
    “Затверджую” 

Директор Шепітського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

________ Г.КАРАПКО 

 

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

класів 

(26 квітня, понеділок) 

Назва предмету Назва теми Завдання 
 

5 клас 
 

Образотворче 

мистецтво 
Петриківський розпис. Виконання рослинних 

зображень на основі об'єднання елементів 

петриківського розпису 

https://vseosvita.ua/library/obraz

otvorce-mistectvo-5klas-

petrikivskij-rozpis-8035.html 

Англійська мова Екскурсія Лондоном Виконати впр.3,4 ст.112-113 

Основи здоров’я Стихійні лиха Опрацювати § 28 

Історія Від воза до ракети. Практична робота. Опрацювати § 30-31 

Фізична культура ЗРВ     Зупинки м’яча. Ведення 

м’яча.   Пересування : поєднання бігу зі 

стрибками. 

Згинання й розгинання рук в 

упорі. 

Природознавство Захист навчального проекту “Вирощування 

бобової рослини” 
Виготовити проект 

 

6  клас 
 

Біологія Екологічні групи і життєві  Опрацювати § 45 
https://youtu.be/O3jKysjdA7Q 

Основи здоров’я До кого звернутися по допомогу Опрацювати § 30 

Німецька мова Ландшафти.Множина іменників. Опрацювати текст с.197 

Історія України Практичне заняття. Історичний портрет 

Цезаря  

 

Інформатика Види мереж. Глобальна мережа інтернет мережа інтернет 

Математика  
  

 

7 клас 
 

Українська мова Сполучник як службова частина мови. 

Сполучники сурядності і підрядності 
Опрацювати §34; виконати 

вправу 441. 

Українська 

література 
Іван Сила (Іван Фірцак) - утілення 

непереможного духу українського народу, 

його доброти й щирості 

Переглянути презентацію за 

посиланням: 

https://vseosvita.ua/library/prezenta

cia-ivan-sila-utilenna-

neperemoznogo-duhu-ukrainskogo-

narodu-jogo-dobroti-j-sirosti-

440492.html 

Фізика Момент сили. Умови рівноваги важеля https://www.youtube.com/watch?v

=RDoHKQ6w9QU  

https://vseosvita.ua/library/obrazotvorce-mistectvo-5klas-petrikivskij-rozpis-8035.html
https://vseosvita.ua/library/obrazotvorce-mistectvo-5klas-petrikivskij-rozpis-8035.html
https://vseosvita.ua/library/obrazotvorce-mistectvo-5klas-petrikivskij-rozpis-8035.html
https://youtu.be/O3jKysjdA7Q
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ivan-sila-utilenna-neperemoznogo-duhu-ukrainskogo-narodu-jogo-dobroti-j-sirosti-440492.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ivan-sila-utilenna-neperemoznogo-duhu-ukrainskogo-narodu-jogo-dobroti-j-sirosti-440492.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ivan-sila-utilenna-neperemoznogo-duhu-ukrainskogo-narodu-jogo-dobroti-j-sirosti-440492.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ivan-sila-utilenna-neperemoznogo-duhu-ukrainskogo-narodu-jogo-dobroti-j-sirosti-440492.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ivan-sila-utilenna-neperemoznogo-duhu-ukrainskogo-narodu-jogo-dobroti-j-sirosti-440492.html
https://www.youtube.com/watch?v=RDoHKQ6w9QU
https://www.youtube.com/watch?v=RDoHKQ6w9QU


 Німецька мова  Київ -наша столиця. Виконати вправу 4,с.180 

Хімія Розв’язування вправ. Виконати № 6,32 із збірника 

Фізична культура ЗРВ.   Жонглювання м’ячем. Командні дії в 

нападі та захисті.(теорія) 
Згинання та розгинання рук в 

упорі. 

Інформатика  Розв’язування задач Розв’язування задач 
 

8 клас 
 

 Німецька мова Населення України. Опрацювати Stunde 91 

Інформатика Розв’язування задач Розв’язування задач 

Англійська мова Множина іменників Виконати впр.4,5 ст.119 

Біологія Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, 

температури, болю. 
Опрацювати § 45 
https://youtu.be/r1AoRN-_qBo 

Алгебра 
Розв’язування рівнянь, які зводяться до 

квадратних. 

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

=zWCn25XkEpY 
опрацювати § ; виконати №  . 

Історія України Практичне заняття. Опрацювати ст. 261 

Географія Етнічний склад населення Опрацювати § 55 
https://youtu.be/ixKK-H89_Qo 

 

9 клас 
 

Інформатика Розв’язування задач Розв’язування задач 

Фізика Розв'язування задач Вправа № 37(3,4) 

Алгебра Повторення. Формули скороченого 

множення та їх застосування. 

Виконати вправи за посиланням 

Геометрія Поворот. Паралельне перенесення. Переглянути відеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v

=vt899sE76t4 
опрацювати § ; виконати №  . 

Німецька мова Шлях до професії.Умовний спосіб дієслова. Опрацювати Stunde 87 

Біологія Основи еволюційної філогенії та систематики. Опрацювати § 50 
https://youtu.be/7pDvuXBeagE 

Трудове 

навчання 
Підготовка виробу до здачі 

 

 

10 клас 
 

Українська мова Складні випадки відмінювання іменника Опрацювати § 52,53.Впр.4.  

Українська мова Закінчення -а(я), -у(ю) в іменниках чоловічого 

роду родового відмінка однини 
Опрацювати § 54. Впр.2.ст.172  

Українська 

література 
Олександр Олесь. Біографія.Поезія 

Драматичний етюд 
Читати ст.240-247 

https://youtu.be/r1AoRN-_qBo
https://www.youtube.com/watch?v=zWCn25XkEpY
https://www.youtube.com/watch?v=zWCn25XkEpY
https://youtu.be/ixKK-H89_Qo
https://www.youtube.com/watch?v=vt899sE76t4
https://www.youtube.com/watch?v=vt899sE76t4
https://youtu.be/7pDvuXBeagE


Алгебра Застосування похідної до дослідження 

функцій та побудови графіків функцій 
https://www.youtube.com/watch?v

=mP0d_Um-4cw 

Геометрія Вимірювання кутів у просторі https://www.youtube.com/watch?v

=J9zTssTTxLs 

 Трудове 

навчання 
  Сучасні матеріали для ландшафтного 

дизайну. 
Опрацювати с.183-186  

Англійська мова Україна. Вивчити слова ст.114 виконати 

впр.2,3,6 ст 114-115  
 

11 клас 
 

Географія  Провідні види сучасної промисловості 

України 
Опрацювати  § 31 

Хімія Біологічне значення хімічних елементів   Опрацювати §32 
https://youtu.be/cagln8lYOpE 

Інформатика Топ меню, Футер меню налаштування меню на сайті 

Українська  мова Діалогічні жанри. Листування Опрацювати §55-56; виконати 

вправу 5, завдання 1. 

Українська 

література 
Поезія В.Стуса - зразок “стоїчної” поезії у 

світовій ліриці. Узагальнені образи крізь 

призму індивідуальної долі 

Читати поезії, аналізувати. 

Вивчити напам'ять 1 поезію (на 

вибір) 

Інформатика  меню “Підвал” види інформації для цього 

меню 

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

Жонглювання м’ячем. Елементи гри 

воротаря.  

Згинання й розгинання рук в 

упорі. 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(27 квітня, вівторок) 

Назва предмету Назва теми Завдання 
 

5 клас 
 

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  505 
https://youtu.be/HxWKWeoTxic 

Українська 

література 
Література рідного краю. Цікаві твори 

письменників-земляків 
https://naurok.com.ua/prezentaci

ya-do-uroku-literaturi-ridnogo-

krayu-yuriy-fedkovich---

bukovinskiy-soloviy-75772.html 

Математика Знаходження числа за його відсотками https://www.youtube.com/watch?v

=z5li3jhD6Us 

Зарубіжна 

література 
Туве Янсон “Капелюх чарівника” https://www.youtube.com/watch?v

=WVHYgbvBPGs 

https://www.youtube.com/watch?v=mP0d_Um-4cw
https://www.youtube.com/watch?v=mP0d_Um-4cw
https://www.youtube.com/watch?v=J9zTssTTxLs
https://www.youtube.com/watch?v=J9zTssTTxLs
https://youtu.be/cagln8lYOpE
https://www.youtube.com/watch?v=z5li3jhD6Us
https://www.youtube.com/watch?v=z5li3jhD6Us
https://www.youtube.com/watch?v=WVHYgbvBPGs
https://www.youtube.com/watch?v=WVHYgbvBPGs


Музичне 

мистецтво 
Музика на кіноекрані (продовження) 

Мюзикл «Звуки музики» 

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

=KP6kHtjzqI8 

Фізична культура ЗРВ.  Фінти в умовах виконання ігрових 

вправ. Відбирання м’яча. 
Вправи на прес. 

 

6  клас 
 

Українська мова Контрольна робота. Числівник Виконати тести за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/kontroln

a-robota-7-testovi-zavdannya-

chislivnik-141831.html 

Англійська мова Форми дієслів.Вживання Present Simple. https://youtu.be/IYw_jIVKack  

Географія Складові біосфери, особливості її поширення 

на земній кулі 
Опрацювати § 55  

Фізична культура ЗРВ.   Індивідуальні дії в нападі і 

захисті.(теорія) 
Згинання й розгинання рук в 

упорі. 

Українська 

література 
Леонід Глібов. Алегоричні образи у байках 

“Муха і Бджола”, “Жаба і Віл” 
Опрацювати презентацію за 

посиланням: 

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

glibov-muha-i-bdzola-zaba-i-vil-

445133.html 

Математика 
  

Образотворче 

мистецтво 
Історична спадщина https://www.youtube.com/watch?v

=6C6CnMwbN5o 

 

7 клас 
 

Алгебра Розв’язування систем двох лінійних 

рівнянь . Самостійна робота. 

Повторити  § ; виконати №  . 

 Геометрія Побудова кута, що дорівнює даному та 

бісектриси даного кута. 

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

=bEfx96lp7YE 
опрацювати § ; виконати №  . 

Хімія  Розв’язування рівнянь реакцій. Виконати №10.35 із збірника. 

Англійська мова Лексична практика.Столиця України. Опрацювати текст ,вивчити 

слова до тексту 

Фізична культура ЗРВ.  Ведення м’яча.  Жонглювання м’ячем. Вправи на прес. 

Географія  Клімат і води Тихого океану.Органічний світ Опрацювати § 58 

Музичне 

мистецтво 
Електронна музика Переглянути відеоурок 

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

=G9Ik5Mr0vf0 
 

8 клас 
 

Німецька мова Країна та її люди. Опрацювати Stunde 92 

https://www.youtube.com/watch?v=KP6kHtjzqI8
https://www.youtube.com/watch?v=KP6kHtjzqI8
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-7-testovi-zavdannya-chislivnik-141831.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-7-testovi-zavdannya-chislivnik-141831.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-7-testovi-zavdannya-chislivnik-141831.html
https://youtu.be/IYw_jIVKack
https://vseosvita.ua/library/leonid-glibov-muha-i-bdzola-zaba-i-vil-445133.html
https://vseosvita.ua/library/leonid-glibov-muha-i-bdzola-zaba-i-vil-445133.html
https://vseosvita.ua/library/leonid-glibov-muha-i-bdzola-zaba-i-vil-445133.html
https://www.youtube.com/watch?v=6C6CnMwbN5o
https://www.youtube.com/watch?v=6C6CnMwbN5o
https://www.youtube.com/watch?v=bEfx96lp7YE
https://www.youtube.com/watch?v=bEfx96lp7YE
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ik5Mr0vf0
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ik5Mr0vf0


Хімія Узагальнення знань про неорганічні 

речовини. 
Опрацювати §37 

Основи здоров’я Правова відповідальність неповнолітніх Опрацювати  § 25 

Фізика Закон Джоуля - Ленца. Електронагрівальні 

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

=14lnJ5MXpao 

Зарубіжна 

література  Людські взаємини, моральні цінності в 

казці-питчі “Маленький принц” 

Виконати тести за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/a-de-

sent-ekzyuperi-malenkiy-princ-

3743.html 

Геометрія  Розв’язування задач. Виконати №  

Фізична культура ЗРВ. Відволікальні дії(фінти). Жонглювання 

м’ячем. 
Згинання й розгинання рук в 

упорі. 
 

9 клас 
 

Географія  Фінансові послуги Опрацювати § 45 

Правознавство Практичне заняття №9. Повторити § 31-32 

Фізична культура ЗРВ.     К/У 5 кидків м’яча на дальність і 

точність з розбігу не більше 4 кроків в 

умовному коридорі шириною 3 м. 

Згинання й розгинання рук в 

упорі. 

Українська мова Тренувальні вправи Підготуватись до контрольної 

роботи 
виконати тестові завдання за 

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

budova-tekstu-tipi-tekstiv-

291242.html 

Німецька мова Типовий вибір професії.Ступені порівняння 

прикметників.  

Опрацювати Stunde 88  

Українська 

література  
Світова велич українського поета. Визначні 

діячі світової  про Шевченка. Його вплив на 

літератури інших народів. Шевченко та 

історико-культурний поступ 

України.Ушанування  пам'яті поета в Україні 

й за кордоном  

Підготуватись до контрольної 

роботи. 
Переглянути 

відеоурок  за  посиланням: 
https://youtu.be/I5C3MGWO41c 

Біологія Система органічного світу. Віруси. Опрацювати §51 
https://youtu.be/babGSAcr8K8 

 

10 клас 
 

Географія  Вторинний і третинний сектор економіки 

Африки 
Опрацювати § 42 

Фізична культура ЗРВ.  Елементи гри воротаря.  Пасування 

м’яча на точність. 
Згинання й розгинання рук в 

упорі. 

Зарубіжна 

література  
Моріс Метерлінк “Синій птах”. М.Метерлінк 

як теоретик і практик “нової драми”. 

Концепція символістичного театру. 

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

v=HTUbnRr4Pl 

https://www.youtube.com/watch?v=14lnJ5MXpao
https://www.youtube.com/watch?v=14lnJ5MXpao
https://naurok.com.ua/test/a-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-princ-3743.htm
https://naurok.com.ua/test/a-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-princ-3743.htm
https://naurok.com.ua/test/a-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-princ-3743.htm
https://youtu.be/babGSAcr8K8
https://www.youtube.com/watch?v=HTUbnRr4Pl
https://www.youtube.com/watch?v=HTUbnRr4Pl


Хімія Синтетичні високомолекулярні 

сполуки.Пластичні маси. 
Опрацювати §25 

Фізика Експериментальна робота “ Визначення ККД 

теплового процесу” 
https://sites.google.com/view/labor

atorni-

10/%D1%80%D1%96%D0%B2%

D0%B5%D0%BD%D1%8C-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80

%D1%82%D1%83/15-

%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0

%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5

%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D

1%84%D1%96%D1%86%D1%96

%D1%94%D0%BD%D1%82%D0

%B0-

%D0%BA%D0%BE%D1%80%D

0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D1%97-

%D0%B4%D1%96%D1%97-

%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0

%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B

E%D0%B3%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1

%86%D0%B5%D1%81%D1%83  

Біологія Особливості репродукції людини. Опрацювати §47 
https://youtu.be/feF3FV7zhis 

Громадянська 

освіта 
Міжнародне право Тема 2. ст.175-178 

 

11 клас 
 

Алгебра Показникова функція. Показникові рівняння 

та нерівності 
https://www.iznotest.info/pokaznik

ova-funktsiya-pokaznikovi-

rivnyannya-nerivnosti-ta-yih-

sistemi/ 

Геометрія Розв'язування задач і вправ https://zno.osvita.ua/mathematics/2

47/ 

Українська мова Оцінювальні жанри. Похвала. Осуд Опрацювати  § 57-58, виконати 

вправу 5, завдання 2 

Українська 

література 
Виразне читання поезій напам'ять Виконувати тести по підготовці 

до ЗНО 

Біологія Досягнення клітинної інженерії Опрацювати  §48 

Фізика Принцип дії лазера https://www.youtube.com/watch

?v=3HIhtcmfHzg  

Зарубіжна 

література  
Значення центральної метафори Виконати тести 

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

pavich-sklyaniy-ravlik-

440820.html 
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https://sites.google.com/view/laboratorni-10/%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/15-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
https://sites.google.com/view/laboratorni-10/%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/15-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
https://youtu.be/feF3FV7zhis
https://www.iznotest.info/pokaznikova-funktsiya-pokaznikovi-rivnyannya-nerivnosti-ta-yih-sistemi/
https://www.iznotest.info/pokaznikova-funktsiya-pokaznikovi-rivnyannya-nerivnosti-ta-yih-sistemi/
https://www.iznotest.info/pokaznikova-funktsiya-pokaznikovi-rivnyannya-nerivnosti-ta-yih-sistemi/
https://www.iznotest.info/pokaznikova-funktsiya-pokaznikovi-rivnyannya-nerivnosti-ta-yih-sistemi/
https://zno.osvita.ua/mathematics/247/
https://zno.osvita.ua/mathematics/247/
https://www.youtube.com/watch?v=3HIhtcmfHzg
https://www.youtube.com/watch?v=3HIhtcmfHzg
https://naurok.com.ua/test/milorad-pavich-sklyaniy-ravlik-440820.html
https://naurok.com.ua/test/milorad-pavich-sklyaniy-ravlik-440820.html
https://naurok.com.ua/test/milorad-pavich-sklyaniy-ravlik-440820.html


Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(28 квітня, середа) 

Назва предмету Назва теми Завдання 
 

5 клас 
 

Математика Знаходження числа за його відсотками https://www.youtube.com/watch?v

=eEao3zimcoc 

Зарубіжна 

література 
“Капелюх чарівника”. Чарівність художнього 

світу твору 
Читати “Капелюх чарівника” 

Природознавство Рослинний і тваринний світ своєї місцевості 

.Екскурсія.  

Спостереження за рослинами і 

тваринами 

Трудове навчання Остаточна обробка писанки. Виготовити листівку 

Трудове навчання Захист проектів. https://naurok.com.ua/test/pisanka-

93397.html  
 

6  клас 
 

Біологія Рослинні угруповання. Опрацювати §46 
https://youtu.be/qfgGA5vzCtg 

Німецька мова Клімат України. Виконати вправу 4,с.199 

Етика Яка роль моралі і права в демократичному 

суспільстві 
https://naurok.com.ua/test/yaka-rol-

morali-i-prava-v-

demokratichnomu-suspilstvi-

334817.html 

Зарубіжна 

література 
“Міо, мій Міо”. Моральні цінності у 

творчості А. Лінгрен 
Читати повість “Міо, мій Міо” 

Українська мова Займенник: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль 
Опрацювати § 59; виконати 

вправу 504. 

Українська 

література 
ПЧ. В. Нестайко “Пригоди Робінзона 

Кукурудзо” 
Знати зміст твору 

 

7 клас 
 

Алгебра Системи лінійних рівнянь як математичні 

моделі текстових задач. 

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

=R3jVUbQFY4M 
опрацювати § ; виконати №  . 

Фізика Лабораторна робота  № 11 “ Вивчення умов 

рівноваги важеля” 
https://www.youtube.com/watch?v

=KFDH4daaj5Y 

Українська мова Сполучники підрядності. Розрізнення 

сполучників і сполучних слів 
Опрацювати теоретичний 

матеріал (с.198-199); виконати 

вправу 457 

Українська 

література 
Морально-етична проблематика твору: добро 

і зло, справжня дружба і любов, чесність і 

підступність 

Законспектувати матеріал 

Образотворче 

мистецтво 
Проектування в ескізній формі проектного 

середовища 
https://naurok.com.ua/uploads/files

/395914/104337/111156_images/1.

https://www.youtube.com/watch?v=eEao3zimcoc
https://www.youtube.com/watch?v=eEao3zimcoc
https://naurok.com.ua/test/pisanka-93397.html
https://naurok.com.ua/test/pisanka-93397.html
https://youtu.be/qfgGA5vzCtg
https://naurok.com.ua/test/yaka-rol-morali-i-prava-v-demokratichnomu-suspilstvi-334817.html
https://naurok.com.ua/test/yaka-rol-morali-i-prava-v-demokratichnomu-suspilstvi-334817.html
https://naurok.com.ua/test/yaka-rol-morali-i-prava-v-demokratichnomu-suspilstvi-334817.html
https://naurok.com.ua/test/yaka-rol-morali-i-prava-v-demokratichnomu-suspilstvi-334817.html
https://www.youtube.com/watch?v=R3jVUbQFY4M
https://www.youtube.com/watch?v=R3jVUbQFY4M
https://www.youtube.com/watch?v=KFDH4daaj5Y
https://www.youtube.com/watch?v=KFDH4daaj5Y
https://naurok.com.ua/uploads/files/395914/104337/111156_images/1.jpg
https://naurok.com.ua/uploads/files/395914/104337/111156_images/1.jpg


jpg 

Зарубіжна 

література 
Айзек Азімов “Фах” Роздуми про майбутнє 

людини і людства 
https://www.youtube.com/watch?v

=bQEEDdjzF_c 

Трудове навчання Виготовлення виробу. 
 

 

8 клас 
 

Українська мова Контрольна робота. Синтаксис. Пунктуація Виконати контрольну роботу за 

посиланням: 

https://vseosvita.ua/library/kontroln

a-robota-z-temi-zvertanna-vstavni-

slova-8-klas-18632.html 

Українська 

література 
Парадокс: дракон Грицько - поет і 

християнин 
Написати характеристику 

дракона Грицька 

Алгебра 
Розв’язування рівнянь. 

Розв”язати рівняння 

Геометрія Узагальнення та систематизація набутих 

компетентностей.  Розв’язування вправ. 

Підготуватись до контрольної 

роботи, виконати № 

Зарубіжна 

література 
Ричард Бах “Чайка Джонатана Лівінгстон” https://www.youtube.com/watch?v

=frXPCuN3T8I Читати повість 

Хімія Розв’язування вправ. Виконати №303. 
 

9 клас 
 

Зарубіжна 

література 
Провідні мотиви твору - книги (читання), 

пожежі, тотального контролю, інакомислення 
Читати роман “451 градус за 

Фаренгейтом” 

Німецька мова  Типовий вибір професії. Опрацювати Stunde 88 

Фізика Застосування законів збереження енергії та 

імпульсу в механічних явищах 
https://www.youtube.com/watch?v

=_Rdqm4pCIsQ 

Хімія Багато атомність речовин та хімічних 

реакцій. 
Опрацювати §42  

Алгебра Повторення.Тотожні перетворення 

раціональних виразів. Розв’язування 

раціональних рівнянь. 

Виконати завдання за 

посиланням 

Геометрія Рівність фігур. Переглянути відеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v

=D7HjzI9DCq4 
опрацювати § ; виконати №  . 

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

=Y0Rmx26kDrQ 

 

10 клас 
 

Українська мова Особливості кличного відмінка Опрацювати § 55,56.Впр.2. 

Українська мова Творення і відмінювання імен по батькові Опрацювати § 57,58. Впр.4. 

Українська Контрольна робота №6. Тести. Повторити ст.205-247 

https://naurok.com.ua/uploads/files/395914/104337/111156_images/1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bQEEDdjzF_c
https://www.youtube.com/watch?v=bQEEDdjzF_c
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-zvertanna-vstavni-slova-8-klas-18632.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-zvertanna-vstavni-slova-8-klas-18632.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-zvertanna-vstavni-slova-8-klas-18632.html
https://www.youtube.com/watch?v=frXPCuN3T8I
https://www.youtube.com/watch?v=frXPCuN3T8I
https://www.youtube.com/watch?v=_Rdqm4pCIsQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Rdqm4pCIsQ
https://www.youtube.com/watch?v=D7HjzI9DCq4
https://www.youtube.com/watch?v=D7HjzI9DCq4
https://www.youtube.com/watch?v=Y0Rmx26kDrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y0Rmx26kDrQ


література 

Алгебра Застосування похідної до дослідження 

функцій та побудови графіків функцій 
https://www.youtube.com/watch?v

=6OG7SqZcrkI 

Біологія Сучасні можливості та перспективи 

репродуктивної медицини. 
Опрацювати §  48 
https://youtu.be/s3pvRaq8Ktk 

Фіз. культура ЗРВ. Жонглювання м’ячем. Вправи на прес. 
 

11 клас 
 

Географія  Провідні види економічної діяльності  
 

Історія Вс. Практичне заняття. Модерне (індустріальне ) 

суспільство та 

постмодерне  (постіндустріальне, 

інформаційне) суспільства: тяглість та зміни. 

Повторити з пар. 19-22 
Розв’язати тести по QR коду на 

ст.216 

Хімія Генетичні зв’язки між органічними 

речовинами. 
Опрацювати §33 
https://youtu.be/nu4IcTLbK2w 

Історія Укр. Збройна агресія Російської Федерації проти 

України. 
Опрацювати пар.-36 п.5,6,7,8 

Захист Укр. Зупинка кровотеч , що загрожують життю. 

Прямий тиск на рану. Принцип тампонування 

ран.  

Опрацювати  пар.-20 

Фізика Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість 

атомних ядер. Енергія зв'язку атомного ядра. 

Дефект мас  

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

=0pZ237DIBgo 

Фіз. культура ЗРВ К/У   5 зупинок м’яча, що опускається , 

одним із вивчених способів. 
Вправи на прес. 

 
Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(29  квітня, четвер) 

Назва предмету Назва теми Завдання 
 

5 клас 
 

Українська мова Контрольна робота. Відомості з синтаксису й 

пунктуації 
Повторити вивчений матеріал 

Українська 

література 
Г.Тютюнник. Коротко про письменника. 

“Дивак”. Ідея неповторності й багатства 

внутрішнього світу людини. Паралельність і 

єдність двох світів -природи й людини, 

зображеної в оповіданні. 

Прочитати оповідання 

Гр.Тютюнника “Дивак” 
https://youtu.be/WTKatMzxNw8 

Математика Знаходження числа за його відсотками https://naurok.com.ua/test/samostiy

na-robota-zastosovuvannya-

pravila-znahodzhennya-chisla-za-

yogo-vidsotkami-255198.html 

Етика Як відбувається вшанування полеглих і 

поминальні дні 

 

Фіз. культура ЗРВ. Жонглювання м’ячем. Стрибки зі Підтягування на 

https://www.youtube.com/watch?v=6OG7SqZcrkI
https://www.youtube.com/watch?v=6OG7SqZcrkI
https://youtu.be/s3pvRaq8Ktk
https://youtu.be/nu4IcTLbK2w
https://www.youtube.com/watch?v=0pZ237DIBgo
https://www.youtube.com/watch?v=0pZ237DIBgo
https://naurok.com.ua/test/samostiyna-robota-zastosovuvannya-pravila-znahodzhennya-chisla-za-yogo-vidsotkami-255198.html
https://naurok.com.ua/test/samostiyna-robota-zastosovuvannya-pravila-znahodzhennya-chisla-za-yogo-vidsotkami-255198.html
https://naurok.com.ua/test/samostiyna-robota-zastosovuvannya-pravila-znahodzhennya-chisla-za-yogo-vidsotkami-255198.html
https://naurok.com.ua/test/samostiyna-robota-zastosovuvannya-pravila-znahodzhennya-chisla-za-yogo-vidsotkami-255198.html


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

Англійська мова Англомовні країни Виконати впр.6,7 ст. 113-114 
 

6  клас 
 

Фіз. культура ЗРВ. Зупинки м’яча. Ведення м’яча. Вправи на прес. 

Англійська мова Великдень.Робота з текстом. Опрацювати текст 

Математика 
  

Географія  Властивості грунтів. Опрацювати § 56 

Трудове навчання Виготовлення елементів аплікації. https://youtu.be/B3tW1c5p7QY  

Трудове навчання Виготовлення листівки. https://youtu.be/B3tW1c5p7QY  

Муз.мист. Концерт. Симфонічна фантазія. 

Ян Сібеліус Симфонічна поема 

«Фінляндія» 

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

=InhGcBBdPRU 

 

7 клас 
 

Англійська мова 
  

Хімія Обчислення відносномолекулярної маси в 

речовині. 
Виконати № 3.37 

Основи здоров’я Наркотична залежність Опрацювати  § 27 

Німецька мова Визначні місця Києва. Виконати вправу 4,с.183 

Біологія  Узагальнення знань з теми “ Життєдіяльність 

тварин.” 
Повторити §31-42 

Фізична культура ЗРВ. Жонглювання м’ячем. Вкидання м’яча. Підтягування на 

перекладині(хл.)  Стрибки зі 

скакалкою (дівч.) 

Географія  Основні географічні особливості 

Атлантичного океану 
Опрацювати § 59 

 

8 клас 
 

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

=t9cYE8oKQI4 

Фіз. культура ЗРВ. Обведення стійок(фішок) Жонглювання 

м’ячем. 
Вправи на прес. 

Українська мова Поняття про відокремлення. Відокремлені 

другорядні члени речення 
Опрацювати §34, виконати 

вправу 401 

Українська 

література 
Підтекст твору, алегоричність образів Виконати тести за посиланням: 

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

vinnicuk-misce-dla-drakona-

https://youtu.be/B3tW1c5p7QY
https://youtu.be/B3tW1c5p7QY
https://www.youtube.com/watch?v=InhGcBBdPRU
https://www.youtube.com/watch?v=InhGcBBdPRU
https://www.youtube.com/watch?v=t9cYE8oKQI4
https://www.youtube.com/watch?v=t9cYE8oKQI4
https://vseosvita.ua/library/urij-vinnicuk-misce-dla-drakona-testovi-zavdanna-z-ukrainskoi-literaturi-dla-8-klasu-257991.html
https://vseosvita.ua/library/urij-vinnicuk-misce-dla-drakona-testovi-zavdanna-z-ukrainskoi-literaturi-dla-8-klasu-257991.html


testovi-zavdanna-z-ukrainskoi-

literaturi-dla-8-klasu-257991.html 

Географія  Релігійний склад населення Опрацювати § 57 

Біологія Сенсорні системи нюху та смаку. Опрацювати §46 

Трудове навчання Виготовлення виробу 
 

 

9 клас 
 

Хімія Місце хімії серед наук про природу. Опрацювати § 43 

Основи здоров’я ВІЛ/СНІД - виклик людству Опрацювати  § 26 

Українська мова Контрольна робота. Складне речення з 

різними видами зв'язку. Текст як одиниця 

мовлення й продукт мовленнєвої діяльності 

Повторити вивчений матеріал 

Українська мова Орфографія.Мовні аспекти вивчення 

речення.Порядок слів у реченні 
Опрацювати§33; 
Виконати вправу 364 
https://naurok.com.ua/prezentaciya

-movni-aspekti-vivchennya-

rechennya-poryadok-sliv-u-

rechenni-gramatichna-osnova-vidi-

rechen-185735.html 

Українська 

література 
Контрольна робота. Нова українська 

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

kontrolna-robota-nova-ukra-

nska-literatura-test-75274.html 

Фіз. культура ЗРВ.  Жонглювання м’ячем. Індивідуальні  
дії в нападі та захисті. 

Вправи на прес.  

Зарубіжна 

література 
Натовп і влада. Важке прозріння особистості 

в тоталітарному суспільстві 
https://naurok.com.ua/test/rey-

duglas-bredberi-451-gradus-za-

farengeytom-6660.html 

 

10 клас 
 

Географія  Нерівномірність економічного розвитку 

субрегіонів Африки 
Опрацювати  §43 

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

=g0N1V0pWfbU 

Захист Укр. Надзвичайні ситуації, які характерні для 

регіону, їх наслідки для життєдіяльності 

населення та суб’єктів господарування. 

 

Захист Укр. Потенційно небезпечні об’єкти міста, 

(району) . Запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Опрацювати пар. - 42, 43 

Зарубіжна 

література 
Ідея одухотворення життя й відновлення 

втрачених зв”язків у драмі-феєрія “Синій 

птах” 

Читати драму 

Громадянська 

освіта 
Україна - член європейського та світового 

співтовариства 
Тема 3. ст.179-180 

https://vseosvita.ua/library/urij-vinnicuk-misce-dla-drakona-testovi-zavdanna-z-ukrainskoi-literaturi-dla-8-klasu-257991.html
https://vseosvita.ua/library/urij-vinnicuk-misce-dla-drakona-testovi-zavdanna-z-ukrainskoi-literaturi-dla-8-klasu-257991.html
https://naurok.com.ua/test/rey-duglas-bredberi-451-gradus-za-farengeytom-6660.html
https://naurok.com.ua/test/rey-duglas-bredberi-451-gradus-za-farengeytom-6660.html
https://naurok.com.ua/test/rey-duglas-bredberi-451-gradus-za-farengeytom-6660.html
https://www.youtube.com/watch?v=g0N1V0pWfbU
https://www.youtube.com/watch?v=g0N1V0pWfbU


Трудове навчання  Захист проєктів на тему "Ландшафтний 

дизайн" 
Підготувати проєкт 

 

11 клас 
 

Українська мова Рецензія Опрацювати § 58, виконати 

вправу 5, завдання 1 

Українська 

література 
ЛРК. Життя і творчість Ю.Федьковича Переглянути презентацію за 

посиланням: 

https://vseosvita.ua/library/prezenta

cia-urij-fedkovic-132841.html 

Біологія Поняття про біологічну небезпеку, 

біологічний тероризм ї біологічний захист. 
Опрацювати §49 

Алгебра Логарифм . Логарифмічна функція. 

Логарифмічні рівняння та нерівності 
https://www.youtube.com/watch?v

=3tn08uJ89Yc 

Геометрія Відстані та кути у просторі https://www.youtube.com/watch?v

=KWbdKNApWWA 

Астрономія Підсумковий урок Виконати тести 

Англійська мова Етнічні групи Великобританії Впр.3,5,7 ст.116-117 

                 
 

                Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

( 30 квітня, п”ятниця) 

Назва предмету Назва теми Завдання 
 

5 клас 
 

Англійська мова Чим цікава англійська мова Впр. 8 ст. 115 

Інформатика Застосування циклів у скретч застосування циклів 

Українська мова Пряма мова. Розділові знаки  в реченнях із 

прямою мовою. 
Опрацювати § 43; 
https://youtu.be/CBBZL-vEbH8 

Математика Знаходження числа за його відсотками https://www.youtube.com/watch?v

=8rKfjK_k2ZU 

Українська мова Пряма мова. Розділові знаки  в реченнях із 

прямою мовою. 
Опрацювати § 43; 
Виконати вправу 512 

 

6  клас 
 

Українська мова РМ. Контрольний письмовий твір 

розповідного характеру з елементами 

роздуму в художньому стилі з використанням 

займенників (підготовча робота) 

Написати чернетку 

Фіз. культура ЗРВ. Фінти  -   різновиди фінтів. 

Жонглювання м’ячем. 
Підтягування на 

перекладині(хл.) Стрибки зі 

скакалкою (дівч.) 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-urij-fedkovic-132841.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-urij-fedkovic-132841.html
https://www.youtube.com/watch?v=3tn08uJ89Yc
https://www.youtube.com/watch?v=3tn08uJ89Yc
https://www.youtube.com/watch?v=KWbdKNApWWA
https://www.youtube.com/watch?v=KWbdKNApWWA
https://www.youtube.com/watch?v=8rKfjK_k2ZU
https://www.youtube.com/watch?v=8rKfjK_k2ZU


Математика 
  

Зарубіжна 

література 
“Міо, мій Міо”. Образи головних героїв Характеристика образів у повісті 

Українська мова РМ. Контрольний письмовий твір 

розповідного характеру з елементами 

роздуму в художньому стилі з використанням 

займенників на тему “Що я роблю для 

здійснення своєї мрії” 

Повторити вивчене про 

займенник 

Історія  Узагальнення Підготуватися до контрольної 

роботи 
 

7 клас 
 

Алгебра Розв’язування задач за допомогою систем 

лінійних рівнянь. 

Виконати №  

Геометрія Розв’язування задач на побудову. https://www.youtube.com/watch?v

=pDcvusQcYVY 
Виконати №  

Історія України Суспільне й церковне життя  на українських 

землях у ХІV-ХV ст. 
Опрацювати § 23 
(12) Суспільно-економічне 

становище, культ. та церковне 

життя укр.земель у ІІ пол. ХІV-

ХV ст.(ЗНО/7 клас) - YouTube 

Всесвітня історія Північно-Східна Русь Опрацювати § 21 
(12) 7 клас. Всесвітня історія. 

Північно-Східна Русь. 

Утворення Московської 

держави. - YouTube 

Біологія Поведінка тварин Опрацювати § 43 

Зарубіжна 

література 
Образ Джорджа Плейтена. Проблема 

духовної реалізації людини 
Читати повість “Фах” 

Інформатика Розв’язування задач Розв’язування задач 
 

8 клас 
 

Інформатика Розв’язування задач в Excel Розв’язування задач 

Англійська мова  Прийменник Впр.6, ст.119 

Мистецтво Правда життя або реалізм у мистецтві https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-mistectva-dlya-8-go-

klasu-na-temu-realizm-13220.html 

Алгебра 
Розв’язування задач за допомогою 

дробових раціональних рівнянь. 

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

=ENrKjTM1Z3E 
опрацювати § ; виконати №  . 

Всесвітня історія Міжнародні відносини ХVІІІ ст. (12) 8 клас. Всесвітня історія. 

Міжнародні відносини XVIII ст. 

(Тиж.6:ЧТ) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=pDcvusQcYVY
https://www.youtube.com/watch?v=pDcvusQcYVY
https://www.youtube.com/watch?v=UUEoWzDvnEw
https://www.youtube.com/watch?v=UUEoWzDvnEw
https://www.youtube.com/watch?v=UUEoWzDvnEw
https://www.youtube.com/watch?v=UUEoWzDvnEw
https://www.youtube.com/watch?v=L0iMtlr9zVQ
https://www.youtube.com/watch?v=L0iMtlr9zVQ
https://www.youtube.com/watch?v=L0iMtlr9zVQ
https://www.youtube.com/watch?v=L0iMtlr9zVQ
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mistectva-dlya-8-go-klasu-na-temu-realizm-13220.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mistectva-dlya-8-go-klasu-na-temu-realizm-13220.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mistectva-dlya-8-go-klasu-na-temu-realizm-13220.html
https://www.youtube.com/watch?v=ENrKjTM1Z3E
https://www.youtube.com/watch?v=ENrKjTM1Z3E
https://www.youtube.com/watch?v=MgpaRr4k01w
https://www.youtube.com/watch?v=MgpaRr4k01w
https://www.youtube.com/watch?v=MgpaRr4k01w


Фіз. культура ЗРВ. К/У  5 спроб обведення стійок (фішок) Підтягування на перекладині 

(хл.)  Стрибки зі скакалкою 

(дівч.) 
 

9 клас 
 

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

=IOpX9qH_5S0 

Історія України Піднесення українського національного руху Опрацювати  § 29 

Історія України Практична робота.Вплив греко-католицької 

церкви на піднесення національної свідомості 

людей 

Ст.240 

Фіз. культура ЗРВ   Вкидання м’яча. Пасування 

м’яча.  Зупинки м’яча. 
Підтягування на перекладині 

(хл.) Стрибки зі скакалкою 

(дівч.) 

Інформатика Створення сайту за інструкціями Створення сайту 

Всесвітня історія Урок контролю знань. Самостійна робота Повторити 
 

10 клас 
 

Історія України Український національний рух у 1941-1942 

рр. 
Опрацювати  § 34-35 

Фізика Контрольна робота №6 https://naurok.com.ua/kontrolna-

robota-osnovi-termodinamiki-

175183.html 

Фіз. культура ЗРВ.  Основні засади 

арбітражу.    Жонглювання м’ячем 
Підтягування на 

перекладині(хл.) Стрибки зі 

скакалкою (дівч.) 

Історія України Україна в умовах нацистської окупації. Опрацювати  § 36 

Всесвітня історія Воєнні дії в другій половині 1942-1943 рр Опрацювати  § 43 

Інформатика Network Firewall захист мереж 

Англійська мова Українські науковці Впр.3 ст.116 
 

11 клас 
 

 Історія Укр. 
  

Українська мова Характеристика Написати власну характеристику 

за зразком за 

посиланням:  https://vseosvita.ua/l

ibrary/zrazok-harakteristiki-ucna-

57331.html 

Фізика Природна та штучна радіоактивність, види 

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

=YjnvIIMhvWw 

Трудове навчання Розробка ескізного малюнка виробу https://vseosvita.ua/library/stvorenn

a-eskiznogo-malunku-virobu-z-

ozdoblennam-33037.html 

https://www.youtube.com/watch?v=IOpX9qH_5S0
https://www.youtube.com/watch?v=IOpX9qH_5S0
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-osnovi-termodinamiki-175183.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-osnovi-termodinamiki-175183.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-osnovi-termodinamiki-175183.html
https://vseosvita.ua/library/zrazok-harakteristiki-ucna-57331.html
https://vseosvita.ua/library/zrazok-harakteristiki-ucna-57331.html
https://vseosvita.ua/library/zrazok-harakteristiki-ucna-57331.html
https://www.youtube.com/watch?v=YjnvIIMhvWw
https://www.youtube.com/watch?v=YjnvIIMhvWw


Зарубіжна 

література 
Загальна характеристика розвитку 

кримськотатарської літератури і культури. 

Таїр Халілов “До останнього подиху” 

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

=u1pL4uOi3pc 

Англійська мова Модальні дієслова Урок 58 ст.120 

Фіз. культура ЗРВ. Жонглювання м’ячем. Фінти - різновиди 

фінтів. 
Підтягування на перекладині 

(хл.) Стрибки зі скакалкою(дівч.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u1pL4uOi3pc
https://www.youtube.com/watch?v=u1pL4uOi3pc

