
                                            “Затверджую” 

Директор Шепітського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

________ Г.КАРАПКО 
 

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

класів 

(19 квітня, понеділок) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

 

5 клас 
 

Образотворче 

мистецтво 
Народні промисли https://www.youtube.com/watch?v=YQg

fLfQei7c  

Англійська мова Як орієнтуватися по карті Виконати впр 12 ст. 110, вивчити слова 

Основи здоров’я Земля наш спільний дім Опрацювати § 28 

Історія Практичне заняття: Родове дерево. 

Узагальнення 
 Опрацювати §29 

Фізична культура ЗРВ  Жонглювання м’ячем. 

Зупинки  м’яча. 
Стрибки зі скакалкою. 

Природознавство Чинники живої природи. 

Угруповання організмів 
Опрацювати § 43 

 

6  клас 
 

Біологія Принцип класифікації рослин. Опрацювати § 44 

Основи здоров’я Ти велосипедист Опрацювати § 29 

Німецька мова Повторення.Самостійна робота. Повторити лексику по темі "Німеччина" 

Історія України Релігія та звичаї Опрацювати § 46 (132) 6 клас. Історія. 

Повсякденне життя в римських містах. 
Релігія та звичаї (Тиж.3:ПТ) - YouTube 

Інформатика Локальна мережа локальна мережа 

Математика  
  

 

7 клас 
 

Українська мова Види прийменників за будовою. 

Непохідні й похідні прийменники 
Опрацювати теоретичний матеріал із 

підручника (с.187-189); виконати вправу 

434 

Українська 

література 
Олена Теліга. “Сучасникам”. 

Моральний заповіт нащадкам 
Опрацювати статтю із підручника (с. 191); 

читати й аналізувати поезію 

Фізика Механічна енергія та її види https://www.youtube.com/watch?v=ZCAqzF
dlM-s 

 Німецька мова Україна.Вивчення лексики. Виконати вправу 5,с.197 

Хімія Очищення води на очисних станціях 

та в домашніх умовах. 
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=129

4889360669323029&url=http%3A%2F%2F

https://www.youtube.com/watch?v=YQgfLfQei7c
https://www.youtube.com/watch?v=YQgfLfQei7c
https://www.youtube.com/watch?v=1TElzN7jwgw
https://www.youtube.com/watch?v=1TElzN7jwgw
https://www.youtube.com/watch?v=1TElzN7jwgw
https://www.youtube.com/watch?v=ZCAqzFdlM-s
https://www.youtube.com/watch?v=ZCAqzFdlM-s
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=1294889360669323029&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvxdBUucI1HE&text=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4&path=sharelink
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=1294889360669323029&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvxdBUucI1HE&text=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4&path=sharelink


www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dvxd

BUucI1HE&text=%D0%9E%D1%87%D0%
B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%

20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%

D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%

D0%BE%D0%B4&path=sharelink  

Фізична культура ЗРВ.  Тактичні дії в нападі та 

захисті. Жонглювання м’ячем. 
Стрибки зі скакалкою. 

Інформатика  розвязування компетентісних задач розвязування задач 

 

8 клас 
 

 Німецька мова Це наша країна.Ступені порівняння 

прикметників. 
Опрацювати Stunde 89 

Інформатика Розвязування задач розвязування задач 

Англійська мова Мавпячий острів. Домашнє читання Продовжуємо читати, опрацьовуємо 

частини D, E, F 

Біологія Особливості функціонування ока 

людини. 
Опрацювати  §43 

Алгебра 
Аналіз контрольної роботи. 

Квадратний тричлен. 

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

oaxnuI 
Опрацювати п.24; виконати № 890, 893. 

Історія України Правобережна Україна та 

західноукраїнські землі.Розвиток 

освіти, науки та музичної культури 

Опрацювати  §32 (132) Правобережна 

Україна та західноукраїнські землі - 

YouTube 

Географія Урбанізація. Міські агломерації. 

Світові міста 
Опрацювати § 53 

 

9 клас 
 

Інформатика Розвязування задач Розвязування задач 

Фізика Розв'язування вправ і задач Вправа № 36(3,4) 

Алгебра Контрольна робота. Виконати тестові завдання. 

Геометрія Симетрія відносно точки.  Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=7GnCnc

o22Xw 
Опрацювати п.19; виконати № 910, 915.  

Німецька мова Улюблені професії. Опрацювати Stunde 85 

Біологія Походження та історичний розвиток 

життя 
Опрацювати  §49 
https://youtu.be/cqq5-Kc3DJ8 

Трудове навчання Виготовлення виробу 
 

 

10 клас 
 

Українська мова Рід іменника Опрацювати § 49. Впр.4.ст.158 

https://yandex.fr/video/preview/?filmId=1294889360669323029&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvxdBUucI1HE&text=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4&path=sharelink
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=1294889360669323029&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvxdBUucI1HE&text=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4&path=sharelink
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=1294889360669323029&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvxdBUucI1HE&text=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4&path=sharelink
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=1294889360669323029&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvxdBUucI1HE&text=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4&path=sharelink
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=1294889360669323029&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvxdBUucI1HE&text=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4&path=sharelink
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=1294889360669323029&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvxdBUucI1HE&text=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4&path=sharelink
https://www.youtube.com/watch?v=mA_uBoaxnuI
https://www.youtube.com/watch?v=mA_uBoaxnuI
https://www.youtube.com/watch?v=r99dFOHJUK0
https://www.youtube.com/watch?v=r99dFOHJUK0
https://www.youtube.com/watch?v=r99dFOHJUK0
https://www.youtube.com/watch?v=7GnCnco22Xw
https://www.youtube.com/watch?v=7GnCnco22Xw
https://youtu.be/cqq5-Kc3DJ8


Українська мова Число іменника. (І частина) Опрацювати § 50. Впр.2.ст.162 

Українська 
література 

Інші драми Лесі Українки: 
“Одержима”, “Бояриня” 

Читати ст.227-228 

Алгебра Точки экстремума https://www.youtube.com/watch?v=JpnWBg

Pef68  

Геометрія Розв'язування вправ і задач Вправа № 8.39, 8.45 

 Трудове 
навчання 

Рослини,які використовують у 
ландшафтному дизайні. 

https://youtu.be/C7giy0sZ_xY 
 

Англійська мова Цікавий стиль музики - джаз. Знайти інформацію про виконавця джазу 

 

11 клас 
 

Географія  Економіка України Опрацювати § 29 

Хімія Практична робота  
Дослідження якісного складу солей. 

https://youtu.be/28pJCT1geGo  

Інформатика Каскадні таблиці стилів Опрацювати матеріал 

Українська  мова Інформаційні жанри. Пояснення Опрацювати § 53-54; виконати вправу 3 

Українська 
література 

РМ. Портретний нарис про Марусю 
Чурай (письмово) 

Написати портретний нарис 

Інформатика  Види каскадних таблиць опрацювати означення 

Фізична культура ЗРВ   Тактичні дії в нападі та 

захисті(теорія) 
Підтягування на перекладині. 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(20 квітня, вівторок) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

 

5 клас 
 

українська мова Ознайомлення з найбільш 

уживаними вставними словами та 

сполученнями слів (практично). 
Виділення вставних слів на письмі 

комами 

Опрацювати  §41; 
виконати вправу 486 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vstavni-
slova-57215.html 

українська 

література 
М.Рильський. Основні відомості про 

поета. Краса рідної природи й 

відтворення її поетом засобами 

поетичної мови.  “Дощ” 

Вивчити напам'ять один  вірш 

М.Рильського (на власний вибір) 

https://youtu.be/hXz5_grg5Xk 

Математика Поняття про відсотки https://www.youtube.com/watch?v=obW9bq

bChSg  

Зарубіжна 

література 
Доброта і щирість головного героя Читати 17 -21 розділи повісті 

https://www.youtube.com/watch?v=JpnWBgPef6
https://www.youtube.com/watch?v=JpnWBgPef6
https://youtu.be/C7giy0sZ_xY
https://youtu.be/28pJCT1geGo
https://www.youtube.com/watch?v=obW9bqbChSg
https://www.youtube.com/watch?v=obW9bqbChSg


Музичне 

мистецтво 
 Музика на кіноекрані Переглянути відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=U1RQ6h
lYvHk 

Фізична культура ЗРВ  К/У (6) ударів по нерухомому 

м’ячу на точність у гандбольні 
ворота з відстані 7м. 

Стрибки з поворотом на 180 градусів. 

 

6  клас 
 

Українська мова Відмінювання числівників Опрацювати § 54; виконати вправу 455. 
Переглянути відеоурок за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=o1EbBy

6GG0k 

Англійська мова Будова речення.Вживання Present 

Perfect. 
https://youtu.be/A4-iZC_iv00 

 

Географія Значення вод суходолу Опрацювати § 54 
https://youtu.be/h-TKN-EJdPE 

Фізична культура ЗРВ  Передачі м’яча. Жонглювання 

м’ячем 
Жонглювання м’ячем 

Українська 
література 

Гумористичне і сатиричне 
зображення. Жанрова 

різноманітність гумористичних 

творів. Роль гумору в житті 
українців 

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

gumoristichne-i-satirichne-zobrazhennya-

zhanrova-riznomanitnist-gumoristichnih-
tvoriv-velika-rol-gumoru-v-zhitti-ukra-nciv-

198595.html 

Математика 
  

Образотворче 

мистецтво 
Історичний і батальний жанри https://www.youtube.com/watch?v=KyHMB

JCDQaA 

 

7 клас 
 

Алгебра Розв’язування систем двох 

лінійних рівнянь з двома 

змінними графічним способом. 

Переглянути відеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=efUFkT
6A60s 
опрацювати § 27; виконати № 1010 (1,2). 

 Геометрія Взаємне розміщення двох кіл. Опрацювати п.25; виконати № 658, 662; 
переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=UNsuB7

8oJGo 

Хімія  Розв’язування вправ.  Виконати № 5.55;5.56, ст.31 з збірника 

Англійська мова Урок читання. Опрацювати  текст с.102-103 

Фізична культура ЗРВ  Ведення м’яча. Відволікаючі 

дії (фінти) Жонглювання м’ячем.  
Жонглювання м’ячем 

Географія  Узагальнення з теми “Євразія” Повторити § 42-56 

Музичне 

мистецтво 
Електронна музика Переглянути відеоурок за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=G9Ik5M
r0vf0 

https://www.youtube.com/watch?v=U1RQ6hlYvHk
https://www.youtube.com/watch?v=U1RQ6hlYvHk
https://www.youtube.com/watch?v=o1EbBy6GG0k
https://www.youtube.com/watch?v=o1EbBy6GG0k
https://youtu.be/A4-iZC_iv00
https://youtu.be/h-TKN-EJdPE
https://naurok.com.ua/prezentaciya-gumoristichne-i-satirichne-zobrazhennya-zhanrova-riznomanitnist-gumoristichnih-tvoriv-velika-rol-gumoru-v-zhitti-ukra-nciv-198595.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-gumoristichne-i-satirichne-zobrazhennya-zhanrova-riznomanitnist-gumoristichnih-tvoriv-velika-rol-gumoru-v-zhitti-ukra-nciv-198595.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-gumoristichne-i-satirichne-zobrazhennya-zhanrova-riznomanitnist-gumoristichnih-tvoriv-velika-rol-gumoru-v-zhitti-ukra-nciv-198595.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-gumoristichne-i-satirichne-zobrazhennya-zhanrova-riznomanitnist-gumoristichnih-tvoriv-velika-rol-gumoru-v-zhitti-ukra-nciv-198595.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-gumoristichne-i-satirichne-zobrazhennya-zhanrova-riznomanitnist-gumoristichnih-tvoriv-velika-rol-gumoru-v-zhitti-ukra-nciv-198595.html
https://www.youtube.com/watch?v=KyHMBJCDQaA
https://www.youtube.com/watch?v=KyHMBJCDQaA
https://www.youtube.com/watch?v=efUFkT6A60s
https://www.youtube.com/watch?v=efUFkT6A60s
https://www.youtube.com/watch?v=UNsuB78oJGo
https://www.youtube.com/watch?v=UNsuB78oJGo
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ik5Mr0vf0
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ik5Mr0vf0


 

8 клас 
 

Німецька мова Географічне положення України. Опрацювати Stunde 90 

Хімія Добування кислот . Опрацювати  §35,виконати №281;282. 
https://youtu.be/Be7RSQW1l-U 

Основи здоров’я Закони і правоохоронні органи Опрацювати § 30 

Фізика Робота й потужність електричного 

струму 
https://www.youtube.com/watch?v=ap1JO0k

CPrk 

Зарубіжна 

література  Художні образи 
Читати "Маленький принц" 

Геометрія  Площа трикутника. Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=mchph2

Qp8aA 
Опрацювати п.25; виконати № 909, 918. 

Фізична культура ЗРВ   Удари по м’ячу ногою, 

головою. Жонглювання м’ячем 
Підтягування на перекладині. Стрибки зі 

скакалкою. 

 

9 клас 
 

Географія  Наука. Освіта. Охорона здоров’я. Опрацювати § 44 

Правознавство Поліцейські(патрульні, дільничні 

офіцери поліції) 
Опрацювати § 30 

Фізична культура ЗРВ  Зупинки м’яча , що 
опускається.  Жонглювання м’ячем 

Підтягування на перекладині. Стрибки зі 
скакалкою. 

Українська мова РМ. Тези прочитаних 

публіцистичної та науково-
пізнавальної статей 

Виконати вправу 348 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-urok-
movlennevogo-rozvitku-tezi-procitanih-

publicisticnoi-ci-naukovo-piznavalnoi-statej-

261523.html 

Німецька мова Вибір професії.Konjunktiv. Опрацювати Stunde 86 

Українська 
література  

Урок позакласного читання 
О.Іваненко. “Марія” 

Виконати тестові завдання за посиланням: 
https://naurok.com.ua/test/pozaklasne-

chitannya-o-ivanenko-mariya-8676.html 

Біологія Узагальнення по темі “Еволюція 
органічного світу” 

Повторити § 43-49 

 

10 клас 
 

Географія  Економіка країн Африки Опрацювати § 41 

Фізична культура ЗРВ Зупинки м’яча 

,  що  опускається.  Жонглювання 
м’ячем. 

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

Зарубіжна 

література  
Зміни в драматургії на межі ХІХ-ХХ 

ст. 

 

Хімія Лабораторний дослід .Біуретова 

реакція.Ксантопротеїнова реакція. 
https://youtu.be/Zg36-dLnfhE 
https://youtu.be/7fl-IJM25Zc 

https://youtu.be/Be7RSQW1l-U
https://www.youtube.com/watch?v=ap1JO0kCPrk
https://www.youtube.com/watch?v=ap1JO0kCPrk
https://www.youtube.com/watch?v=mchph2Qp8aA
https://www.youtube.com/watch?v=mchph2Qp8aA
https://youtu.be/Zg36-dLnfhE
https://youtu.be/7fl-IJM25Zc


Фізика Цикл теплових машин. ККД 

теплових машин. Цикл Карно. 
Принцип дії холодильної машини 

https://www.youtube.com/watch?v=d8VXo

V0McOA 

Біологія Клітинний цикл.Ріст і розвиток 

клітин. 
Опрацювати §45 
https://youtu.be/7_x9IfWYtMU 

Громадянська 

освіта 
Міжнародні відносини Тема 2.ст.172-175 

 

11 клас 
 

Алгебра Розв'язування задач і вправ. 

Підготовка до контрольної роботи 
https://zno.lvtest.org.ua/guide?subject=0%2

C2&show=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D
0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%

B8%D1%82%D0%B8  

Геометрія Розв'язування задач і вправ https://zno.lvtest.org.ua/guide?subject=0%2
C5&show=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D

0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%

B8%D1%82%D0%B8  

Українська мова Інформаційні жанри. Інструкція Опрацювати § 54; виконувати тести з 

підготовки до ЗНО 

Українська 
література 

Контрольна робота. Літературне 
“шістдесятництво”. Митець і 

суспільство 

Виконати тестові завдання за посиланням: 
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-

z-temi-5-literaturne-shistdesyatnictvo-mitec-

i-suspilstvo-182315.html 

Біологія Роль біологічних досліджень у 

розвитку медицини 
Опрацювати  §46 

Фізика Планетарна модель атома, її якісне 

обґрунтування на основі постулатів 

Бора. Енергетичні рівні атома 

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

VhQdUUg  

Зарубіжна 

література  
Варіанти фіналу твору як ознака 

стилю М.Павича. Значення 

центральної метафори. 

Виконати тести за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/milorad-pavich-

sklyaniy-ravlik-440820.html 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(21 квітня, середа) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

 

5 клас 
 

Математика Знаходження відсотків від числа https://www.youtube.com/watch?v=6QlNK

mxoQoE  

Зарубіжна 

література 
Доброта і щирість головного героя Виконати тести за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/roald-dal-charli-i-

shokoladna-fabrika-6091.html 

Природознавство Екосистеми Опрацювати § 44 
https://youtu.be/wk5Ql0RqZE0 

Трудове навчання Виготовлення писанки. https://youtu.be/63AJkFxJQG4 

https://www.youtube.com/watch?v=d8VXoV0McOA
https://www.youtube.com/watch?v=d8VXoV0McOA
https://youtu.be/7_x9IfWYtMU
https://zno.lvtest.org.ua/guide?subject=0%2C2&show=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://zno.lvtest.org.ua/guide?subject=0%2C2&show=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://zno.lvtest.org.ua/guide?subject=0%2C2&show=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://zno.lvtest.org.ua/guide?subject=0%2C2&show=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://zno.lvtest.org.ua/guide?subject=0%2C5&show=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://zno.lvtest.org.ua/guide?subject=0%2C5&show=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://zno.lvtest.org.ua/guide?subject=0%2C5&show=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://zno.lvtest.org.ua/guide?subject=0%2C5&show=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-z-temi-5-literaturne-shistdesyatnictvo-mitec-i-suspilstvo-182315.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-z-temi-5-literaturne-shistdesyatnictvo-mitec-i-suspilstvo-182315.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-z-temi-5-literaturne-shistdesyatnictvo-mitec-i-suspilstvo-182315.html
https://www.youtube.com/watch?v=5evtVhQdUUg
https://www.youtube.com/watch?v=5evtVhQdUUg
https://naurok.com.ua/test/milorad-pavich-sklyaniy-ravlik-440820.html
https://naurok.com.ua/test/milorad-pavich-sklyaniy-ravlik-440820.html
https://www.youtube.com/watch?v=6QlNKmxoQoE
https://www.youtube.com/watch?v=6QlNKmxoQoE
https://naurok.com.ua/test/roald-dal-charli-i-shokoladna-fabrika-6091.html
https://naurok.com.ua/test/roald-dal-charli-i-shokoladna-fabrika-6091.html
https://youtu.be/wk5Ql0RqZE0
https://youtu.be/63AJkFxJQG4


 

Трудове навчання Остаточна обробка виробу. Виконати тести за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/pisanka-

114423.html 

 

 

6  клас 
 

Біологія Узагальнення з теми Вищі рослини. Опрацювати  §42-44. 

Німецька мова Країна в Європі. Опрацювати с.193-194 

Етика Чого вимагає від нас різноманітність 

життя в громадянському суспільстві 
Опрацювати с. 160-162 

Зарубіжна 
література 

Контрольна робота. Поетичне 
бачення світу 

Виконати к.р. за посиланням 
https://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-

poetychne-bachennia-svitu-obraz-

maibutnoho-v-literaturi-za-pidruchnykom-

ievoloshchuk-28407.html 

Українська мова Відмінювання числівників Опрацювати § 55-56; виконати вправи 

469, 479  

Українська 

література 
Леонід Глібов. “Щука”. 

Викривальна і повчальна 

спрямованість байок  поета. 
Побудова байки 

Переглянути презентацію за посиланням: 

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

leonid-glibov-viznacnij-ukrainskij-bajkar-
poet-vikrivalna-i-povcalna-spramovanist-

bajok-pismennika-bajka-suka-322170.html 

 

7 клас 
 

Алгебра Розв’язування систем двох 

лінійних рівнянь з двома 

змінними методом підстановки. 

Переглянути відеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=8PGj2K

MbZOM 
опрацювати § 28; виконати № 1033, 1035 

(1,2). 

Фізика Закон збереження і перетворення 
енергії в механічних процесах та 

його практичне застосування 

https://www.youtube.com/watch?v=E883-
jJHXAM  

Українська мова Прийменниково-іменникові 

конструкції в ролі членів речення 
Опрацювати презентацію за посиланням: 

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

priymennikovo-imennikovi-konstrukci-v-

roli-chleniv-rechennya-89503.html 

Українська 

література 
Олександр Гаврош. “Неймовірні 

пригоди Івана Сили”. Повість про 

пригоди українського силача 

Опрацювати біографію; переглянути 

історичну довідку за посиланням: 

https://youtu.be/EIUBidoHGcY 
Прочитати повість 

Образотворче 
мистецтво 

Проектування в ескізній формі 
проектного середовища 

http://media-
library.rozumniki.ua/storage/LESSON_TES

T/lesson10/index_part_32_tab_66.html  

Зарубіжна 
література 

Контрольна робота. Світова новела Виконати к.р. за посиланням 
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-

svitova-novela-sucasna-literatura-30937.html 

https://naurok.com.ua/test/pisanka-114423.html
https://naurok.com.ua/test/pisanka-114423.html
https://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-poetychne-bachennia-svitu-obraz-maibutnoho-v-literaturi-za-pidruchnykom-ievoloshchuk-28407.html
https://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-poetychne-bachennia-svitu-obraz-maibutnoho-v-literaturi-za-pidruchnykom-ievoloshchuk-28407.html
https://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-poetychne-bachennia-svitu-obraz-maibutnoho-v-literaturi-za-pidruchnykom-ievoloshchuk-28407.html
https://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-poetychne-bachennia-svitu-obraz-maibutnoho-v-literaturi-za-pidruchnykom-ievoloshchuk-28407.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-leonid-glibov-viznacnij-ukrainskij-bajkar-poet-vikrivalna-i-povcalna-spramovanist-bajok-pismennika-bajka-suka-322170.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-leonid-glibov-viznacnij-ukrainskij-bajkar-poet-vikrivalna-i-povcalna-spramovanist-bajok-pismennika-bajka-suka-322170.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-leonid-glibov-viznacnij-ukrainskij-bajkar-poet-vikrivalna-i-povcalna-spramovanist-bajok-pismennika-bajka-suka-322170.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-leonid-glibov-viznacnij-ukrainskij-bajkar-poet-vikrivalna-i-povcalna-spramovanist-bajok-pismennika-bajka-suka-322170.html
https://www.youtube.com/watch?v=8PGj2KMbZOM
https://www.youtube.com/watch?v=8PGj2KMbZOM
https://www.youtube.com/watch?v=idkb7SziRHQ
https://www.youtube.com/watch?v=idkb7SziRHQ
https://naurok.com.ua/prezentaciya-priymennikovo-imennikovi-konstrukci-v-roli-chleniv-rechennya-89503.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-priymennikovo-imennikovi-konstrukci-v-roli-chleniv-rechennya-89503.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-priymennikovo-imennikovi-konstrukci-v-roli-chleniv-rechennya-89503.html
https://youtu.be/EIUBidoHGcY
http://media-library.rozumniki.ua/storage/LESSON_TEST/lesson10/index_part_32_tab_66.html
http://media-library.rozumniki.ua/storage/LESSON_TEST/lesson10/index_part_32_tab_66.html
http://media-library.rozumniki.ua/storage/LESSON_TEST/lesson10/index_part_32_tab_66.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-svitova-novela-sucasna-literatura-30937.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-svitova-novela-sucasna-literatura-30937.html


Трудове навчання Технологічний процес виготовлення 

виробу 

 

 

8 клас 
 

Українська мова РМ. Контрольний стислий 

письмовий переказ розповідного 
тексту з елементами опису 

місцевості в художньому стилі (за 

складним планом). Підготовча 
робота 

Написати переказ на чернетках 

Українська мова РМ. Контрольний стислий 

письмовий переказ розповідного 
тексту з елементами опису 

місцевості в художньому стилі (за 

складним планом) 

Повторити вивчене про вставні слова 

Алгебра 
Розкладання квадратного 

тричлена на множники. 

Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=1TCqM

GTXpAw 
Опрацювати п.24; виконати № 898 (1-3), 

901. 

Геометрія Площа трапеції. Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=TqdjBm

2TCGI 
Опрацювати п.26; виконати № 942, 946. 

Зарубіжна 

література 
Людські взаємини, моральні 

цінності в казці-притчі “Маленький 

принц” 

Читати казку-притчу 
https://naurok.com.ua/test/a-de-sent-

ekzyuperi-malenkiy-princ-3743.html 

Хімія Способи добування солей Опрацювати  §36,виконати №290 
https://youtu.be/7lNcstjAubk 

 

9 клас 
 

Зарубіжна 

література 
Позакласне читання. Кіноповісті та 

кіноромани Хосе Рівера, Тім 
Салліван “Листи до Джульєтти” 

https://www.ivi.ru/watch/60782  

Німецька мова  Вибір професії. https://youtu.be/AUKJv5ZrJXE 

 

Фізика Розв'язування вправ і задач https://www.youtube.com/watch?v=jn6bZca

aIaE 

Хімія Розв’язування вправ Виконати №15.19;15.20 ст.87 із збірника. 

Алгебра Аналіз контрольної роботи. 
Розв”язування вправ. 

Виконати № 1035, 1040. 

Геометрія Симетрія відносно прямої. Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=m9bDb
mX0pmc 
Опрацювати п.20; виконати № 931, 933, 

935. 

Мистецтво Збереження мистецьких надбань: https://www.youtube.com/watch?v=Y0Rmx

https://www.youtube.com/watch?v=1TCqMGTXpAw
https://www.youtube.com/watch?v=1TCqMGTXpAw
https://www.youtube.com/watch?v=TqdjBm2TCGI
https://www.youtube.com/watch?v=TqdjBm2TCGI
https://naurok.com.ua/test/a-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-princ-3743.html
https://naurok.com.ua/test/a-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-princ-3743.html
https://youtu.be/7lNcstjAubk
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-stara-i-nova-drama-rol-g-ibsena-v-rozvitku-svitovoi-dramaturgii-jogo-novatorstvo-293990.html
https://youtu.be/AUKJv5ZrJXE
https://www.youtube.com/watch?v=jn6bZcaaIaE
https://www.youtube.com/watch?v=jn6bZcaaIaE
https://www.youtube.com/watch?v=m9bDbmX0pmc
https://www.youtube.com/watch?v=m9bDbmX0pmc
https://www.youtube.com/watch?v=TK1Np_1AMYI


музеї, галереї 26kDrQ 

 

10 клас 
 

Українська мова Число іменника(ІІ частина) Опрацювати § 51. Впр.7.ст165 

Українська мова Докладний переказ тексту 
художнього стилю 

Опрацювати § 50-51 

Українська 

література 
Микола Вороний. Біографія. Поезія. 

Символізм 
Читати ст.229-239 

Алгебра Застосування похідної до 

дослідження функцій 
https://www.youtube.com/watch?v=mP0d_U

m-4cw 

Біологія Статеві клітини й запліднення. Опрацювати   §46 
https://youtu.be/8DPDcftZt9Q 

Фіз. культура ЗРВ.   К/У   (6) зупинок м’яча , що 
опускається, одним із вивчених 

способів. 

Вправи на прес. 

 

11 клас 
 

Географія  Особливості економіки України Опрацювати § 30 

Історія Вс. Основні тенденції розвитку 
літератури і мистецтва у другій 

половині ХХ- на початку ХХІ ст. 

Опрацювати пар.-22 

Хімія Біологічне значення хімічних 
елементів. 

Опрацювати  §32, виконати №258;259. 
https://youtu.be/6aUThVn7UGE 

Історія Укр. Революція Гідності 2013-2014 рр. Опрацювати пар.-35  п.4 

Захист Укр. Підготовка до евакуації. 

Документація. Оцінка стану 

постраждалого за алгоритмом 

МАRCH 

Опрацювати пар.-19 

Фізика Гіпотеза де Бройля . Корпускулярно-

хвильовий дуалізм як загальна 
властивість матерії 

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

tSwRv7HNo  

Фіз. культура ЗРВ  К/У 5 ударів на точність у 

гандбольні ворота  з відстані 16,5 м 
(з-за меж штрафного майданчика) 

після ведення м’яча. 

Підтягування на перекладині. 
Стрибки зі скакалкою. 

 
Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(22 квітня, четвер) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

 

5 клас 
 

Українська мова РМ. Лист до рідної людини з 
використанням звертань та вставних 

слів 

Опрацювати с.210-214; 
Виконати вправу 495 
https://vseosvita.ua/library/rozvitok-

movlenna-list-do-ridnoi-ludini-z-

vikoristannam-zvertan-ta-vstavnih-sliv-

https://www.youtube.com/watch?v=TK1Np_1AMYI
https://www.youtube.com/watch?v=mP0d_Um-4cw
https://www.youtube.com/watch?v=mP0d_Um-4cw
https://youtu.be/8DPDcftZt9Q
https://youtu.be/6aUThVn7UGE
https://www.youtube.com/watch?v=i-tSwRv7HNo
https://www.youtube.com/watch?v=i-tSwRv7HNo


dilovi-paperi-oformlenna-konverta-abo-

adresi-na-postovij-listivci-232849.html 

Українська 

література 
М.Рильський. Єдність людини і 

природи, зв'язок між станом 

людської душі та довкіллям. “Осінь 
- маляр із палітрою пишною…” 

Проаналізувати поезію. 
Переглянути відео за посиланнням: 
https://youtu.be/GhhJnxxgs5g 

Математика Знаходження відсотків від числа https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-

klas/desiatkovi-drobi-15859/vidsotki-
zadachi-na-vidsotki-znakhodzhennia-

vidsotka-vid-velichini-i-veli_-15902/re-

4e50b3e7-68a9-4be4-9cb2-8e3f8218bc63  

Етика Якими є особливості поведінки в дні 

смутку та печалі 
https://naurok.com.ua/test/scho-oznachae-

dotrimuvatisya-norm-etiketu-v-

povsyakdennomu-zhitti-700155.html  

Фіз. культура ЗРВ    Індивідуальні дії в нападі і 

захисті. (теорія).  Жонглювання 

м’ячем 

Віджимання від підлоги.(хл) 
Від лави дівчата. 

Англійська мова Що ми знаємо про Великобританію Виконати впр.1, 2 ст 111-112 

 

6  клас 
 

Фіз. культура ЗРВ   Індивідуальні дії в нападі і 

захисті.(теорія)  
Вправи на прес. 

Англійська мова Весна.Тренування граматичних 
навичок.  

Опрацювати текст,вивчити слова до 
тексту 

Математика 
  

Географія  Віртуальна подорож.Води суходолу. https://youtu.be/hfvLzFDFmBc 
https://youtu.be/rcMYquMyzmU 

Трудове навчання Виготовлення писанки. Доробити виріб 

Трудове навчання Остаточна обробка писанки. Підготувати проєкт про писанку 

Муз.мист. Концерт. Фантазія. Симфонічна 

поема. 

Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=6R4MC

xX_W30 

 

7 клас 
 

Англійська мова Урок читання.Teenage Kyiv. https://youtu.be/Q69PemJ79kg 
 

Хімія Розв’язування розрахункових задач 
на знаходження масової частки. 

Виконати № 3.48; 3.49 ст.18 із збірника. 
https://youtu.be/uQvR9iANvcg 

Основи здоров’я Причини і наслідки вживання 

наркотиків 
Опрацювати  §326 

Німецька мова Рекорди України. Опрацювати Stunde 66 

Біологія Узагальнення знань з теми процеси Повторити §33-39 

https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/vidsotki-zadachi-na-vidsotki-znakhodzhennia-vidsotka-vid-velichini-i-veli_-15902/re-4e50b3e7-68a9-4be4-9cb2-8e3f8218bc63
https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/vidsotki-zadachi-na-vidsotki-znakhodzhennia-vidsotka-vid-velichini-i-veli_-15902/re-4e50b3e7-68a9-4be4-9cb2-8e3f8218bc63
https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/vidsotki-zadachi-na-vidsotki-znakhodzhennia-vidsotka-vid-velichini-i-veli_-15902/re-4e50b3e7-68a9-4be4-9cb2-8e3f8218bc63
https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/vidsotki-zadachi-na-vidsotki-znakhodzhennia-vidsotka-vid-velichini-i-veli_-15902/re-4e50b3e7-68a9-4be4-9cb2-8e3f8218bc63
https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/vidsotki-zadachi-na-vidsotki-znakhodzhennia-vidsotka-vid-velichini-i-veli_-15902/re-4e50b3e7-68a9-4be4-9cb2-8e3f8218bc63
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://naurok.com.ua/kombinovaniy-urok-na-temu-moral-i-etiket-55617.html
https://youtu.be/hfvLzFDFmBc
https://youtu.be/rcMYquMyzmU
https://www.youtube.com/watch?v=6R4MCxX_W30
https://www.youtube.com/watch?v=6R4MCxX_W30
https://youtu.be/Q69PemJ79kg
https://youtu.be/uQvR9iANvcg


життєдіяльності тварин. 

Фіз. культура ЗРВ  Ведення м’яча . Зупинки м’яча. Віджимання від підлоги (хл) від лави 
(дівч) 

Географія Тихий океан. Географічне 

положення. Рельєф дна. 
Опрацювати  §57 

 

8 клас 
 

Фізика Розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=34p05O-
NOcI  

Фіз. культура ЗРВ  Командні дії в нападі та 

захисті. Жонглювання м’ячем 
Підтягування на перекладині(хл) 
Стрибки зі скакалкою (дівч) 

Українська 

література 
ПЧ. Іван Сенченко. Повість 

“Діамантовий берег” 
Читати скорочено твір за посиланням: 

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php

?tid=17557 

Українська 

література 
Юрій Винничук. “Місце для 

дракона” - повість-казка про 
сучасний світ, у якому й досі живуть 

“драконячі закони” 

Опрацювати біографію письменника за 

посиланням: 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-

yuriy-vinnichuk-misce-dlya-drakona---

povist-kazka-pro-suchasniy-svit-u-yakomu-

y-dosi-zhivut-drakonyachi-zakoni-
113434.html 
Прочитати повість 

Географія  Сільські населені пункти Опрацювати  §54 

Біологія Слухова сенсорна система. Опрацювати  §44 
https://youtu.be/BK7kbtBcPY0 

Трудове навчання Технологічний процес виготовлення 

виробу 

 

 

9 клас 
 

Хімія Захист довкілля від стійких 

органічних забруднювачів. 
Опрацювати §41 
https://youtu.be/lkUVr8rN7Ek 
 

Основи здоров’я ВІЛ-СНІД - виклик людині Опрацювати  §25 

Українська мова РМ. Конспект сприйнятого на слух 

науково-навчального тексту 
Опрацювати с.200-202; 
виконати вправу 351 
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-
konspekt-sprijnatogo-na-sluh-naukovo-

navcalnogo-tekstu-265887.html 

Українська мова Повторення вивчення розділових 
знаків у простому і складному 

реченні 

https://vseosvita.ua/library/povtorenna-
vzivanna-vivcenih-rozdilovih-znakiv-u-

prostomu-i-skladnomu-recennah-

118042.html 

Українська 

література 
Біблія в житті Т.Шевченка.Світле 

пророцтво поета (“Ісаїя.Глава 

35”).Художня інтерпретація творів 
із Книги псалмів, риси її 

Випишіть із прочитаних творів рядки 

у яких ліричний герой (автор) 

звертається до Бога 

https://www.youtube.com/watch?v=34p05O-NOcI
https://www.youtube.com/watch?v=34p05O-NOcI
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=17557
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=17557
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-yuriy-vinnichuk-misce-dlya-drakona---povist-kazka-pro-suchasniy-svit-u-yakomu-y-dosi-zhivut-drakonyachi-zakoni-113434.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-yuriy-vinnichuk-misce-dlya-drakona---povist-kazka-pro-suchasniy-svit-u-yakomu-y-dosi-zhivut-drakonyachi-zakoni-113434.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-yuriy-vinnichuk-misce-dlya-drakona---povist-kazka-pro-suchasniy-svit-u-yakomu-y-dosi-zhivut-drakonyachi-zakoni-113434.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-yuriy-vinnichuk-misce-dlya-drakona---povist-kazka-pro-suchasniy-svit-u-yakomu-y-dosi-zhivut-drakonyachi-zakoni-113434.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-yuriy-vinnichuk-misce-dlya-drakona---povist-kazka-pro-suchasniy-svit-u-yakomu-y-dosi-zhivut-drakonyachi-zakoni-113434.html
https://youtu.be/BK7kbtBcPY0
https://youtu.be/lkUVr8rN7Ek


національної своєрідності  у 

Т.Шевченка 
ТЛ: псалом 

https://fs01.vseosvita.ua/0100bor0-

64dc.pdf 

Фіз. культура ЗРВ  Удари по м’ячу ногою, 

головою. Відволікальні дії (фінти). 
Елементи гри воротаря. 

Підтягування на перекладині (хл) стрибки 

зі скакалкою (дівч.) 

Зарубіжна 

література 
Рей Дуглас Бредбері. Тривога за 

майбутнє суспільства  в романі-
антиутопії “451 градус за 

Фаренгейтом” 

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

pBmha8  

 

10 клас 
 

Географія  Економіка країн Африки Опрацювати  §42 

Фізика Розв'язування задач Вправа № 38(6,7) 

Захист Укр. Загальні ознаки надзвичайних 

ситуацій. Рівні надзвичайних 

ситуацій. Класифікація 
надзвичайних ситуацій. 

Опрацювати пар.- 41 

Захист Укр. Джерела небезпечних ситуацій у 
військовий час . 

Опрацювати пар.-42 

Зарубіжна 

література 
Моріс Метерлінк “Синій птах” 

М.Метерлінк як теоретик і практик 
“нової драми” 

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

Rr4PlE  

Громадянська 

освіта 
Міжнародна система безпеки Тема 2.ст.175-178 

Трудове навчання Ландшафтний дизайн. https://youtu.be/N5qRKpH9OLc 

 

 

11 клас 
 

Українська мова Інформаційні жанри. Повідомлення Опрацювати теоретичний матеріал. 
Виконувати тести з  
підготовки до ЗНО 

Українська 
література 

Василь Стус. Загальний огляд життя 
і творчості 

Переглянути відеоурок за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=F4_Kw

Dqs2sE 

Біологія Генетична інженерія людини. Опрацювати §47 
https://youtu.be/SD22NmwIbGY 

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

matematika-sistemi-rivnyan.html  

Геометрія Прямі та площини у просторі https://zno.osvita.ua/mathematics/tag-

pryami_ta_ploshini_u_prostori/ 

Астрономія Історія розвитку уявлень про 

Всесвіт. Походження й еволюція 

Всесвіту 

https://www.youtube.com/watch?v=BgyjZs9

7xPw 

Англійська мова  Навички письма. Написати лист другу про минулий вікенд. 

https://www.youtube.com/watch?v=xyXXQpBmha8
https://www.youtube.com/watch?v=xyXXQpBmha8
https://gdz4you.com/prezentaciyi/svitova-literatura/oskar-uajld-22746/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/svitova-literatura/oskar-uajld-22746/
https://youtu.be/N5qRKpH9OLc
https://www.youtube.com/watch?v=F4_KwDqs2sE
https://www.youtube.com/watch?v=F4_KwDqs2sE
https://youtu.be/SD22NmwIbGY
https://yukhym.com/uk/zno-matematika/zno-matematika-sistemi-rivnyan.html
https://yukhym.com/uk/zno-matematika/zno-matematika-sistemi-rivnyan.html
https://zno.osvita.ua/mathematics/tag-pryami_ta_ploshini_u_prostori
https://zno.osvita.ua/mathematics/tag-pryami_ta_ploshini_u_prostori
https://www.youtube.com/watch?v=BgyjZs97xPw
https://www.youtube.com/watch?v=BgyjZs97xPw


                 
 

                Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

( 23 квітня, п”ятниця) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

 

5 клас 
 

Англійська мова Визначні місця Великобританії Виконати впр.3,4,5,6 ст 112-113 

Інформатика Цикли з лічильником цикли в скретч 

Українська мова Складні речення з 

безсполучниковим і 

сполучниковим зв'язком. Кома між 

частинами складного речення 
з'єднаними  безсполучниковим і 

сполучниковим зв'язком 

Переглянути відеоурок за посиланням: 

https://youtu.be/MeC36A-e9jI 

Математика Знаходження відсотків від числа https://vseosvita.ua/library/samostijna-

robota-5-klas-znahodzenna-vidsotkiv-vid-

cisla-znahodzenna-cisla-za-jogo-vidsotkom-

128695.html  

Українська мова Складні речення з 

безсполучниковим і 

сполучниковим зв'язком. Кома між 
частинами складного речення 

з'єднаними  безсполучниковим і 

сполучниковим зв'язком 

Опрацювати  § 42; 
виконати вправу 503; 
виконати тестові завдання за посиланням: 
https://naurok.com.ua/test/skladni-

rechennya-z-bezspoluchnikovim-i-

spoluchnikovim-zv-yazkom-140455.html 

 

6  клас 
 

Українська мова Буква ь на кінці числівників і 
перед закінченням у непрямих 

відмінках 

Виконати тестові завдання за посиланням: 
https://naurok.com.ua/test/chislivnik-6-klas-

255541.html 

Фіз. культура ЗРВ.  К/У (5) ударів по 
нерухомому м’ячу на точність у 

гандбольні ворота з відстані 7 м. 

Жонглювання м’ячем. 

Математика 
  

Зарубіжна 

література 
Астрід Анна Емілія Ліндгрен. 

Основні відомості про життя і 

творчість письменниці, 
популярність її творів у різних 

країнах 

https://www.youtube.com/watch?v=9kOZx0

_l-DQ  

Українська мова Написання разом порядкових 

числівників із -тисячний 
Опрацювати § 56; виконати вправу 481 

Історія  Військові завоювання Риму. 
Пунічні війни 

Опрацювати §47 (132) Військові 
завоювання Риму. Пунічні війни - 

YouTube 

 

7 клас 
 

Алгебра Розв’язування систем двох 

лінійних рівнянь з двома 

Переглянути відеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=_Afh0b2

https://vseosvita.ua/library/samostijna-robota-5-klas-znahodzenna-vidsotkiv-vid-cisla-znahodzenna-cisla-za-jogo-vidsotkom-128695.html
https://vseosvita.ua/library/samostijna-robota-5-klas-znahodzenna-vidsotkiv-vid-cisla-znahodzenna-cisla-za-jogo-vidsotkom-128695.html
https://vseosvita.ua/library/samostijna-robota-5-klas-znahodzenna-vidsotkiv-vid-cisla-znahodzenna-cisla-za-jogo-vidsotkom-128695.html
https://vseosvita.ua/library/samostijna-robota-5-klas-znahodzenna-vidsotkiv-vid-cisla-znahodzenna-cisla-za-jogo-vidsotkom-128695.html
https://naurok.com.ua/test/chislivnik-6-klas-255541.html
https://naurok.com.ua/test/chislivnik-6-klas-255541.html
https://www.youtube.com/watch?v=9kOZx0_l-DQ
https://www.youtube.com/watch?v=9kOZx0_l-DQ
https://www.youtube.com/watch?v=BB4VvilpaDw
https://www.youtube.com/watch?v=BB4VvilpaDw
https://www.youtube.com/watch?v=BB4VvilpaDw
https://www.youtube.com/watch?v=_Afh0b23Lik


змінними способом додавання. 3Lik 
опрацювати § 29; виконати № 1056, 1059 
(1), 1061(1). 

Геометрія Геометричне місце точок. Опрацювати п.26; виконати № 675, 679; 

переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=stZP_r5

mQVM 

Історія України Утворення Кримського ханства. 
Суспільний устрій та культура 

ханства Держава Феодоро в Криму 

Опрацювати § 22(132) Держава Феодоро в 
Криму. Утворення Кримського ханства. 

Суспільний устрій та культура ханства. - 

YouTube 

Всесвітня історія Центральна та Східна Європа Опрацювати §19-20 (132) 7 клас. 

Всесвітня історія. Держави Центральної 

та Східної Європи в Х – ХV ст. 
(Тиж.5:ЧТ) - YouTube 

Біологія Розмноження та розвиток у тварин. Опрацювати § 40 
https://youtu.be/Nifmfl2Lcz8 

Зарубіжна 

література 
Позакласне читання. Льюїс К. С. 

“Хроніки Нарнії” 
Читати твір 

Інформатика Розвязування задач розвязування задач 

 

8 клас 
 

Інформатика Упорядкування даних в таблицях Упорядкування даних 

Англійська мова Минулий незначний час. 

Повторення граматики 
Повторити правила минулого часу 

Мистецтво Пейзажна лірика в музиці та 

живопису 

 

Алгебра 
Розкладання квадратного 

тричлена на множники. 

Повторити п.24; виконати № 906 (1,2), 
908, 910 (1,2). 

Всесвітня історія Освічений абсолютизм Опрацювати § 23(132) Освічений 

абсолютизм (8 клас) - YouTube 

Фіз. культура ЗРВ   Пересування,  ведення м’яча. 
Пасування м’яча, зупинка м’яча. 

Вкидання м’яча. 

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

 

9 клас 
 

Фізика Реактивний рух. Фізичні основи 

ракетної техніки. Досягнення 

космонавтики 

https://www.youtube.com/watch?v=iqSoj5-

tGAM  

Історія України Практична робота. Ідея 

автономності української 
політичної партії. 

Виконати практичну роботу 

 Історія України Економічне та суспільно-політичне 

життя у складі Австро-Угорщини 
Опрацювати  §28 

https://www.youtube.com/watch?v=_Afh0b23Lik
https://www.youtube.com/watch?v=stZP_r5mQVM
https://www.youtube.com/watch?v=stZP_r5mQVM
https://www.youtube.com/watch?v=qesrrBEBS_4
https://www.youtube.com/watch?v=qesrrBEBS_4
https://www.youtube.com/watch?v=qesrrBEBS_4
https://www.youtube.com/watch?v=qesrrBEBS_4
https://www.youtube.com/watch?v=RMqS5vZryF8
https://www.youtube.com/watch?v=RMqS5vZryF8
https://www.youtube.com/watch?v=RMqS5vZryF8
https://www.youtube.com/watch?v=RMqS5vZryF8
https://youtu.be/Nifmfl2Lcz8
https://www.youtube.com/watch?v=YyAElRLQnak
https://www.youtube.com/watch?v=YyAElRLQnak
https://www.youtube.com/watch?v=iqSoj5-tGAM
https://www.youtube.com/watch?v=iqSoj5-tGAM


Фіз. культура ЗРВ  Командні дії в нападі і 

захисті.(теорія) Основні засади 
арбітражу. 

Підтягування на перекладині (хл) 

Стрибки зі скакалкою (дівч) 

Інформатика Розвязування компетентісних 

задач 
розвязування задач 

Всесвітня історія Спроби модернізації Османської 

імперії 
Опрацювати  §25 

 

10 клас 
 

Історія України Початок Другої світової війни Опрацювати  §32-33 

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

MTF3Kw 

Фіз. культура ЗРВ  Командні дії в нападі та 

захисті.(теорія) Жонглювання 

м’ячем 

Підтягування на перекладині (хл) 

Стрибки зі скакалкою (дівч) 

Історія України Початок німецько-радянської 

війни 
Опрацювати  §34-35 

Всесвітня історія Воєнні дії в середині 1941-1942 рр. Опрацювати  §29 

Інформатика системи аналізу трафіку безпека в системах 

Англійська мова Поп співаки сучасності Мій улюблений співак. 19-25 речень 

 

11 клас 
 

 Історія Укр. Збройна агресія Російської 
Федерації проти України. 

Опрацювати пар.- 36 п.1,2,3,4 

Українська мова Діалогічні жанри. Бесіда. 

Телефонна розмова 
Опрацювати § 55-56; виконати вправу 3. 

Фізика Випромінювання та поглинання 

світла атомами. Лінійчасті спектри 
https://www.youtube.com/watch?v=CdvFAz

axuwI  

Трудове навчання Робота з інформаційними 

джерелами 
https://naurok.com.ua/urok-robota-z-

informaciynimi-dzherelami-vibir-virobu-

40741.html 

Зарубіжна 

література 
РМ(письмово) Есе на тему 

“Причини самотності та способи її 

подолання” (за оповіданням 
“Скляний равлик” М. Павича) 

Написати есе 

Англійська мова Що я знаю про погоду. Повторення Повторити слова, які стосуються погоди 

Фіз. культура ЗРВ  Індивідуальні дії в нападі та 
захисті(теорія)  Жонглювання 

м’ячем 

Віджимання від підлоги (хл) 
Від лави (дівч) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QmdvpMTF3Kw
https://www.youtube.com/watch?v=QmdvpMTF3Kw
https://www.youtube.com/watch?v=CdvFAzaxuwI
https://www.youtube.com/watch?v=CdvFAzaxuwI

