевченко. Трагедія 

жінки-матері, боротьба 

за своє материнство, 
жорстокість народної 

моралі (“У нашім раї на 

землі…”) Наскрізний 
ліризм творів 

Т.Шевченка про жіночу 

долю 

Проаналізувати твір Т.Шевченка 
“У нашім раї на землі…” 
https://vseosvita.ua/library/tsevcenko-u-nasim-rai-
239300.html 

Біологія Еволюція людини. Опрацювати§ 48  
 https://youtu.be/EO5tdNr2ZHU 

 

10 клас 
 

Географія  Географічне положення 

Африки. Склад регіону 
Опрацювати § 41 

Фіз. культура ЗРВ.  Командні дії в 

нападі і захисті.(теорія) 

 

Зарубіжна 
література 

Образ ліричного героя у 
вірші “Моя циганерія” 

Аналіз поезії 

 Хімія Загальна характеристика 

полімерів.Пластичні 
маси. 

Опрацювати § 24 
https://youtu.be/N4-Jx-pEHgg 

Фізика Перший закон 

термодинаміки. 
Кількість теплоти та 

робота в термодинаміці 

https://www.youtube.com/watch?v=iJMMoT3uRlY  

Біологія Узагальнення знань з 

теми “ Спадковість і 

мінливість”. 

Повторити § 28-43. 

Громадянська 

освіта 
Міграційні процеси Міграційні процеси 

 

11 клас 
 

Алгебра Розв'язування задач і 

вправ 
https://zno.osvita.ua/mathematics/390/ 

Геометрія Контрольна робота №4 https://yukhym.com/uk/zno-matematika/zno-matematika-

ploshcha-figuri-obmezhenoji-grafikami-funktsij.html  

Українська Контрольна робота. Контрольна робота за посиланням: 

https://youtu.be/E_GQLfUM8k0
https://youtu.be/EO5tdNr2ZHU
https://youtu.be/N4-Jx-pEHgg
https://www.youtube.com/watch?v=iJMMoT3uRlY
https://zno.osvita.ua/mathematics/390
https://yukhym.com/uk/zno-matematika/zno-matematika-ploshcha-figuri-obmezhenoji-grafikami-funktsij.html
https://yukhym.com/uk/zno-matematika/zno-matematika-ploshcha-figuri-obmezhenoji-grafikami-funktsij.html


мова Стилістична норма. 

Тестування 
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-no-4-z-temi-

stilisticna-norma-231780.html 

Українська 

література 
Духовне життя нації 

крізь призму 

нещасливого кохання 

Переглянути презентацію за посиланням: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-lina-kostenko-marusya-

churay-136969.html 

Біологія Сучасна 

біотехнологія  та її 

основні напрями. 

Опрацювати §44   
https://youtu.be/KOOE5h6M6r0 

Фізика Контрольна робота № 5 https://naurok.com.ua/test/fotoefekt-zakoni-fotoefektu-

886696.html  

Зарубіжна 

література 
Милорад Павич 

“Скляний равлик”. 

Життєвий і творчий 

шлях митця. Утілення в 
оповіданні “Скляний 

равлик” рис 

постмодернізму 

https://www.youtube.com/watch?v=6RG0P2QPFgk&t=51s  

 

 

 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(14 квітня, середа) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

5 клас 
 

Математика Округлення десяткових 

дробів 
https://uroky.com.ua/okruglennja-desjatkovyh-drobiv/  

Зарубіжна 

література 
Цікаві пригоди хлопчика 

Чарлі та його друзів на 

казковій 
шоколадній  фабриці 

містера Вонкі 

Читати 7-8 розділи 

Природознав
ство 

Харчові зв’язки Опрацювати § 43 

Трудове 

навчання 
Добір конструкційних 

матеріалів та інструментів 
для оздоблення писанки. 

http://vsviti.com.ua/ukraine/82343 

 

Трудове 

навчання 
Підготовка основи 

писанки до оздоблення. 
https://youtu.be/jzkCb6lT2gM 

 

 

6  клас 
 

Німецька 

мова 
Турне по Берліні. Виконати вправу 3,с.185 

Біологія Покритонасінні рослини. Опрацювати §43 

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-no-4-z-temi-stilisticna-norma-231780.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-no-4-z-temi-stilisticna-norma-231780.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-lina-kostenko-marusya-churay-136969.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-lina-kostenko-marusya-churay-136969.html
https://youtu.be/KOOE5h6M6r0
https://naurok.com.ua/test/fotoefekt-zakoni-fotoefektu-886696.html
https://naurok.com.ua/test/fotoefekt-zakoni-fotoefektu-886696.html
https://www.youtube.com/watch?v=6RG0P2QPFgk&t=51s
https://uroky.com.ua/okruglennja-desjatkovyh-drobiv/
http://vsviti.com.ua/ukraine/82343
https://youtu.be/jzkCb6lT2gM


Етика Як розуміють 

справедливість у 
сучасному 

демократичному 

суспільстві 

Опрацювати с.205-208 

Зарубіжна 

література 
Роздуми автора про 

майбутнє людини та 

людства. Гуманістичний 

зміст оповідання - віра в 
перемогу людського 

розуму 

Виконаи тести за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/robert-shekli-zapah-dumki-

5308.html 

Українська 

мова 
Числівники прості, 

складні і складені 
Опрацювати § 52; виконати вправу 437. 
Виконати завдання за посиланням: 

https://learningapps.org/display?v=pp2okgtfj21 

Українська 

література 
Контрольна робота. 

Пригоди і романтика. 

Тести 

Виконати тестові завдання за посиланням: 

https://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-z-ukrainskoi-

literatury-pryhody-i-romantyka-20708.html 

 

7 клас 
 

Алгебра Контрольна робота. Виконати тестові завдання. 

Фізика Розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=rPmBVqaTfYk  

Українська 

мова 
РМ. Складання відгуку 

про цікаву книжку 
Скласти відгук. Переглянути презентацію за 

посиланням: 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-skladannya-vidguku-na-

cikavu-knigu-62938.html 

Українська 
література 

Олег Ольжич. “Захочеш - 
і будеш”. Романтичний 

максималізм, сила духу, 

життєрадісність, 
патріотизм, висловлені 

образним словом 

Опрацювати презентацію за посиланням: 
https://vseosvita.ua/library/prezentaciaoleg-olzic-kandiba-

poet-nacionalnogo-geroizmu-problema-ludskoi-voli-v-

poezii-zahoces-i-budes-iz-ciklu-neznanomu-voakovi-zaklik-
iti-za-velin-322250.html 

Образотворче 
мистецтво 

Художні прийоми 
візуальної комунікації 

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTYTPl7bYiRCQo

XvZvyIDZqaNKoEZSugR-d2YKgi7APlpwt-

H5cArggWNj8PJaL8AISr0&usqp=CAU  

Зарубіжна 

література 
Філософський зміст 

твору. Підтекст. Художні 

образи новели (Будда, 
Кандата) 

Виконати тести за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/r-akutagava-pavutinka-8349.html  

Трудове 

навчання 
Технологічний процес 

виготовлення виробу. 

 

 

8 клас 
 

Українська 
мова 

Вставні слова, 
словосполучення, 

речення.Розділові знаки 

при вставних словах 

Опрацювати § 33, виконати вправу 383. 

Українська Володимир Дрозд. Опрацювати біографію; прочитати твір. 

https://naurok.com.ua/test/robert-shekli-zapah-dumki-5308.html
https://naurok.com.ua/test/robert-shekli-zapah-dumki-5308.html
https://learningapps.org/display?v=pp2okgtfj21
https://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-z-ukrainskoi-literatury-pryhody-i-romantyka-20708.html
https://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-z-ukrainskoi-literatury-pryhody-i-romantyka-20708.html
https://www.youtube.com/watch?v=rPmBVqaTfYk
https://naurok.com.ua/prezentaciya-skladannya-vidguku-na-cikavu-knigu-62938.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-skladannya-vidguku-na-cikavu-knigu-62938.html
https://vseosvita.ua/library/prezentaciaoleg-olzic-kandiba-poet-nacionalnogo-geroizmu-problema-ludskoi-voli-v-poezii-zahoces-i-budes-iz-ciklu-neznanomu-voakovi-zaklik-iti-za-velin-322250.html
https://vseosvita.ua/library/prezentaciaoleg-olzic-kandiba-poet-nacionalnogo-geroizmu-problema-ludskoi-voli-v-poezii-zahoces-i-budes-iz-ciklu-neznanomu-voakovi-zaklik-iti-za-velin-322250.html
https://vseosvita.ua/library/prezentaciaoleg-olzic-kandiba-poet-nacionalnogo-geroizmu-problema-ludskoi-voli-v-poezii-zahoces-i-budes-iz-ciklu-neznanomu-voakovi-zaklik-iti-za-velin-322250.html
https://vseosvita.ua/library/prezentaciaoleg-olzic-kandiba-poet-nacionalnogo-geroizmu-problema-ludskoi-voli-v-poezii-zahoces-i-budes-iz-ciklu-neznanomu-voakovi-zaklik-iti-za-velin-322250.html
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTYTPl7bYiRCQoXvZvyIDZqaNKoEZSugR-d2YKgi7APlpwt-H5cArggWNj8PJaL8AISr0&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTYTPl7bYiRCQoXvZvyIDZqaNKoEZSugR-d2YKgi7APlpwt-H5cArggWNj8PJaL8AISr0&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTYTPl7bYiRCQoXvZvyIDZqaNKoEZSugR-d2YKgi7APlpwt-H5cArggWNj8PJaL8AISr0&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTYTPl7bYiRCQoXvZvyIDZqaNKoEZSugR-d2YKgi7APlpwt-H5cArggWNj8PJaL8AISr0&usqp=CAU
https://naurok.com.ua/test/r-akutagava-pavutinka-8349.html


література Оповідання “Білий кінь 

Шептало”. Проблематика 
твору 

Алгебра 
Розв”язування вправ. 

Підготовка до 
контрольної роботи. 

Виконати № 1-8 (ст.197-198) 

Геометрія Розв”язування задач. 

Самостійна робота. 
Виконати тестові завдання. 

Зарубіжна 

література 
Антуан де Сент-Екзюпері 

“Маленький принц”. 

Філософський зміст твору 

https://www.youtube.com/watch?v=llbVa2rOAw8 ,читати 

казку-притчу 

Хімія Способи добування 

основ  і амфотерних 

гідроксидів. 

Опрацювати §34,виконати №276;278. 
https://youtu.be/-3tr-Hs6eEs 

 

9 клас 
 

Зарубіжна 
література 

Контрольний класний 
твір на тему: 

“Експеримент над 

людиною” професора 
Хігінса” (за п”єсою Б. 

Шоу “Пігмаліон”) 

Написати твір 

Німецька 
мова 

 Улюблені професії. Опрацювати Stunde 85 

Фізика Контрольна робота № 5 https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-ruh-tila-pid-dieyu-

kilkoh-sil-9-klas-162749.html  

Хімія Практична робота 

.Виявлення органічних 

сполук у харчових 
продуктах. 

https://youtu.be/Umj7tfvQZ3w  

Алгебра Розв”язування вправ. 

Підготовка до 
контрольної роботи. 

Виконати № 1-8 (ст.228-229) 

Геометрія Переміщення та його 
властивості. 

Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=jTZR-lR5qsE 
Опрацювати п.18; виконати № 890, 896. 

Мистецтво Рекламне мистецтво https://www.youtube.com/watch?v=xo-E8sJqST0 

 

10 клас 
 

Українська 
мова 

Види переказів 
(повторення) 

Види переказів 

Українська 

мова 
Стислий переказ текстом 

за складним планом 
Повторити § 48 

Українська 

література 
Аналіз драми “Лісова 

пісня” 
Аналіз драми “Лісова пісня” 

https://www.youtube.com/watch?v=llbVa2rOAw8
https://youtu.be/-3tr-Hs6eEs
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-ruh-tila-pid-dieyu-kilkoh-sil-9-klas-162749.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-ruh-tila-pid-dieyu-kilkoh-sil-9-klas-162749.html
https://youtu.be/Umj7tfvQZ3w
https://www.youtube.com/watch?v=jTZR-lR5qsE
https://www.youtube.com/watch?v=xo-E8sJqST0


Алгебра Ознака сталості функції. 

Достатня умова зростання 
( спадання ) функції 

https://www.youtube.com/watch?v=STsaVu--v2E  

Біологія Репродукція як механізм 

забезпечення 
безперервності існування 

видів. 

Опрацювати § 44 
https://youtu.be/ociA40U4-fo 

Фіз. культура ЗРВ. К/У  (6) ударів на 
точність одним із 

вивчених способів у 

гандбольні ворота з 
відстані 16,5 м. після 

ведення м’яча. 

Віджимання від підлоги (хл.)   Стрибки зі скакалкою 
дівчата) 

 

11 клас 
 

Географія  Населення України Опрацювати § 29 

Історія Вс. Постіндустріальне 

(інформаційне) 
суспільство. Розвиток 

науки і техніки. 

Опрацювати параграф- 21 

Хімія Кислотність грунтів. Опрацювати § 30 
https://youtu.be/bIqS6JLEuPE 

Історія Укр. Урок контролю і корекції 
навчальних досягнень 

учнів із розділу 

5.                        “ 

Становлення  України як 
незалежної держави” 

 

Захист Укр. Надання домедичної 
допоиоги в зоні 

тактичних умов. 

Загальновійськовий набір 

пігулок. 

Опрацювати пар.- 18 

Фізика Захист навчальних 

проектів з теми “ Оптика 

“ 

https://naurok.com.ua/test/optika-3441.html  

Фіз. культура ЗРВ. Індивідуальні та 

командні дії в нападі і 
захисті. Жонглювання 

м’ячем 

Підтягування на перекладині. 

 
Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(15 квітня, четвер) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

5 клас 
 

Українська 
мова 

Звертання.Непоширені й 
поширені звертання. 

Опрацювати § 40; 
Виконати вправу 472  

https://www.youtube.com/watch?v=STsaVu--v2E
https://youtu.be/ociA40U4-fo
https://youtu.be/bIqS6JLEuPE
https://naurok.com.ua/test/optika-3441.html


Розділові знаки при 

звертанні (повторення) 

Українська 

література 
Контрольна робота. Рідна 

Україна.Світ природи 
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-ridna-ukra-na-svit-

prirodi-183389.html 

Математика Контрольна робота №9 https://naurok.com.ua/zbirnik-kontrolnih-robit-z-matematiki-
5-klas-66933.html  

Етика Що треба пам”ятати, 

відвідуючи хворого. Як 
поводитися у поліклініці 

та лікарні 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-etika-5-klas-paragraf-

29-259884.html  

Фіз. культура ЗРВ. Жонглювання 

м’ячем 
Вправи на прес. 

Англійська 
мова 

Допоможіть мені пройти. Виконати впр 9, 19 ст 108-109 

 

6  клас 
 

Фіз. культура ЗРВ.  Жонглювання 

м’ячем. Стрибки з 

імітуванням удару 

головою по м’ячу. 

Вправи на прес. 

Англійська 

мова 
Будова питального 

речення.Питальні слова. 
https://youtu.be/gIjdZgVoHkM 

 

Математика Розв'язування задач за 

допомогою рівнянь. 
Самостійна робота. 

Виконати №1377, №1379 

Географія  Багаторічна мерзлота Опрацювати § 52 
https://youtu.be/AL2y-6K6JHQ 

Трудове 

навчання 
Писанка. http://vsviti.com.ua/ukraine/82343  

Трудове 

навчання 
Виготовлення писанки. https://youtu.be/jzkCb6lT2gM  

Муз.мист. Симфонія “Святкова 
увертюра”. 

Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=uNGbOLbvuCc 

 

7 клас 
 

Англійська 

мова 
Українська кухня. Вивчити слова 

https://youtu.be/w4uogQChxXI 

 

Хімія Розв’язування вправ. Виконати №6.13;6.25 

Основи 
здоров’я 

Наркотична залежність Опрацювати § 27 
 

Німецька 
мова 

Повторення по темі 
"Німеччина" 

https://naurok.com.ua/test/deutsche-hauptstadt-876381.html 
 

https://naurok.com.ua/zbirnik-kontrolnih-robit-z-matematiki-5-klas-66933.html
https://naurok.com.ua/zbirnik-kontrolnih-robit-z-matematiki-5-klas-66933.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://youtu.be/gIjdZgVoHkM
https://youtu.be/AL2y-6K6JHQ
http://vsviti.com.ua/ukraine/82343
https://youtu.be/jzkCb6lT2gM
https://www.youtube.com/watch?v=uNGbOLbvuCc
https://youtu.be/w4uogQChxXI
https://naurok.com.ua/test/deutsche-hauptstadt-876381.html


Біологія Подразливість як загальна 

властивість 
тварин.Органи чуття, їх 

значення. 

Опрацювати §39 
https://youtu.be/enfJgUsGr8o 

Фіз. культура ЗРВ. Жонглювання 
м’ячем. Елементи гри 

воротаря.  

Вправи на прес 

Географія Практична 
робота.Порівняльна 

характеристика двох 

природних зон 

Виконати практичну роботу 

 

8 клас 
 

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

zadach-z-temi-poslidovne-i-paralelne-z-ednannya-
providnikiv-163021.html  

Фіз. культура ЗРВ. Жонглювання 

м’ячем.  
Стрибки зі скакалкою. 

Українська 

мова 
Групи вставних слів і 

словосполучень за 
значенням 

Опрацювати § 33, виконати вправу 390. 
Виконати тести за посиланням:  
https://naurok.com.ua/test/vstavni-slova-slovospoluchennya-

rechennya-grupi-vstavnih-sliv-i-slovospoluchen-za-

znachennyami-8-klas-90089.html 

Українська 

література 
Алегоричність образу 

коня Шептала. Життєвий 

вибір сучасної людини, її 

можливість зберегти свою 
індивідуальність 

Виконати тестові завдання за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/biliy-kin-sheptalo-74150.html 

Географія  Міські населені пункти в 
Україні та країнах світу. 

Міське населення. 

Опрацювати §52  ://youtu.be/hQ4XkDNM6Xo 

Біологія Зорова сенсорна система 
людини. 

Опрацювати §42 
https://youtu.be/X2Ux8tSxoYI 

Трудове 

навчання 
Технологічний процес 

виготовлення виробу. 

 

 

9 клас 
 

Хімія Захист довкілля від 
стійких органічних 

забруднень. 

Опрацювати §41 
https://youtu.be/RT8TdS9L-5A 

Основи 
здоров’я 

Школа майбутніх батьків Опрацювати § 24 

Українська 

мова 
Контрольний текстовий 

диктант 
Повторити вивчений  матеріал 

Українська 

мова 
Види й засоби 

міжфразового зв'язку 
Опрацювати §32; 
Виконати вправу 253 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zasobi-mizhfrazovogo-

https://youtu.be/enfJgUsGr8o
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-rozv-yazuvannya-zadach-z-temi-poslidovne-i-paralelne-z-ednannya-providnikiv-163021.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-rozv-yazuvannya-zadach-z-temi-poslidovne-i-paralelne-z-ednannya-providnikiv-163021.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-rozv-yazuvannya-zadach-z-temi-poslidovne-i-paralelne-z-ednannya-providnikiv-163021.html
https://naurok.com.ua/test/vstavni-slova-slovospoluchennya-rechennya-grupi-vstavnih-sliv-i-slovospoluchen-za-znachennyami-8-klas-90089.html
https://naurok.com.ua/test/vstavni-slova-slovospoluchennya-rechennya-grupi-vstavnih-sliv-i-slovospoluchen-za-znachennyami-8-klas-90089.html
https://naurok.com.ua/test/vstavni-slova-slovospoluchennya-rechennya-grupi-vstavnih-sliv-i-slovospoluchen-za-znachennyami-8-klas-90089.html
https://naurok.com.ua/test/biliy-kin-sheptalo-74150.html
https://youtu.be/hQ4XkDNM6Xo
https://youtu.be/X2Ux8tSxoYI
https://youtu.be/RT8TdS9L-5A


zv-yazku-v-teksti-81974.html 

Українська 
література 

Лірика Т.Шевченка 
періоду арешту й 

заслання і після 

повернення   з нього. 
“Доля”, “Росли  укупочці, 

зросли …”. Риси 

автобіографізму в образі 

ліричного героя. 
Ностальгія за ідилією 

родинного життя, висока 

філософія життя людини 
на землі 

Підготувати інформацію про ставлення Т. Шевченка до 
Бога, вміти аналізувати його поетичні твори циклу 

«Давидові псалми», «Ісаію. Главу 35», вивчити вірш 

«Доля» 

https://naurok.com.ua/urok-lirika-t-shevchenka-periodu-

areshtu-y-zaslannya-ta-pislya-povernennya-iz-nogo-

poezi-dolya-rosli-ukupochci-zrosli-158274.html 

Фіз. культура ЗРВ. К/У  5 ударів по 

м’ячу ногою з рук на 
дальність і точність з 

розбігу не більше 4 кроків 

в умовному коридорі 
шириною 10 м. 

Підтягування на перекладині(хл) 
Стрибки зі скакалкою (дівч) 

Зарубіжна 

література 
Література ХХ - ХХІ ст. 

Життя, історія, культура 
Опрацювати с. 234-236 

 

10 клас 
 

Географія  Особливості економіки 
країн Африки 

Опрацювати § 42 

Фізика Застосування першого 

закону термодинаміки  до 
ізопроцесів в ідеальному 

газі. Адіабатний процес. 

Теплові двигуни 

http://phymly.ck.sch.in.ua/Files/downloads/%D0%BF%D0%

B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D
0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B

5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B

D%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.%D0%
86%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A

6%D0%95%D0%A1%D0%98.pdf  

Захист Укр. Єдина державна система 
цивільного захисту та її 

складові. Законодавче та 

нормативно-правове 

забезпечення її 
функціонування. 

Опрацювати пар -39 

Захист Укр. Причини виникнення та 
класифікація 

надзвичайних ситуацій. 

Опрацювати пар - 40 

Зарубіжна 
література 

РЗМ . Письмове 
аналітичне дослідження 

поезій поетів символістів  

Написати дослідження поезій 

Громадянська 
освіта 

Виклики сучасного світу виклики сучасного світу. ст.167-171 

Трудове 

навчання 
Найдивовижніші парки 

світу. 
Опрацювати с.177-179 
https://youtu.be/ekr2DRy2JzY 

 

11 клас 
 

http://phymly.ck.sch.in.ua/Files/downloads/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.%D0%86%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%98.pdf
http://phymly.ck.sch.in.ua/Files/downloads/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.%D0%86%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%98.pdf
http://phymly.ck.sch.in.ua/Files/downloads/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.%D0%86%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%98.pdf
http://phymly.ck.sch.in.ua/Files/downloads/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.%D0%86%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%98.pdf
http://phymly.ck.sch.in.ua/Files/downloads/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.%D0%86%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%98.pdf
http://phymly.ck.sch.in.ua/Files/downloads/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.%D0%86%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%98.pdf
http://phymly.ck.sch.in.ua/Files/downloads/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.%D0%86%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%98.pdf
https://youtu.be/ekr2DRy2JzY


Українська 

мова 
Аналіз контрольної 

роботи. Уточнення 
значень слів і сфери їх 

вживання 

Підготовка до ЗНО. Виконати тести за 

посиланням:  https://naurok.com.ua/test/vimogi-do-
vzhivannya-sintaksichnih-odinic-u-riznih-stilyah-

865951.html 

Українська 
література 

Центральні проблеми: 
митець і суспільство, 

індивідуальна свобода 

людини 

Переглянути відеоурок за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=M1rGbSb79Pg 

Біологія Генетична інженерія в 

сучасній селекції. 
Опрацювати §45 
https://youtu.be/mX5UWJdXrZo 

 

Алгебра Основні формули 

тригонометрії, 

найпростіші 
тригонометричні рівняння 

http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=

3220 

Геометрія Координати та вектори на 
площині та у просторі 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUWssDatcs4  

Астрономія Спостережні основи 

космології 
https://www.youtube.com/watch?v=a34Sm4ne7eA  

Англійська 

мова 
Клімат Великобританії. Виконати впр3, 6 ст.112 

                 
 

                Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

( 16 квітня, п”ятниця) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

5 клас 
 

Англійська 
мова 

Як правильно записати 
адресу.  

Написати свою адресу. Впр 11 ст. 109 з робочого 
зошита 

Інформатика Цикли в скретч Прочитати параграф  

Українська 

мова 
РМ.Ділові папери. 

Оформлення конверта (або 

адреси на поштовій 

листівці) 

Завершити оформлення конверта 
Переглянути відеоурок за посиланням: 
https://youtu.be/k50wLMzgm7g 

Математика Поняття про відсотки https://www.youtube.com/watch?v=QQQpOxAFx2s  

Українська 

мова 
Ознайомлення з найбільш 

уживаними вставними 

словами та сполученнями 
слів (практично). Виділення 

вставних слів на письмі 

комами 

Опрацювати §41; 
Виконати вправу 481 
https://youtu.be/3QWz37ZkqbA 

 

6  клас 
 

Українська Відмінювання числівників Опрацювати § 54-55; виконати вправи 459, 469. 

https://naurok.com.ua/test/vimogi-do-vzhivannya-sintaksichnih-odinic-u-riznih-stilyah-865951.html
https://naurok.com.ua/test/vimogi-do-vzhivannya-sintaksichnih-odinic-u-riznih-stilyah-865951.html
https://naurok.com.ua/test/vimogi-do-vzhivannya-sintaksichnih-odinic-u-riznih-stilyah-865951.html
https://www.youtube.com/watch?v=M1rGbSb79Pg
https://youtu.be/mX5UWJdXrZo
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3220
http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3220
https://www.youtube.com/watch?v=ZUWssDatcs4
https://www.youtube.com/watch?v=a34Sm4ne7eA
https://www.youtube.com/watch?v=QQQpOxAFx2s


мова 

Фіз. 
культура 

ЗРВ. Зупинки 
м’яча.  Ведення 

м’яча.  Елементи гри 

воротаря. 

Стрибки зі скакалкою. Вправи на гнучкість. 

Математика Розв'язування типових 

задач. 
Виконати № 1404, № 1408 

Зарубіжна 
література 

РЗМ Твір “Яким я бачу 
майбутнє людства ” 

Написати твір 

Українська 
мова 

Відмінювання числівників. 
Тренувальні вправи 

Опрацювати § 56; виконати вправу 478; виконати 
тестові завдання за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/chislivnik-6-klas-255541.html 

Історія  Повсякденне життя в 
римських містах 

Опрацювати § 45 
https://www.youtube.com/watch?v=1TElzN7jwgw  

 

7 клас 
 

Алгебра Системи двох лінійних 

рівнянь з двома змінними. 
Переглянути відеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=tRM_W8oBFAI 
виконати № 1003; 1006. 

Геометрія Розв”язування задач. Виконати № 649; 653. 

Історія 

України 
Кревська унія. Опір руських 

князів політиці 
централізації та його 

наслідки 

Опрацювати § 21 
https://www.youtube.com/watch?v=4wqulnb6A28&t=251s  

Всесвітня 
історія 

Контрольна робота Повторити § 16-18 

Біологія Розмноження та розвиток 

тварин. 
Опрацювати §40 
https://youtu.be/BFzQJdiGn1g 

Зарубіжна 

література 
РЗМ (усно) Культурні 

паралелі в текстах новел 
(біблійні мотиви в новелі 

“Дари волхвів” О. Генрі) 

Порівняльна характеристика новел 

Інформатика Розв'язування задач Розв'язування задач 

 

8 клас 
 

Інформатика Розв'язування задач Розв'язування задач 

Англійська 

мова 
Домашнє читання. 

Мавпячий острів.  
Читати частини D E F 

Мистецтво Портрети романтиків https://prezi.com/dn8ooxzgykfc/presentation/  

Алгебра Контрольна робота з теми 

“Квадратні рівняння” 
Виконати завдання за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/start/910628 

Всесвітня 

історія 
Просвітництво і промислова 

революція 
Опрацювати § 22 
https://www.youtube.com/watch?v=M2UGGO_jjfs  

https://naurok.com.ua/test/chislivnik-6-klas-255541.html
https://www.youtube.com/watch?v=1TElzN7jwgw
https://www.youtube.com/watch?v=tRM_W8oBFAI
https://www.youtube.com/watch?v=4wqulnb6A28&t=251s
https://youtu.be/BFzQJdiGn1g
https://prezi.com/dn8ooxzgykfc/presentation/
https://naurok.com.ua/test/start/910628
https://www.youtube.com/watch?v=M2UGGO_jjfs


Фіз. 

культура 
ЗРВ.  Пересування, ведення 

м’яча.  Відволікальні дії 
(фінти) 

Підтягування на перекладині 

 

9 клас 
 

Фізика Взаємодія тіл. Імпульс. 
Закон збереження імпульсу 

https://www.youtube.com/watch?v=dDrGkwVQdH4  

Історія 

України 
Російська революція 1905-

1907рр. а території України 
Опрацювати § 24 

 Історія 

України 
Суспільно-політичне 

становище 1907-1914 рр 
Опрацювати § 25 

 

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Жонглювання м’ячем. 

Тактичні дії в нападі і 
захисті ( теорія ) 

Рівномірний біг до -1000 м. 

Інформатика Розв'язування задач Розв'язування задач 

Всесвітня 
історія 

Спроби модернізації 
Османської імперії 

Опрацювати § 25 

 

10 клас 
 

Історія 

України 
Урок контролю і корекції 

навчальних досягнень учнів 

з розділу “Західноукраїнські 
землі у міжвоєнний період” 

Повторити § 27-30 

Фізика Оборотні та необоротні 

процеси. Другий закон 
термодинаміки 

https://vseosvita.ua/library/drugij-zakon-termodinamiki-

5737.html  

Фіз. 

культура 
ЗРВ. Командні дії в нападі і 

захисті (теорія) 
Рівномірний біг до -1000м. 

Історія 

України 
Україна у міжнародній 

політиці напередодні Другої 

світової війни 

Опрацювати § 31 

Всесвітня 

історія 
Воєнні дії в середині 1941-

1942 рр. 
Опрацювати § 29 

Інформатика Засоби захисту мереж Види захисту мереж 

Англійська 

мова 
Мій улюблений музичний 

інструмент 
Описати улюблений інструмент 

 

11 клас 
 

 Історія Укр. 
  

Українська 

мова 
Інформаційні жанри. 

Представлення 
Опрацювати презентацію за посиланням: 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichna-ritorika-

movlennevi-zhanri-166716.html 

Фізика Розвиток уявлень про 

атоми. Дослід Резерфорда 
https://www.youtube.com/watch?v=XF_iUKQVetM  

https://www.youtube.com/watch?v=dDrGkwVQdH4
https://vseosvita.ua/library/drugij-zakon-termodinamiki-5737.html
https://vseosvita.ua/library/drugij-zakon-termodinamiki-5737.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichna-ritorika-movlennevi-zhanri-166716.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichna-ritorika-movlennevi-zhanri-166716.html
https://www.youtube.com/watch?v=XF_iUKQVetM


Трудове 

навчання 
Створення банку ідей для 

розв'язання проблеми 
проекту 

Опрацювати презентацію за посиланням : 
https://naurok.com.ua/tehnologiya-stvorennya-banku-idey-
121609.html 

Зарубіжна 

література 
Можливість вибору шляхів 

читання твору як вияв 
характерної для 

постмодернізму літератури 

гри письменника з текстом і 

читачем 

Читати оповідання “Скляний равлик” 

Англійська 

мова 
Населення Великобританії  Виконати впр. 4 ст 114-115 

Фіз. 

культура 
ЗРВ.  Зупинки м’яча, що 

опускається.  Жонглювання 

м’ячем. 

Рівномірний біг до - 1000м. 

 


