
         “Затверджую” 

Директор Шепітського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

________ Г.КАРАПКО 

 

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

класів 

(05 квітня, понеділок) 

Назва предмету Назва теми Завдання 
 

5 клас 
 

Образотворче 

мистецтво 
Символіка українського орнаменту. 

Вишивка - традиційний український 

вид декоративно-ужиткового мистецтва 

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

do-uroku-simvolika-ukra-nskogo-

ornamentu-215797.html  

Англійська мова Екскурсія містом. There is/are. https://www.youtube.com/watch?v=45ET

Z1xvHS0&t=192s 

Основи здоров”я Сам на дворі Опрацювати § 26 

Історія Літописці української історії Опрацювати § 25 

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

4EY3Q_k0  

Фіз.культура ЗРВ.   Фінти в умовах виконання 

ігрових вправ. Відбирання м’яча. 

Вкидання м’яча. 

Стрибки з поворотом на 180 градусів 

Природознавство Наземно-повітряне середовище Опрацювати § 40 
 

6  клас 
 

Біологія  Узагальнення по темі вищі спорові 

рослини. 
Повторити  §38-41 

Основи здоров”я Пожежна безпека оселі Опрацювати § 27 

Нім.мова Німецькі міста. Тренування лексики. Опрацювати с.147-148 
https://youtu.be/I7LKwSvU-jA  

Інформатика Алгортми в скретч Створення скрптів 

Історія України Контрольна робота  Повторити  §31-42 

Математика Ділення раціональних чисел Виконати №1315, № 1318 
 

7 клас 
 

Укр.мова Написання прислівників разом і через 

дефіс. Написання прислівникових 

сполучень окремо 

Опрацювати § 32; виконати вправи 

371, 376. Переглянути відеоурок за 

посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=ij3C

QJuTR-s 

Укр.література Любов Пономаренко. Новела “Гер 

переможений”. Загальнолюдська ідея 

гуманізму й толерантності 

Опрацювати біографію письменниці за 

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

lubov-ponomarenko-ger-peremozenij-

425870.html 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-simvolika-ukra-nskogo-ornamentu-215797.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-simvolika-ukra-nskogo-ornamentu-215797.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-simvolika-ukra-nskogo-ornamentu-215797.html
https://www.youtube.com/watch?v=45ETZ1xvHS0&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=45ETZ1xvHS0&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=PVw4EY3Q_k0
https://www.youtube.com/watch?v=PVw4EY3Q_k0
https://youtu.be/I7LKwSvU-jA
https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s
https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-lubov-ponomarenko-ger-peremozenij-425870.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-lubov-ponomarenko-ger-peremozenij-425870.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-lubov-ponomarenko-ger-peremozenij-425870.html


Прочитати новелу 

Фізика Розв'язування задач. Підготовка до 

контрольної роботи 
Повторити §§ 21-25, підготуватися до 

К. р. 

Німецька  мова Німецькі міста.Творення прикметників. Опрацювати с.156-158  

Хімія Значення води і водних 

розчинів.Кислотні опади. 
Опрацювати  §30 
https://youtu.be/eL1wiaZuo-s  

Фіз.культура ЗРВ.   Командні дії в нападі і захисті. 

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

дівчата. 

Інформатика Вставка пелюсткових діаграм опрацювати параграф 
 

8 клас 
 

Німецька мова Найкращий клімат. Опрацювати Stunde 83 

Інформатика Практична робота 14 завдання 4 Ст 213-214 прочитати 

Англійська мова Україна та Великобританія. https://www.youtube.com/watch?v=1exg

0EDLc1Q 

Біологія Узагальнення з теми “Зв’язок організму 

людини із зовнішнім середовищем. 

Нервова система. 

Повторити § 41-46 

Алгебра 
Теорема Вієта 

Опрацювати  § 22, виконати № 836 

(1,2), 838; переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=XlR

O2uduCKc 

Історія України Південна Україна Опрацювати  § 31 с. 235-238 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRg0

NujLgBg  

Географія Регіональні відмінності демографічних 

процесів. Демографічна політика 
Опрацювати  § 50  

 

9 клас 
 

Інформатика Створення сайту на google sites вибір тематики для сайту 

Фізика Розв'язування вправ і задач Вправа № 35(4,5) 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ruh-

tila-pid-dieyu-dekilkoh-sil-176099.html 

Алгебра Статистичні дані. Способи подання 

даних та їх обробка. 
Опрацювати  § 24; виконати № 999, 

1001. 

Геометрія Розв”язування задач. Виконати № 817; 811. 

Нім.мова Визначні місця Києва. Опрацювати Stunde 79 

Біологія Еволюційні чинники Опрацювати §45 
https://youtu.be/k9TPbnKON3U  

Трудове навчання Проєкт: Мій стиль.Стилі в одязі. 
 

 

10 клас 
 

https://youtu.be/eL1wiaZuo-s
https://www.youtube.com/watch?v=1exg0EDLc1Q
https://www.youtube.com/watch?v=1exg0EDLc1Q
https://www.youtube.com/watch?v=XlRO2uduCKc
https://www.youtube.com/watch?v=XlRO2uduCKc
https://www.youtube.com/watch?v=ZRg0NujLgBg
https://www.youtube.com/watch?v=ZRg0NujLgBg
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ruh-tila-pid-dieyu-dekilkoh-sil-176099.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ruh-tila-pid-dieyu-dekilkoh-sil-176099.html
https://youtu.be/k9TPbnKON3U


Укр.мова Повторення правил орфографії Повторити § 28-58  

Укр.мова Контрольна робота №8. Диктант 
 

Українська 

література 
Леся Українка. Біографія.  Огляд 

творчого доробку 
Опрацювати ст.205-212 

Алгебра Правила диференціювання https://www.youtube.com/watch?v=-

L2730ndf8A 

Геометрія Перпендикулярність прямої і площини https://naurok.com.ua/test/perpendikulyar

nist-u-prostori-855370.html 

Інформатика Створення cторінки в HTML https://www.youtube.com/watch?v=E3k_

EJetwuE 

Англійська мова Музика у нашому житті. виконати вправу 4, 5 ст 97 
 

11 клас 
 

Географія Політична географія Опрацювати § 26 

Хімія  Мінеральні добрива. Кислотність 

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

Інформатика Вибір серверу для публікації сайту https://developer.mozilla.org/ru/docs/Lear

n/Getting_started_with_the_web/Publishi

ng_your_website 

Укр.мова Стилістичні особливості засобів 

словотвору 
Опрацювати § 50; Виконати тестові 

завдання із с.179-180 
Переглянути презентацію за 

посиланням: 

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

stilistichni-zasobi-slovotvoru-

169033.html 

Укр.літер. Л.Костенко. Мотив єднання людини зі 

світом рукотворної краси і природи у 

поезії “По сей день Посейдон посідає 

свій трон...” 

Проаналізувати поезію за посиланням: 
https://dovidka.biz.ua/analiz-po-sey-den-

poseydon-posidae-sviy-tron/ 

Трудове навчання 
  

Фіз.культура ЗРВ. Удари по воротах на точність з 

відстані 16,5 м.   Елементи гри 

воротаря(теорія) Жонглювання м’ячем. 

Підтягування на 

перекладині(хл.)  Стрибки зі 

скакалкою (дівч.) 

 

(06 квітня, вівторок) 

Назва предмету Назва теми Завдання 
 

5 клас 
 

Українська мова Речення з однорідними членами (без 

сполучників і зі сполучниками а, але,і). 

Кома між однорідними членами 

Опрацювати § 38; 
Виконати вправу 457 
https://youtu.be/-uNbqPz51B8  

Українська 

література 
Є.Гуцало. Основні відомості про 

письменника. Вічне протистояння 

Прочитати с.203-205 
https://youtu.be/3Rhyz3WZ4fI 

https://www.youtube.com/watch?v=-L2730ndf8A
https://www.youtube.com/watch?v=-L2730ndf8A
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добра і зла -наскрізна тема світового 

мистецтва. Порушення цієї теми в 

оповіданні “Лось” 
ТЛ: оповідання 

Математика Ділення десяткових дробів https://www.youtube.com/watch?v=2NCEf

UU_IqE  

Зарубіжна 

література 
Сучасна література. У колі добрих 

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

koli-dobrih-druziv-222120.html 

Муз.мист. У музичному театрі - балет переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=vfXeZ

vj5EHk 

Фіз. культура ЗРВ.  Правила гри у футбол. 

Розташування гравців на полі. 

Жонглювання м’ячем. 

Віджимання від підлоги. 

 

6  клас 
 

Українська мова Контрольна робота з теми: 

“Прикметник” 
Виконати тестові завдання за 

посиланням: 

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-

ukra-nsko-movi-dlya-6-klasu-prikmetnik-

2-test-65641.html 

Англійська мова Робота з текстом.Тренуаання навичок 

перекладу. 
Читати і перекладати текст. 
https://youtu.be/uOWbdem4nbI  

Географія  Болота Опрацювати § 51 

Фіз. культура ЗРВ.  Жонглювання м’ячем ногою, 

стегном, головою.   Маневрування на 

полі. Стрибки з імітуванням удару 

головою. 

Стрибки з поворотом на 180 гр.  

Українська 

література 
Леся Воронина “Таємне Товариство 

боягузів...” 
Клим Джура - рятівник світу. Його 

друзі й вороги. 

Написати характеристику Клима. 

Математика Розв'язування рівнянь Опрацювати  п. 48 
Виконати №1325,№ 1339 

Обр.мист. Біблійна тема в мистецтві https://www.youtube.com/watch?v=VEi_R

VRCYH4  

 

7 клас 
 

Алгебра Графік лінійного рівняння з двома 

змінними 
Опрацювати § 26, виконати № 975, 978; 

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

9DTSLM 

Геометрія Розв”язування задач. Виконати № 614, 616, 618. 

Хімія  Розв’язування вправ. Опрацювати § 30, виконати №220 

Англійська мова Прогулянка містом. Перекласти діалог с.95 

https://www.youtube.com/watch?v=2NCEfUU_IqE
https://www.youtube.com/watch?v=2NCEfUU_IqE
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https://www.youtube.com/watch?v=IHPJC9DTSLM


Фіз. культура ЗРВ.  Удари по воротах на точність. 

Ведення м’яча.  Жонглювання м’ячем. 
Жонглювання м’ячем. 

Географія Найбільші держави Європи Найбільші держави Європи 

Муз.мист. Музика в мультиплікації Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=8sDg9

LmBlCc 
 

8 клас 
 

Німецька мова Населення Німеччини. Опрацювати Stunde 84 

Хімія Узагальнення знань про неорганічні 

речовини. 
Опрацювати § 37, виконати № 303. 

Основи здоров’я Проблема чистого повітря Опрацювати § 22 

Фізика Розв'язування задач з теми “ 

Послідовне з'єднання провідників “  
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfil

e.php/12518/mod_resource/content/2/%D0

%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%

B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8

%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B

0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_1

.pdf 

Зарубіжна 

література 
РЗМ (письмово) Сутність морального 

уроку, утіленого митцем засобами 

комедії 

Написати есе 

Геометрія Сума кутів опуклого многокутника. Опрацювати § 22, виконати № 827, 831. 

Фіз культура ЗРВ. Удари по нерухомому м’ячу на 

точність по воротах. Жонглювання 

м’ячем. 

Жонглювання м’ячем 

 

9 клас 
 

Географія Торгівля в Україні Опрацювати § 40 

Правознавство Узагальнення. Розділ 4. Повторити 

ФІз. культура ЗРВ. К/У 5 ударів по нерухомому м’ячу 

на точність у гандбольні ворота з 

відстані 16,5 м. 

Підтягування на перекладині. 

Українська мова Контрольна робота . “Складне речення 

з різними видами сполучникового й 

безсполучникового зв'язку 

Повторити вивчений матеріал 

Німецька мова Визначні пам'ятки України. Опрацювати Stunde 80 
https://youtu.be/fYp92F8czWc  

Українська 

література 
Т.Шевченко. РМ.Характеристика 

головної героїні поеми Т.Г.Шевченка 

“Катерина” 

https://youtu.be/VgbTqpKKXMM 

Біологія Популяція. Мікроеволюція. Вид.  Опрацювати  §46 

https://www.youtube.com/watch?v=8sDg9LmBlCc
https://www.youtube.com/watch?v=8sDg9LmBlCc
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/12518/mod_resource/content/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_1.pdf
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/12518/mod_resource/content/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_1.pdf
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/12518/mod_resource/content/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_1.pdf
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/12518/mod_resource/content/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_1.pdf
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/12518/mod_resource/content/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_1.pdf
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/12518/mod_resource/content/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_1.pdf
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/12518/mod_resource/content/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_1.pdf
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/12518/mod_resource/content/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_1.pdf
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/12518/mod_resource/content/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_1.pdf
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/12518/mod_resource/content/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_1.pdf
https://youtu.be/fYp92F8czWc


Видоутворення. https://youtu.be/WzUXsNMMLEE 
 

10 клас 
 

Географія  Практична робота. “Порівняльна 

характеристика машинобудування 

США,Канади,Бразилії” 

Повторити 

Фіз. культура ЗРВ.  Вкидання м’яча. Зупинки м’яча. 

Групові дії в нападі і захисті. 
Підтягування на 

перекладині(хл.)    Стрибки зі скакалкою 

дівчата. 

Зарубіжна 

література 
Зображення пейзажів природи і душі в 

“Осінні пісні”. Сугестивність, 

музичність, живописність лірики 

Аналізувати поезію, вивчити напам”ять 

вірш Поля Верлена 

 Хімія Лабораторна робота 
Біуретова реакція 

https://youtu.be/iGl333FMefI 

Фізика Розв'язування задач Завдання для самоперевірки знань до 

розділу ІІІ. Частина І 

Біологія Правила складання родоводів Проект. Скласти власний родовід. 

Громадянська 

освіта 
Узагальнення розділу.  Виконати тести ст.157. 

 

11 клас 
 

Алгебра Розв'язування  задач і вправ https://zno.osvita.ua/mathematics/tag-

nerivnosti_ta_systemy_nerivnostej/ 

Геометрія Площі многокутників. Подібність фігур https://www.youtube.com/watch?v=pQi1s

DOrlQs 

Українська мова Стилістичні особливості частин мови Опрацювати  § 51, виконати вправу 7 

Українська 

література 
Виразне читання напам”ять поезій 

Л.Костенко 
Виконати тести за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/lina-kostenko-

tvorchist-11-klas-206521.html 

Біологія Захист проектів 
 

Фізика Властивості електромагнітних хвиль 

різних діапазонів. Електромагнітні 

хвилі в природі і техніці 

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

uroku-vlastivosti-elektromagnitnih-hvil-

riznih-diapazoniv-chastot-shkala-

elektromagnitnih-hvil-19295.html 

Зарубіжна 

література 
Модерністські та неоавангардистські 

тенденції в драматургії другої пол. ХХ 

ст. Формування “театру абсурду” 

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

providni-tendencii-v-dramaturgii-drugoi-

polovini-hh-st-ucitel-siavramenko-

241226.html 

 

 

 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(07 квітня, середа) 

https://youtu.be/WzUXsNMMLEE
https://youtu.be/iGl333FMefI
https://zno.osvita.ua/mathematics/tag-nerivnosti_ta_systemy_nerivnostej/
https://zno.osvita.ua/mathematics/tag-nerivnosti_ta_systemy_nerivnostej/
https://www.youtube.com/watch?v=pQi1sDOrlQs
https://www.youtube.com/watch?v=pQi1sDOrlQs
https://naurok.com.ua/test/lina-kostenko-tvorchist-11-klas-206521.html
https://naurok.com.ua/test/lina-kostenko-tvorchist-11-klas-206521.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vlastivosti-elektromagnitnih-hvil-riznih-diapazoniv-chastot-shkala-elektromagnitnih-hvil-19295.htm
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vlastivosti-elektromagnitnih-hvil-riznih-diapazoniv-chastot-shkala-elektromagnitnih-hvil-19295.htm
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vlastivosti-elektromagnitnih-hvil-riznih-diapazoniv-chastot-shkala-elektromagnitnih-hvil-19295.htm
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vlastivosti-elektromagnitnih-hvil-riznih-diapazoniv-chastot-shkala-elektromagnitnih-hvil-19295.htm
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-providni-tendencii-v-dramaturgii-drugoi-polovini-hh-st-ucitel-siavramenko-241226.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-providni-tendencii-v-dramaturgii-drugoi-polovini-hh-st-ucitel-siavramenko-241226.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-providni-tendencii-v-dramaturgii-drugoi-polovini-hh-st-ucitel-siavramenko-241226.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-providni-tendencii-v-dramaturgii-drugoi-polovini-hh-st-ucitel-siavramenko-241226.html


Назва предмету Назва теми Завдання 
 

5 клас 
 

Математика Ділення десяткових дробів https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-

klas/desiatkovi-drobi-15859/dilennia-

desiatkovogo-drobu-na-desiatkovii-drib-

15900/re-5cd6667f-a2bb-4b07-aec1-

00ce8e931954 

Зарубіжна 

література 
Роальд Дал “Чарлі і шоколадна 

фабрика” 
https://www.youtube.com/watch?v=s_jAWF

l8a1c 

Природознавство Водне середовище та його 

мешканці 
Опрацювати § 41 

Трудове навчання Конструювання  малюнка писанки 

методом біоформ. 
https://youtu.be/c5I-G5gavSQ  

Трудове навчання Оздоблення писанок сучасними 

матеріалами. 
https://youtu.be/B1zK4U0CJO0  

 

6  клас 
 

Німецька мова Столиця Німеччини. Виконати праву 4,с.180 

Біологія Голонасінні Опрацювати  § 42. 
https://youtu.be/_R54BToG6zw  

Етика Як поважають та захищають права 

людини в демократичному 

суспільстві 

Опрацювати с.157-161 

Зарубіжна 

література 
Образ Тома,його 

динаміка.Значення образу 

Джоконди для розкриття головної 

ідеї твору 

Виконати тести за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/rey-duglas-

bredberi-usmishka-5166.html 

Українська мова Числівник: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. 

Опрацювати §52, виконати вправу 436. 

Українська 

література 
Друзі й вороги Клима Джури. 

Еволюція хлопця від боягуза до 

супергероя 

Переглянути відеоурок за посиланням: 

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

O_CufE 
 

7 клас 
 

Алгебра Побудова графіка лінійного 

рівняння з двома змінними. 
Повторити §26, виконати № 982 (1,2); 987 

(1). 

Фізика Контрольна робота №4 з теми “ 

Тиск твердих тіл, рідин і газів “ 
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-

4-z-temi-tisk-tverdih-til-ridin-i-gaziv-

231364.html 

Українська мова Контрольна робота. Прислівник Виконати контрольну роботу за 

посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-

testovi-zavdannya-prislivnik-7klas-

514119.html 

https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/dilennia-desiatkovogo-drobu-na-desiatkovii-drib-15900/re-5cd6667f-a2bb-4b07-aec1-00ce8e931954
https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/dilennia-desiatkovogo-drobu-na-desiatkovii-drib-15900/re-5cd6667f-a2bb-4b07-aec1-00ce8e931954
https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/dilennia-desiatkovogo-drobu-na-desiatkovii-drib-15900/re-5cd6667f-a2bb-4b07-aec1-00ce8e931954
https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/dilennia-desiatkovogo-drobu-na-desiatkovii-drib-15900/re-5cd6667f-a2bb-4b07-aec1-00ce8e931954
https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/dilennia-desiatkovogo-drobu-na-desiatkovii-drib-15900/re-5cd6667f-a2bb-4b07-aec1-00ce8e931954
https://www.youtube.com/watch?v=s_jAWFl8a1c
https://www.youtube.com/watch?v=s_jAWFl8a1c
https://youtu.be/c5I-G5gavSQ
https://youtu.be/B1zK4U0CJO0
https://youtu.be/_R54BToG6zw
https://naurok.com.ua/test/rey-duglas-bredberi-usmishka-5166.html
https://naurok.com.ua/test/rey-duglas-bredberi-usmishka-5166.html
https://www.youtube.com/watch?v=ByBDVO_CufE
https://www.youtube.com/watch?v=ByBDVO_CufE
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-4-z-temi-tisk-tverdih-til-ridin-i-gaziv-231364.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-4-z-temi-tisk-tverdih-til-ridin-i-gaziv-231364.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-4-z-temi-tisk-tverdih-til-ridin-i-gaziv-231364.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-testovi-zavdannya-prislivnik-7klas-514119.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-testovi-zavdannya-prislivnik-7klas-514119.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-testovi-zavdannya-prislivnik-7klas-514119.html


Українська 

література 
Особливості художніх засобів 

новели Л.Пономаренко “Гер 

переможений” 

Виконати тестові завдання за посиланням: 

https://vseosvita.ua/test/liubov-

ponomarenko-her-peremozhenyi-7-klas-

6922.html 
Розгадати кросворд за посиланням:  
https://learningapps.org/myapps.php 

Образотворче 

мистецтво 
Дизайн-графіка. Художні прийоми 

візуальної комунікації 
https://vseosvita.ua/library/mistectvo-

dizajnu-proekt-z-obrazotvorcogo-mistectva-

7-klas-233764.html 

Зарубіжна 

література 
Оповідач твору 

(батько).Особливості дитячого 

світу. 

До читати новелу, виконати тести за 

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

uells-charivna-kramnicya-3294.html 

Трудове навчання Розкрій виробу 
 

 

8 клас 
 

Українська мова Звертання поширені й непоширені. 

Розділові знаки при звертаннях. 

Риторичні звертання 

Опрацювати §32, виконати вправи 356, 

359. 

Українська 

література 
ПЧ. Оксана Думанська. Повість 

“Школярка з передмістя” 
Прочитати повість (скорочено) 

Алгебра Квадратне рівняння, як 

математична модель текстових і 

прикладних задач. 

Опрацювати §23, виконати № 863, 868; 

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

PUxA99qhc 

Геометрія 
 

Опрацювати §32, виконати вправи 356, 

359. 

Зарубіжна 

література 
Засоби комічного (гумор, іронія, 

сатира, сарказм) 
Підготуватися до контрольної роботи за 

темою: “Бароко і класицизм” 

Хімія Генетичні зв’язки між 

неорганічними речовинами. 
Опрацювати §38  
https://youtu.be/FiHoVJOoIsk 

 

9 клас 
 

Зарубіжна 

література 
Бернард Шоу. Специфіка втілення 

античного міфу в п”єсі 

“Пігмаліон” 

Читати п”єсу 

Німецька мова Пам"ятки України .Тренування 

навичок мовлення. 
Вивчити слова 

Фізика Розв'язування вправ і задач Вправа № 35(6,7) 

Хімія Природні й синтетичні органічні 

сполуки  
Опрацювати §40, виконати №8 ст.211 

Алгебра Розв”язування задач і вправ. Виконати № 1 - 12 ( ст.227-228) 

Геометрія Розв”язування задач.Підготовка до 

контрольної роботи. 
Виконати № 1-12 ( ст.162 - 163) 

Мистецтво Фотомистецтво https://www.youtube.com/watch?v=z7T6I7

M3VcY 

https://vseosvita.ua/test/liubov-ponomarenko-her-peremozhenyi-7-klas-6922.html
https://vseosvita.ua/test/liubov-ponomarenko-her-peremozhenyi-7-klas-6922.html
https://vseosvita.ua/test/liubov-ponomarenko-her-peremozhenyi-7-klas-6922.html
https://learningapps.org/myapps.php
https://vseosvita.ua/library/mistectvo-dizajnu-proekt-z-obrazotvorcogo-mistectva-7-klas-233764.html
https://vseosvita.ua/library/mistectvo-dizajnu-proekt-z-obrazotvorcogo-mistectva-7-klas-233764.html
https://vseosvita.ua/library/mistectvo-dizajnu-proekt-z-obrazotvorcogo-mistectva-7-klas-233764.html
https://naurok.com.ua/test/g-uells-charivna-kramnicya-3294.html
https://naurok.com.ua/test/g-uells-charivna-kramnicya-3294.html
https://www.youtube.com/watch?v=b-PUxA99qhc
https://www.youtube.com/watch?v=b-PUxA99qhc
https://youtu.be/FiHoVJOoIsk
https://www.youtube.com/watch?v=z7T6I7M3VcY
https://www.youtube.com/watch?v=z7T6I7M3VcY


 

10 клас 
 

Українська мова Повторення основних правил 

орфографії 
Повторити §28-47 

Українська мова Контрольна робота №7. 

Орфографія. Диктант з додатковим 

завданням 

Повторити §28-47 

Українська 

література 
Поезія Лесі Українки ст.212-219 

Алгебра Правила диференціювання Вправа № 20.4, 20.6, 20.8 

Біологія Узагальнення з теми : “ 

Спадковість і мінливість” 
Повторити §28-43 

Фіз. культура ЗРВ.  Командні та індивідуальні дії 

в нападі та захисті.(теорія) 
Жонглювання м’ячем. 

 

11 клас 
 

Географія  Українська держава і територія 

України 
Опрацювати § 27 

Історія Вс. Практичне заняття. Агресія Росії 

проти України та її вплив на 

міжнародні відносини 

 

Хімія Розв’язування вправ Опрацювати §30, виконати № 246 

Історія Укр. Суспільно- політичне та 

економічне життя України у 2005-

2010 рр. 

Опрацювати параграф-34 

Захист Укр. Ознаки зовнішньої кровотечі, що 

загрожує життю.  Застосування 

турнікетів. для кінцівок. Само- і 

взаємодопомога. 

Опрацювати пар.-17 

Фізика Розв'язування задач Вправа № 3.53, 3.56 

Фіз. культура ЗРВ. Тактичні дії в нападі та 

захисті.(теорія) 
Жонглювання м’ячем. 

 
Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(08 квітня, четвер) 

Назва предмету Назва теми Завдання 
 

5 клас 
 

Українська мова РМ. Аудіювання уривка з твору 

сучасної дитячої літератури, що 

містить однорідні члени речення 

Завершити роботу над твором 
http://dianakrekoten.blogspot.com/2017/09/ 

Українська 

література 
Є.Гуцало “Лось”.Співчуття, 

милосердя- шлях до перемоги 

добра. Образи хлопчиків, їхня 

невідступність у захисті гуманних 

переконань 

Написати цікаву  інформацію про життя 

лосів у дикій природі. 
https://naurok.com.ua/spivchuttya-i-

miloserdya-shlyah-do-peremogi-dobra-

obrazi-hlopchikiv-hnya-napoleglivist-u-



zahisti-gumannih-perekonan-28378.html 

Математика Ділення десяткових дробів https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-

matematiki-dlya-5-klasu-dilennya-

desyatkovih-drobiv-175045.html 

Етика Чому одяг є виявом 

індивідуальності. Що таке мода і 

стиль 

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

materiali-do-uroku-etiki-5-klasu-

162413.html 

Фіз. культура ЗРВ. Вкидання м’яча вивченими 

способами на дальність. Елементи 

гри воротаря. Жонглювання 

м’ячем. 

Жонглювання мэячем. 

Англійська мова Дорожня карта. виконати вправу 4 ст 103 з робочого 

зошита 
 

6  клас 
 

Фіз. культура ЗРВ.  Командні дії в нападі та 

захисті(теорія) 
Стрибки на скакалці 

Англійська мова Вивчення граматичного матеріалу. https://youtu.be/HvRhsRMAGQo  

Математика Розв'язування рівняння. 

Основні  властивості рівняння. 
Виконати  №1344, №1349 

Географія  Льодовики. Багаторічна мерзлота Опрацювати § 52 

Трудове навчання Графічне зображення малюнка 

писанки. 
https://central-ua.tv/news/28753/  

Трудове навчання Вивчення символів писанки. https://youtu.be/r0xpT8nuHW4  

Муз.мист. Симфонія.Увертюра. Переглянути відеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=8XsTL1t

g640 
 

7 клас 
 

Англійська мова Шопінг. Опрацювати с.97 ,вивчити слова с.182 

Хімія Розв’язування вправ. Виконати № 5.29;5.30. Зі збірника. 

Основи здоров’я Причини і наслідки вживання 

наркотиків 
Опрацювати § 26 

Німецька мова Столиця Німеччини.Берлін вчора і 

сьогодні. 
Опрацювати Stunde 60 

Біологія Нервова система у тварин Опрацювати § 38 
https://youtu.be/akJuriivHII 

Фіз. культура ЗРВ. К/У (6) ударів по нерухомому 

м’ячу на точність у гандбольні 

ворота з відстані 11м. 

Жонглювання м’ячем. 

Географія Найбільші країни Азії Найбільші країни Азії 
 

8 клас 
 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-matematiki-dlya-5-klasu-dilennya-desyatkovih-drobiv-175045.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-matematiki-dlya-5-klasu-dilennya-desyatkovih-drobiv-175045.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-matematiki-dlya-5-klasu-dilennya-desyatkovih-drobiv-175045.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://naurok.com.ua/kombinovaniy-urok-na-temu-moral-i-etiket-55617.html
https://youtu.be/HvRhsRMAGQo
https://central-ua.tv/news/28753/
https://youtu.be/r0xpT8nuHW4
https://www.youtube.com/watch?v=8XsTL1tg640
https://www.youtube.com/watch?v=8XsTL1tg640
https://youtu.be/akJuriivHII


Фізика Паралельне з'єднання провідників https://naurok.com.ua/prezentaciya-

paralelne-z-ednannya-providnikiv-materiali-

do-urokiv-114316.html 

Фіз. культура ЗРВ.  Командні дії в нападі та 

захисті(теорія) 
Підтягування на перекладині. 

Українська мова РМ. Інтерв”ю у публіцистичному 

стилі 
Опрацювати теоретичний матеріал зі с. 

211, 213; написати інтерв”ю 

Українська 

література 
Література рідного краю. Марія 

Матіос. “Солодка Даруся” 
Прочитати твір (скорочено) 

Географія  Густота населення у світі та 

Україні 
Опрацювати § 51 

Біологія Загальна характеристика 

сенсорних систем організму 

людини. 

Опрацювати § 41 
https://youtu.be/3_RinBx5ub4 

Трудове навчання Елементи в’язання спицями. 
 

 

9 клас 
 

Хімія Практична робота №5 
Виявлення органічних сполук у 

харчових продуктах. 

https://youtu.be/Umj7tfvQZ3w 

Основи здоров’я Репродуктивне здоров’я молоді Опрацювати § 23 

Українська мова Текст і його основні ознаки Опрацювати  § 30; 
виконати вправу 339 
https://youtu.be/ShqZWoqQ8Ac 

Українська мова Будова тексту .Мікротема й абзац. 

Ключові слова в тексті й абзаці 
 Опрацювати  § 31; 
виконати вправу 342 
https://youtu.be/ld6oQb4gNHk  

Українська 

література 
Т.Шевченко. Реалістично-

побутовий тип втілення теми 

жіночої долі. “Наймичка” 

Написати характеристику головної героїні 
https://naurok.com.ua/urok-t-shevchenko-

naymichka-evolyuciya-zhinochogo-obrazu-

realistichno-pobutoviy-tip-utilennya-temi-

zhinocho-doli-102489.html 

Фіз. культура ЗРВ.   Командні дії в нападі та 

захисті(теорія) 
Підтягування на перекладині. 

Зарубіжна 

література 
Динаміка образу  Елайзи Дулітл Характеристика образу Елайзи Дулітл 

 

10 клас 
 

Географія  Узагальнення знань з розділу 

“Океанія”, “Америка” 
Повторити § 37-39 

Фізика Контрольна робота № 5 https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-

temi-molekulyarna-fizika-194227.html 

Захист Укр. Ознайомлення з національними 

бойовими мистецтвами( хортинг, 

бойовий гопак, спас тощо) 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-paralelne-z-ednannya-providnikiv-materiali-do-urokiv-114316.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-paralelne-z-ednannya-providnikiv-materiali-do-urokiv-114316.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-paralelne-z-ednannya-providnikiv-materiali-do-urokiv-114316.html
https://youtu.be/3_RinBx5ub4
https://youtu.be/Umj7tfvQZ3w
https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-temi-molekulyarna-fizika-194227.html
https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-temi-molekulyarna-fizika-194227.html


Захист Укр. Ознайомлення з національними 

бойовими мистецтвами 
Опрацювати пар.-38 

Зарубіжна 

література 
Артюр Рембо “Голосівки”. 

Художнє новаторство А. Рембо 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-

uroku-artyur-rembo-1854-1891-zhittya-i-

tvorchiy-shlyah-svoeridnist-tvorchogo-

rozvitku-9229.html 

Громадянська 

освіта 
Інтеграція та глобалізація Тема 1.ст.160-163 

Трудове навчання Стилі ландшафтного дизайну. Опрацювати с.174-177 
https://moeselo.kr.ua/stili-landshaftnogo-

dizajnu-porivnjuemo-i.html  
 

11 клас 
 

Українська мова Вимоги до вживання синтаксичних 

одиниць у різних стилях 
Опрацювати §52; виконати вправу 7. 
Переглянути відеоурок за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=B3DItrn

WJyc 

Українська 

література 
ПЧ. Інтимна лірика Ліни Костенко Прочитати лірику Л.Костенко за 

посиланням: https://maximum.fm/virshi-

pro-kohannya-intimna-lirika-lini-

kostenko_n136102 

Біологія Завдання та методи сучасної 

селекції рослин, тварин і 

мікроорганізмів.  

Опрацювати § 42 
https://youtu.be/rL7BePg5Mrw 

Алгебра Числові послідовності. Степінь з 

раціональним показником 
https://www.youtube.com/watch?v=5v2QW

qY8bWg 

Геометрія Розв'язування задач і вправ https://vseosvita.ua/library/zno-geometria-

pidgotovka-podibnist-trikutnikiv-teorema-

pifagora-86335.html 

Астрономія Світ галактик. Активні ядра 

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

B6LPSw 

Англійська мова Об’єднане королівство виконати вправу 2 ст 110-111 

                 
 

                Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

( 09 квітня, п”ятниця) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

5 клас 
 

Англійська 

мова 
Де я живу? Описати як пройти до вашого 

дому. 

Інформатика Алгоритми зрозгалуженням ст 170 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-artyur-rembo-1854-1891-zhittya-i-tvorchiy-shlyah-svoeridnist-tvorchogo-rozvitku-9229.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-artyur-rembo-1854-1891-zhittya-i-tvorchiy-shlyah-svoeridnist-tvorchogo-rozvitku-9229.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-artyur-rembo-1854-1891-zhittya-i-tvorchiy-shlyah-svoeridnist-tvorchogo-rozvitku-9229.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-artyur-rembo-1854-1891-zhittya-i-tvorchiy-shlyah-svoeridnist-tvorchogo-rozvitku-9229.html
https://moeselo.kr.ua/stili-landshaftnogo-dizajnu-porivnjuemo-i.html
https://moeselo.kr.ua/stili-landshaftnogo-dizajnu-porivnjuemo-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=B3DItrnWJyc
https://www.youtube.com/watch?v=B3DItrnWJyc
https://maximum.fm/virshi-pro-kohannya-intimna-lirika-lini-kostenko_n136102
https://maximum.fm/virshi-pro-kohannya-intimna-lirika-lini-kostenko_n136102
https://maximum.fm/virshi-pro-kohannya-intimna-lirika-lini-kostenko_n136102
https://youtu.be/rL7BePg5Mrw
https://www.youtube.com/watch?v=5v2QWqY8bWg
https://www.youtube.com/watch?v=5v2QWqY8bWg
https://vseosvita.ua/library/zno-geometria-pidgotovka-podibnist-trikutnikiv-teorema-pifagora-86335.htm
https://vseosvita.ua/library/zno-geometria-pidgotovka-podibnist-trikutnikiv-teorema-pifagora-86335.htm
https://vseosvita.ua/library/zno-geometria-pidgotovka-podibnist-trikutnikiv-teorema-pifagora-86335.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kWlHCB6LPSw
https://www.youtube.com/watch?v=kWlHCB6LPSw


Українська 

мова 
Узагальнювальне слово в реченні  з однорідними 

членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних 

словах у реченнях з однорідними членами  

Опрацювати § 39; 
https://youtu.be/iHfAMGndFi4  

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

matematika-samostiyna-robota-

desyatkovi-drobi-dilennya-

desyatkovih-drobiv-145427.html 

Українська 

мова 
Узагальнювальне слово в реченні  з однорідними 

членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних 

словах у реченнях з однорідними членами  

Опрацювати § 39  
Виконати вправу 465  

 

6  клас 
 

Українська 

мова 
Числівники кількісні й порядкові Опрацювати презентацію за 

посиланням: 

https://naurok.com.ua/prezentaciy

a-do-uroku-kilkisni-y-

poryadkovi-chislivniki-

42504.html 

Фіз. культура ЗРВ. Фінти -  різновиди фінтів. Елементи гри 

воротаря.  
Стрибки зі скакалкою. 

Математика Розв'язування  рівнянь.Основні властивості 

рівняння 
Виконати №1351,№ 1353 

Зарубіжна 

література 

  

Українська 

мова 
Контрольний диктант Повторити вивчене про 

числівник 

Історія  Природні умови Апеннінського півострова. 

Виникнення міста Рим 
Опрацювати § 43 
https://www.youtube.com/watch?

v=z5LDtVPGy9w  
 

7 клас 
 

Алгебра Розв”язування вправ. Виконати завдання с.р. (ст.217). 

Геометрія Коло вписане в трикутник. Опрацювати § 23; виконати № 

624; 626; переглянути 

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

v=zI9eH2zO140 

Історія 

України 
Кревська унія 1385 р.та українські території Опрацювати § 21 

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

v=4wqulnb6A28  

Всесвітня 

історія 
Практичне заняття: Середньовічні замки та 

собори.Узагальнення 
Підготуватися до контрольної 

роботи 

Біологія Практична робота №6 ст.220 

Зарубіжна 

література 
Рюноске Акутагава “Павутинка” Майстер 

японської новели Р.Акутагава 
https://www.youtube.com/watch?

v=etdJFJIqX_8 читати новелу 

https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-samostiyna-robota-desyatkovi-drobi-dilennya-desyatkovih-drobiv-145427.html
https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-samostiyna-robota-desyatkovi-drobi-dilennya-desyatkovih-drobiv-145427.html
https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-samostiyna-robota-desyatkovi-drobi-dilennya-desyatkovih-drobiv-145427.html
https://naurok.com.ua/5-klas-matematika-samostiyna-robota-desyatkovi-drobi-dilennya-desyatkovih-drobiv-145427.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-kilkisni-y-poryadkovi-chislivniki-42504.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-kilkisni-y-poryadkovi-chislivniki-42504.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-kilkisni-y-poryadkovi-chislivniki-42504.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-kilkisni-y-poryadkovi-chislivniki-42504.html
https://www.youtube.com/watch?v=z5LDtVPGy9w
https://www.youtube.com/watch?v=z5LDtVPGy9w
https://www.youtube.com/watch?v=zI9eH2zO140
https://www.youtube.com/watch?v=zI9eH2zO140
https://www.youtube.com/watch?v=4wqulnb6A28
https://www.youtube.com/watch?v=4wqulnb6A28
https://www.youtube.com/watch?v=etdJFJIqX_8
https://www.youtube.com/watch?v=etdJFJIqX_8


“Павутинка” 

Інформатика Практична робота копіювання діаграм до Ms Word ст.180 
 

8 клас 
 

Інформатика Аналіз рядів в Excel ст 195 

Англійська 

мова 
Домашнє читання “Острів мавп” читати ст 116-117 

Мистецтво Тема життя людини в музиці та живопису https://www.youtube.com/watch?

v=Rzk8esxYo9U 

Алгебра Розв”язування задач. Розв”язати задачі  № 873, 876. 

Всесвітня 

історія 
Контрольна робота Повторити   § 18-21 

Фіз. культура ЗРВ. Удари по воротах на точність. Жонглювання 

м’ячем 
Жонглювання м’ячем 

 

9 клас 
 

Фізика Розв'язування вправ і задач https://sites.google.com/view/gali

naokhotnik-

t2/%D1%80%D0%BE%D0%B7

%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D

1%83%D0%B2%D0%B0%D0%

BD%D0%BD%D1%8F-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%

D0%B0%D1%87-

%D1%80%D1%83%D1%85-

%D1%82%D1%96%D0%BB%D

0%B0-

%D0%BF%D1%96%D0%B4-

%D0%B4%D1%96%D1%94%D

1%8E-

%D0%BA%D1%96%D0%BB%

D1%8C%D0%BA%D0%BE%D

1%85-

%D1%81%D0%B8%D0%BB  

Історія 

України 
Урок контролю і корекції навчальних досягнень Повторити   § 19-22 

 Історія 

України 
Соціально-економічний розвиток у складі 

Російської імперії 
Опрацювати   § 23 

Фіз. культура ЗРВ.  Удари по м’ячу ногою, головою. 

Відволікальні дії (фінти) Елементи гри воротаря. 
Підтягування на перекладині 

(хл.)  Стрибки зі скакалкою 

(дівч.) 

Інформатика Створення сайту Створення сайту 

Всесвітня 

історія 
Японія та Китай Опрацювати   § 23-24 

 

10 клас 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rzk8esxYo9U
https://www.youtube.com/watch?v=Rzk8esxYo9U
https://sites.google.com/view/galinaokhotnik-t2/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%80%D1%83%D1%85-%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B4%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%85-%D1%81%D0%B8%D0%BB
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Історія 

України 
Культурне життя на західноукраїнських землях Опрацювати   § 30 

Фізика Основні поняття термодинаміки. Внутрішня 

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

v=iJMMoT3uRlY 

Фіз. культура ЗРВ.  Основні засади арбітражу.  Підтягування на перекладині 

(хл.) Стрибки зі скакалкою 

дівчата. 

Історія 

України 
Практичне заняття “Повсякденне життя населення 

УРСР та в українських регіонах в складі Польщі 
Повторити   § 29-30 

Всесвітня 

історія 
Початок Другої світової війни Опрацювати   § 28 

Інформатика Встановлення Firewall Аналіз атак 

Англійська 

мова 
Селін Діон, що я знаю про неї виконати вправу 1 ст 98 

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

v=8u_T0ZEVD24 
 

11 клас 
 

 Історія Укр. Узагальнення “Становлення України як незалежної 

держави” 
Повторити з  пар.(27-34) 

Українська 

мова 
Стилістичні особливості частин мови. Редагування 

текстів різних стилів 
Виконати завдання за 

посиланням: 

https://sites.google.com/view/11-

ukrmova-

zno/%D1%82%D0%B5%D0%B

C%D0%B0-3-

%D1%81%D1%82%D0%B8%D

0%BB%D1%8C%D0%BE%D0

%B2%D0%B0-

%D0%BD%D0%BE%D1%80%

D0%BC%D0%B0/%D1%83%D1

%80%D0%BE%D0%BA-5 

Фізика Розв'язування задач Вправа № 3.62, 3.65 

Трудове 

навчання 
Технологія виготовлення макетів https://naurok.com.ua/tvorchiy-

proekt-z-tehnologiy-dlya-11-

klasu-na-temu-modniy-dizayn-

inter-eru-v-2019-roci-95189.html 

Зарубіжна 

література 
Постмодернізм як одне з найяскравіших 

літературних явищ другої половини ХХ ст., його 

теоретичні засади й художня практика 

https://naurok.com.ua/prezentaciy

a-postmodernizm-odne-z-

nayyaskravishih-literaturnih-

yavisch-kincya-hh-pochatku-hhi-

stolittya-27692.html 

Англійська 

мова 
Клімат та погода Великобританії виконати вправу 3 ст 112 

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

v=HrO7d18DRl8 

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

нападі та захисті(теорія) Жонглювання м’ячем. 
Жонглювання м’ячем. 
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