
                                                                                                                      “Затверджую” 

Директор Шепітського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

________ Г.КАРАПКО 
 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу для учнів 1-11 

класів 

(08 листопада, понеділок) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українська мова Закріплення вивченої букви к. Читання 

тексту з малюнками. 

 

Українська мова Письмо великої букви К. Списування з 

друкованого тексту. 

 

Математика Додавання і віднімання числа 2. 

Вимірювання довжини відрізків. 

 

Фізична культура Організовуючі вправи. 
Загальнорозвивальні вправи з м”ячем. 

Рухливі ігри. 

 

Англійська мова Повторення по темі "My school" 
 

 

2 клас 
 

Літературне  читан
ня 

Н.Поклад. Гарно  жити  у  селі. 
 

Математика Урок  узагальнення  і  систематизації  зна

нь. 

 

Українська  мова .Перенос  слів  з  літерами ь,й. 
 

Англійська  мова Вивчення нової лексики по темі "In my 
classroom" 

 

Інформатика Складові  компютера 
 

 

3 клас 
 

Літературне  читан

ня 
Робота з дитячою книжкою 

 

Математика Складання таблиці множення на 8, 

ділення на 8 
с. 58, № 340, 341 

Англійська мова Професії.Тренування навичок читання. РЗ вправа 2,c.3 

Укр. мова Частини мови. Повторення знань про 

різні частини мови 
с. 56, вправа 137, повторити 

правила. 

Мистецтво Лінія горизонту Створення композиції” 

Штрихи осені” 

 

Мистецтво Хор. Українська народна пісня “ Сіяв 

мужик просо “ 

 



 

                            4 клас 
 

Літ. чит. Урок позакласного читання. Читати художню літературу. 

Математика Одиниця площі-1см квадратний . 

Обчислення виразів з буквеними даними 
. 

с.88,№470, 471. 

Укр. мова Відмінювання іменників за відмінками. с.43 , вправа 107. 

Фізкультура Організовуючі вправи:шикування , стійки 

,перешикування . Різновиди ходьби ,бігу, 

стрибків.Гра на формування уваги.  

 

Англ. мова Моя вулиця вивчити слова виконати вправу 1 ст 

40 

 

5 клас 
 

Англійська мова Професії членів родини описати професії своїх батьків 

Інформатика Комп'ютерні мережі ст 68  опрацювати 

Фізкультура ЗРВ  Удари по нерухомому мячу на 

точність у гандбольні ворота з відстані 
7м. Передачі мяча з місця на точність 

партнеру з відстані 7м. 

Згинання й розгинання рук в упорі. 

Математика Розв'язування задач https://naurok.com.ua/urok-rozv-
yazuvannya-tekstovih-zadach-za-

dopomogoyu-rivnyan-205765.html  

Українська мова РМ. Особливості будови розповіді та 
елементарного роздуму 

Опрацювати теоретичний матеріал 
на с.98 

Українська 
література 

Василь Королів-Старий. “Хуха-
Моховинка”. Короткі відомості про 

письменника. Образи фантастичних 

істот, створені уявою автора на основі 

українського фольклору 

Опрацювати біографію 
письменника, читати казку. 

 

6  клас 
 

Інформатика Створення растрових зображень ст 77 

Англійська мова Школа. Шкільні правила виконати вправу 1 ст 65 

Математика Ділення звичайних дробів https://naurok.com.ua/kontrolna-
robota-3-z-temi-mnozhennya-i-

dilennya-zvichaynih-drobiv-6-klas-

199539.html  

Трудове навчання Створення ескізного малюнка виробу. Мотиви сучасних вишивок. 

Трудове навчання Добір тканини, ниток для виробу. Схема вишивки. 

фізкультура ЗРВ Пересування, удари по мячу ногою, 

удари головою.   Жонглювання мячем 

ногою, головою. 

Жонглювання мячем. 

 

7 клас 
 

https://naurok.com.ua/urok-rozv-yazuvannya-tekstovih-zadach-za-dopomogoyu-rivnyan-205765.html
https://naurok.com.ua/urok-rozv-yazuvannya-tekstovih-zadach-za-dopomogoyu-rivnyan-205765.html
https://naurok.com.ua/urok-rozv-yazuvannya-tekstovih-zadach-za-dopomogoyu-rivnyan-205765.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-3-z-temi-mnozhennya-i-dilennya-zvichaynih-drobiv-6-klas-199539.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-3-z-temi-mnozhennya-i-dilennya-zvichaynih-drobiv-6-klas-199539.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-3-z-temi-mnozhennya-i-dilennya-zvichaynih-drobiv-6-klas-199539.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-3-z-temi-mnozhennya-i-dilennya-zvichaynih-drobiv-6-klas-199539.html


Образотворче 
мистецтво 

Види декоративно - прикладного 
мистецтва. 

Створити календар “Від свята до 
свята”. 

Алгебра Множення одночленів. Піднесення 

одночленів до степеня 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-

mnozhennya-odnochleniv-
pidnesennya-odnochleniv-do-

stepenya-224110.html  

Англійська мова Повторення. Все про Лондон повторити слова 

Інформатика Карти  знань, їх призначення ст 54 

Зарубіжна 

література 
РМ(у). Порівняння образів персонажів 

(Бріана де Буагільбера і Айвенго, леді 

Ровена і Ребекки) 

https://vseosvita.ua/library/valte

r-skott-ajvengo-porivnalna-

harakteristika-obraziv-

personaziv-briana-de-

buagilbera-i-ajvengo-roveni-i-

rebekki-303520.html  

Історія України Русь-Україна за Володимира Великого. Опрацювати параграф 6, стор. 27-

32, скл. істор. портрет Володимира 
Великого. 

фізкультура ЗРВ  Двостороння гра. Згинання й розгинання рук в 

упорі.  

 

8 клас 
 

Українська 
література 

Леся Українка. “Давня весна”. Тема 
гармонійного єднання людини з 

природою. 

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

davnya-vesna-233304.html 

Українська 

література 
Леся Українка “Давня казка”. Ідея вільної 

творчості, духовної свободи людини.  
https://naurok.com.ua/prezentaciya-

do-uroku-lesya-ukra-nka-davnya-

kazka-problemi-i-motivi-rol-mitcya-
v-suspilstvi-sluzhinnya-muzi-y-

narodovi-sut-lyudskogo-schastya-

vdyachnosti-74709.html  

Трудове навчання Вишивання виробу. Правила розробки композиції 

виробу. 

Англійська мова  Повторення. Здорова їжа. повторити слова 

Історія України 
Хотинська війна.  

Опрацювати параграф 12, стор. 63-

65 

Фізика Плавлення та кристалізація Плавлення і кристалізація. Теорія  

Інформатика Створення відеокліпу ст 86-89 

 

9 клас 
 

Фізика Лабораторна робота № 4.’’ Заломлення 
світла’’ 

Лабораторна робота №4. 

Дослідження заломлення світла  

https://naurok.com.ua/prezentaciya-mnozhennya-odnochleniv-pidnesennya-odnochleniv-do-stepenya-224110.html
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-mnozhennya-odnochleniv-pidnesennya-odnochleniv-do-stepenya-224110.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mnozhennya-odnochleniv-pidnesennya-odnochleniv-do-stepenya-224110.html
https://vseosvita.ua/library/valter-skott-ajvengo-porivnalna-harakteristika-obraziv-personaziv-briana-de-buagilbera-i-ajvengo-roveni-i-rebekki-303520.html
https://vseosvita.ua/library/valter-skott-ajvengo-porivnalna-harakteristika-obraziv-personaziv-briana-de-buagilbera-i-ajvengo-roveni-i-rebekki-303520.html
https://vseosvita.ua/library/valter-skott-ajvengo-porivnalna-harakteristika-obraziv-personaziv-briana-de-buagilbera-i-ajvengo-roveni-i-rebekki-303520.html
https://vseosvita.ua/library/valter-skott-ajvengo-porivnalna-harakteristika-obraziv-personaziv-briana-de-buagilbera-i-ajvengo-roveni-i-rebekki-303520.html
https://vseosvita.ua/library/valter-skott-ajvengo-porivnalna-harakteristika-obraziv-personaziv-briana-de-buagilbera-i-ajvengo-roveni-i-rebekki-303520.html
https://vseosvita.ua/library/valter-skott-ajvengo-porivnalna-harakteristika-obraziv-personaziv-briana-de-buagilbera-i-ajvengo-roveni-i-rebekki-303520.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-davnya-vesna-233304.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-davnya-vesna-233304.html
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-lesya-ukra-nka-davnya-kazka-problemi-i-motivi-rol-mitcya-v-suspilstvi-sluzhinnya-muzi-y-narodovi-sut-lyudskogo-schastya-vdyachnosti-74709.html
https://www.youtube.com/watch?v=l5uZbqYCPHc
https://www.youtube.com/watch?v=qR1s3mhwEHM
https://www.youtube.com/watch?v=qR1s3mhwEHM


Трудове навчання Виготовлення модулів. Папір для модулів. 

Інформатика Параметри безпеки в браузері налаштування безпеки 

Фізкультура ЗРВ.  Елементи гри воротаря: Удари по 

мячу ногою з рук на дальність і точність . 
Кидки мяча на дальність і точність з 

розбігу. 

Підтягування на перекладині (хл.) 

Біологія Лабораторна робота. Дослідження 
різноманітності клітин. 

 https://youtu.be/HVEaK3b4ZbY 

Англійська мова Читання для дослідження виконати вправу 9 ст 47 

Українська 

література 
І.Вишенський, І.Величковський, 

С.Климовський - видатні діячі 

української культури 

Законспектувати матеріали про 

діячів 

 

10 клас 
 

Українська мова З історії становлення і розвитку 
української графіки й орфографії. 

Основні принципи української 

орфографії 

Опрацювати § 20; 
Виконати вправу 140 
https://vseosvita.ua/library/konspekt-

uroku-z-istorii-stanovlenna-i-

rozvitku-grafiki-j-orfografii-osnovni-
principi-ukrainskoi-orfografii-

ukrainska-mova-10-klas-profilnij-

riven-377112.html 

Українська 

література 
Контрольний твір за доробком  
І. Карпенка-Карого 

Перегляньте фільм Г.Юри й 

Л.Швачка  “Мартин Боруля” 

Біологія Особливості обміну речовин у 

автотрофних і гетеротрофних організмах. 
Опрацювати § 16 
https://youtu.be/hunBj4pmaik 

Зарубіжна 
література 

Специфіка переходу від романтизму до 
реалізму. Романтизм у Німеччині. Е.Т. А. 

Гофман як представник гротескної течії 

романтизму. Віхи мистецького шляху. 

Опрацювати про німецький 
романтизм 

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

3d-1j6lVz0 

Фізкультура ЗРВ. Двостороння гра. Підтягування на перекладині (хл.) 

Інформатика Бази даних СКБД Бази даних 

Трудове навчання Перенесення малюнка за допомогою 

трафарету на основу. 
Послідовність виконання роботи. 

 

11 клас 
 

Біологія Поняття про здоров’я. Опрацювати § 16 
 https://youtu.be/Li-Cy8XKZFg  

Хімія 
 

Гідроліз солей. Опрацювати § 12 
https://youtu.be/OrF-zyY4wSA 

Українська мова Речення як основна синтаксична і 

комунікативна одиниця 
Виконувати тести за посиланням: 
https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-

klasifikaciya_rechen/ 

Українська мова Граматична основа речення https://naurok.com.ua/test/golovni-

chleni-rechennya-pidgotovka-do-zno-

https://youtu.be/HVEaK3b4ZbY
https://youtu.be/hunBj4pmaik
https://www.youtube.com/watch?v=f3d-1j6lVz0
https://www.youtube.com/watch?v=f3d-1j6lVz0
https://youtu.be/Li-Cy8XKZFg
https://youtu.be/OrF-zyY4wSA
https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-klasifikaciya_rechen/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-klasifikaciya_rechen/
https://naurok.com.ua/test/golovni-chleni-rechennya-pidgotovka-do-zno-11-kl-174187.html
https://naurok.com.ua/test/golovni-chleni-rechennya-pidgotovka-do-zno-11-kl-174187.html


11-kl-174187.html  

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

r-N97A3ufo  

Трудове навчання Матеріали для штучних квітів. Правила 
безпечної роботи. 

Організація робочого місця. 

Англійська мова Нездорове харчування вивчити слова, виконати вправу 8,9 

ст 44 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(09 листопада, вівторок) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українська 

мова 
Звук і буква “пе”. Читання складів, 

слів з даною буквою. Робота з 

дитячою книжкою. Казка “Колосок”. 

 

Українська 

мова  
Письмо рядкової букви п. Списування 

з друкованого тексту. Розвиток 

зв”язного мовлення. Казка “Вовк і 

семеро козенят”. 

 

Математика Додавання і віднімання числа 

частинами. Обчислення значень 
виразів за допомогою числового 

відрізка. 

 

Фізична 
культура 

Організовуючі та загальнорозвивальні 
вправи. Різновиди ходьби. Бігові 

вправи. Рухливі ігри. 

 

Я досліджую 
світ 

Сонце - джерело світла і тепла. 
Значення Сонця. 

 

 

                          2 клас 
 

Літературне 

читання 
Діагностична  робота .Аудіювання. 

 

Математика Самостійна  робота 
 

Англійська 

мова 
Котра година?Тренування навичок 

діалогу. 

 

Українська  мо

ва 
Перенос  слів  з  буквосполученням 

йо,ьо. 

 

Фізична  культ
ура 

Різновиди  ходьби  та бігу. ЗРВ 
на  місці.Підлізання  та  перелітання.Р

ухлива гра. 

 

 

                          3 клас 
 

https://naurok.com.ua/test/golovni-chleni-rechennya-pidgotovka-do-zno-11-kl-174187.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nr-N97A3ufo
https://www.youtube.com/watch?v=Nr-N97A3ufo


Літературне 
читання 

Болгарська народна казка  “ Гостинні 
мурашки” 

Дати відповіді на запитання 

Англійська  мо

ва 
Числівники.Творення чисел. РЗ вправа 2,с.32 

https://youtu.be/iDkLYiLz33Q 
 

Математика Знаходження значень виразів. 

Задачі на зведення до одиниці. 

с. 60, №350 , 351 

Укр. мова Частини мови.  Іменник як частина 
мови. 

с. 59, вправа  143 

Фіз. вих Змістова лінія. “ Базова 

рухова  активність”. 
 “ Турбота про стан здоров'я та 

безпеку” 

 

 

                               4 клас 
 

Літ. чит. Усна народна творчість. Прислів”я. 

Приказки . 
с. 44-45,читати . 

Математика Площа прямокутника . Одиниці 

площі. Розв”язування задач виразом. 
с.91,№479,480. 

Укр. мова Початкова форма іменників. с.45,вправа 110. 

ЯДС Краси планети не зіпсуй -вона одна у 

тебе. 
с. 69 -74,опрацювати. 

Фізкультура Організовуючі вправи . Різновиди 

ходьби та бігу . Гра на формування 

уваги “Заборонений рух,,. 

 

 

                         5 клас 
 

Математика Систематизація та узагальнення знань https://naurok.com.ua/prezentaciya-
pidgotovka-do-napisannya-kontrolno-roboti-

z-temi-chislovi-ta-bukveni-virazi-rivnyannya-

204519.html  

Історія Історико-географічні регіони України 

та їх особливості. 
Опрацювати § 9, стор. 52-57. 

Українська 
мова 

Склад. Наголос Опрацювати §19, виконати вправу 219 

Українська 

література 
Добро і зло в казці “Хуха-

Моховинка”. Аналіз зовнішності 
(портрета) казкових істот 

Переглянути презентацію: 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-
vasil-koroliv-stariy-huha-mohovinka-dobro-i-

zlo-v-kazci-svitliy-zhittestverdniy-poglyad-

na-svit-portret-kazkovih-istot-141067.html 

Зарубіжна 

література 
Г.К.Андерсен “Соловей”. 

Протиставлення “справжнього” і 

“штучного” в казці “Соловей” 

Читати казку Ганса Андерсена 

“Соловейко”Андерсен, Ганс Крістіан 

Природознавст Магнітні та електричні фізичні явища Опрацювати § 12 

https://youtu.be/iDkLYiLz33Q
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pidgotovka-do-napisannya-kontrolno-roboti-z-temi-chislovi-ta-bukveni-virazi-rivnyannya-204519.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pidgotovka-do-napisannya-kontrolno-roboti-z-temi-chislovi-ta-bukveni-virazi-rivnyannya-204519.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pidgotovka-do-napisannya-kontrolno-roboti-z-temi-chislovi-ta-bukveni-virazi-rivnyannya-204519.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pidgotovka-do-napisannya-kontrolno-roboti-z-temi-chislovi-ta-bukveni-virazi-rivnyannya-204519.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vasil-koroliv-stariy-huha-mohovinka-dobro-i-zlo-v-kazci-svitliy-zhittestverdniy-poglyad-na-svit-portret-kazkovih-istot-141067.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vasil-koroliv-stariy-huha-mohovinka-dobro-i-zlo-v-kazci-svitliy-zhittestverdniy-poglyad-na-svit-portret-kazkovih-istot-141067.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vasil-koroliv-stariy-huha-mohovinka-dobro-i-zlo-v-kazci-svitliy-zhittestverdniy-poglyad-na-svit-portret-kazkovih-istot-141067.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vasil-koroliv-stariy-huha-mohovinka-dobro-i-zlo-v-kazci-svitliy-zhittestverdniy-poglyad-na-svit-portret-kazkovih-istot-141067.html
https://www.youtube.com/watch?v=4bD_2mT86Uc


во 

Християнська 

етика  
Закони Божі і закони людські https://www.youtube.com/watch?v=CL5V82

O8rWw  

 

 
6  клас 

 

Історія Держава залізного віку - Ассирія.  Опрацювати § 13, стор. 45-46. 

Математика Знаходження числа за його дробом 6 клас. Знаходження числа за його дробом  

Українська 
мова 

Прислів’я, приказки, афоризми, 
крилаті вислови як різновиди 

фразеологізмів 

Опрацювати §14; 
Виконати вправу113 

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

prikazki-krilati-vislovi-ta-aforizmi-

ak-riznovidi-frazeologizmiv-

186620.html 

https://learning.ua/mova/shostyi-

klas/hra-pravylno-chy-nepravylno 

Українська 

література 
Тарас Шевченко. Відомості про 

перебування поета в Санкт-

Петербурзі. “Думка” (“Тече вода  в 
синє море…”)  

https://vikna.if.ua/news/category/all/2019/03/

09/ 

http://lesson.iolya.com.ua/page186.html 

http://shevchenkomolod.blogspot.com/p/6.ht

ml 

Географія Визначення географічних координат 
за допомогою градусної сітки 

Опрацювати § 18 

Зарубіжна 

література 
Контрольна робота за розділами 

“Мудрість байки”. Тести 
Виконати тести за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-
mudrist-bayki-599493.html  

Зарубіжна 

література 
Міфи та герої Давньої Індії Давньоіндійський міф "Про потоп"  

 

7 клас 
 

Зарубіжна 
література 

Друга світова війна у європейській 
поезії. К.І Галчинський “Лист із 

полону”.Б.Ш. Окуджава “До 

побачення,  хлопчики....” 

Читати поезію  
К. Галчинського та 
 Б.Ш. Окуджави https://naurok.com.ua/urok-

druga-svitova-viyna-v-evropeyskiy-poezi-k-i-

galchinskiy-pisnya-pro-soldativ-z-
vesterplyatte-list-iz-polonu-ta-a-margul-

shperber-pro-nazvu-konctaboru-buhenvald-

18919.html 

Хімія Хімічні формули. Валентність. Опрацювати §15,16. 
Виконати № 100;112. 
https://youtu.be/U0ptljGzxMQ 

Геометрія Розв'язування задач Властивості паралельних прямих. 

Розв'язування задач. 7 клас.  

https://www.youtube.com/watch?v=CL5V82O8rWw
https://www.youtube.com/watch?v=CL5V82O8rWw
https://www.youtube.com/watch?v=eGzwm90dPek
https://vseosvita.ua/library/prisliva-prikazki-krilati-vislovi-ta-aforizmi-ak-riznovidi-frazeologizmiv-186620.html
https://vseosvita.ua/library/prisliva-prikazki-krilati-vislovi-ta-aforizmi-ak-riznovidi-frazeologizmiv-186620.html
https://vseosvita.ua/library/prisliva-prikazki-krilati-vislovi-ta-aforizmi-ak-riznovidi-frazeologizmiv-186620.html
https://vseosvita.ua/library/prisliva-prikazki-krilati-vislovi-ta-aforizmi-ak-riznovidi-frazeologizmiv-186620.html
https://learning.ua/mova/shostyi-klas/hra-pravylno-chy-nepravylno
https://learning.ua/mova/shostyi-klas/hra-pravylno-chy-nepravylno
https://vikna.if.ua/news/category/all/2019/03/09/96119/view
https://vikna.if.ua/news/category/all/2019/03/09/96119/view
http://lesson.iolya.com.ua/page186.html
http://shevchenkomolod.blogspot.com/p/6.html
http://shevchenkomolod.blogspot.com/p/6.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-mudrist-bayki-599493.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-mudrist-bayki-599493.html
https://www.youtube.com/watch?v=4fmQFZ1L1fE
https://naurok.com.ua/urok-druga-svitova-viyna-v-evropeyskiy-poezi-k-i-galchinskiy-pisnya-pro-soldativ-z-vesterplyatte-list-iz-polonu-ta-a-margul-shperber-pro-nazvu-konctaboru-buhenvald-18919.html
https://naurok.com.ua/urok-druga-svitova-viyna-v-evropeyskiy-poezi-k-i-galchinskiy-pisnya-pro-soldativ-z-vesterplyatte-list-iz-polonu-ta-a-margul-shperber-pro-nazvu-konctaboru-buhenvald-18919.html
https://naurok.com.ua/urok-druga-svitova-viyna-v-evropeyskiy-poezi-k-i-galchinskiy-pisnya-pro-soldativ-z-vesterplyatte-list-iz-polonu-ta-a-margul-shperber-pro-nazvu-konctaboru-buhenvald-18919.html
https://naurok.com.ua/urok-druga-svitova-viyna-v-evropeyskiy-poezi-k-i-galchinskiy-pisnya-pro-soldativ-z-vesterplyatte-list-iz-polonu-ta-a-margul-shperber-pro-nazvu-konctaboru-buhenvald-18919.html
https://naurok.com.ua/urok-druga-svitova-viyna-v-evropeyskiy-poezi-k-i-galchinskiy-pisnya-pro-soldativ-z-vesterplyatte-list-iz-polonu-ta-a-margul-shperber-pro-nazvu-konctaboru-buhenvald-18919.html
https://naurok.com.ua/urok-druga-svitova-viyna-v-evropeyskiy-poezi-k-i-galchinskiy-pisnya-pro-soldativ-z-vesterplyatte-list-iz-polonu-ta-a-margul-shperber-pro-nazvu-konctaboru-buhenvald-18919.html
https://youtu.be/U0ptljGzxMQ
https://www.youtube.com/watch?v=Aj05SnAcQLk
https://www.youtube.com/watch?v=Aj05SnAcQLk


Німецька мова У театрі.Вивчення лексики. Вправа 2,с.47 
 

Основи 

здоров'я  
Узагальнення знань з теми “Здоров'я 

людини”.        Повторити  § 1-8, стор. 5-41. 

Муз.мист. Фольклор і музичний театр  Переглянути відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=AIRzg3h

9-TQ 

 

8 клас 
 

Алгебра Множення дробів. Піднесення дробу 

до степеня. 
Опрацювати § 12; виконати № 144; 148. 
переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=jHCd-

BW0_o4 

Геометрія Розв”язування задач і вправ. Виконати № 264,266. 

Географія  Тектонічна будова Опрацювати § 13 

Біологія Самостійна робота. “Дихання” Повторити §13-16 

Фізкультура 
ЗРВ Удари по мячу ногою, головою. 
Відволікальні дії (фінти) . 

Жонглювання з  м'ячем , елементи 

гри воротаря. 

Жонглювання мячем. 

Фізика Питома теплота плавлення https://vseosvita.ua/library/8-klas-prezentacia-

plavlenna-i-kristalizacia-pitoma-teplota-

plavlenna-376687.html  

 

9 клас 
 

Українська 

мова 
Синоніміка ССР з різними 

сполучниками, а також ССр з 
простими реченнями 

Опрацювати презентацію: 
https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-
sinonimika-skladnosuryadnih-rechen-iz-

riznimi-spoluchnikami-a-takozh-

skladnosuryadnogo-rechennya-i-prostih-
rechen-komunikativna-tema-rizdvyani-

svyata-78658.html 

Українська 
література 

Григорій Сковорода. Життя і 
творчість філософа. Біблійна основа 

творчості. “De libertate” 

Опрацювати матеріал 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-grigoriy-

skovoroda-zhittya-i-tvorchist-filosofa-

prosvititelya-poeta-118456.html 

Хімія Розв’язування вправ. Опрацювати §13. 
Виконати № 9 
https://youtu.be/fKeLdSJ7LWo 

Зарубіжна 

література 
Правда і вигадка в поемі Дж. Байрона 

“Мазепа” 
Сторінками поеми Дж.Г.Байрона 

"Мазепа""Експрес-урок"  Поема "Мазепа" 

Дж. Байрона 

Німецька мова Природа навколо нас.Тренування 

лексики. 
Вивчити слова 

https://www.youtube.com/watch?v=AIRzg3h9-TQ
https://www.youtube.com/watch?v=AIRzg3h9-TQ
https://www.youtube.com/watch?v=jHCd-BW0_o4
https://www.youtube.com/watch?v=jHCd-BW0_o4
https://vseosvita.ua/library/8-klas-prezentacia-plavlenna-i-kristalizacia-pitoma-teplota-plavlenna-376687.html
https://vseosvita.ua/library/8-klas-prezentacia-plavlenna-i-kristalizacia-pitoma-teplota-plavlenna-376687.html
https://vseosvita.ua/library/8-klas-prezentacia-plavlenna-i-kristalizacia-pitoma-teplota-plavlenna-376687.html
https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-sinonimika-skladnosuryadnih-rechen-iz-riznimi-spoluchnikami-a-takozh-skladnosuryadnogo-rechennya-i-prostih-rechen-komunikativna-tema-rizdvyani-svyata-78658.html
https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-sinonimika-skladnosuryadnih-rechen-iz-riznimi-spoluchnikami-a-takozh-skladnosuryadnogo-rechennya-i-prostih-rechen-komunikativna-tema-rizdvyani-svyata-78658.html
https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-sinonimika-skladnosuryadnih-rechen-iz-riznimi-spoluchnikami-a-takozh-skladnosuryadnogo-rechennya-i-prostih-rechen-komunikativna-tema-rizdvyani-svyata-78658.html
https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-sinonimika-skladnosuryadnih-rechen-iz-riznimi-spoluchnikami-a-takozh-skladnosuryadnogo-rechennya-i-prostih-rechen-komunikativna-tema-rizdvyani-svyata-78658.html
https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-sinonimika-skladnosuryadnih-rechen-iz-riznimi-spoluchnikami-a-takozh-skladnosuryadnogo-rechennya-i-prostih-rechen-komunikativna-tema-rizdvyani-svyata-78658.html
https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-sinonimika-skladnosuryadnih-rechen-iz-riznimi-spoluchnikami-a-takozh-skladnosuryadnogo-rechennya-i-prostih-rechen-komunikativna-tema-rizdvyani-svyata-78658.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-grigoriy-skovoroda-zhittya-i-tvorchist-filosofa-prosvititelya-poeta-118456.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-grigoriy-skovoroda-zhittya-i-tvorchist-filosofa-prosvititelya-poeta-118456.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-grigoriy-skovoroda-zhittya-i-tvorchist-filosofa-prosvititelya-poeta-118456.html
https://youtu.be/fKeLdSJ7LWo
https://www.youtube.com/watch?v=TxzeSIWNVJI
https://www.youtube.com/watch?v=TxzeSIWNVJI
https://www.youtube.com/watch?v=_O2zlfZFIyU
https://www.youtube.com/watch?v=_O2zlfZFIyU


фізкультура ЗРВ  Двостороння гра. Згинання й розгинання рук в упорі. 

Основи 

здоров'я  
Моніторинг фізичної форми. Опрацювати § 11, стор. 78-86. 

 

10 клас 
 

Хімія Розв’язування вправ. Повторити §6 
Виконати №9 
https://youtu.be/F2RuOS4pxoo 

Українська 

мова 
Складні випадки вживання 

м'якого  знака, апострофа 
Опрацювати § 21; 
Виконати вправу 146 
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-

skladni-vipadki-vzivanna-makogo-znaka-ta-

apostrofa-ukrainska-mova-10-klas-profilnij-

riven-378312.html 

Алгебра Степінь з раціональним 

показником і його властивості. 

Опрацювати  § 5; 
Виконати № 5.2.;5.6.; 5.8. 
переглянути відеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=5v2QWq

Y8bWg 

Геометрія Розв”язування вправ. Виконати № 5.17; 5.19. 

Фізика Лабораторна робота № 3. 
‘’Дослідження руху зв’язаних тіл’’ 

Фізика 10. Лабораторна робота №3. 

Дослідження руху зв'язаних тіл  

Німецька мова Українські фірмові страви.Тренування 

мовлення. 
Вправа 5,с.51 

фізкультура ЗРВ  К/У  5 ударів на точність одним 

із вивчених способів у гандбольні або 

задану половину футбольних воріт з 

відстані 16,5 м. ( з-за меж штрафного 
майданчика)  після ведення мяча. 

Жонглювання мячем. 

 

11 клас 
 

Географія  Процеси в надрах та на поверхні 

Землі, їх наслідки 
Опрацювати § 9 

Зарубіжна 
література 

Контрольна робота твір на одну із тем 
“Проблема відчуження особистості в 

новелі  Ф.Кафки “Перевтілення” 

Написати твір 

Фізкультура   

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

LuDw 

Українська 

мова 
Складні випадки кваліфікації 

другорядних членів речення. 

Написання прикладки. Порівняльний 
зворот. 

Виконувати ЗНО: 
https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-

drugoryadni_chleni_rechennya/ 

Українська 

література 
Образ українського інтелігента 

Степана Радченка 
https://naurok.com.ua/test/valer-yan-

pidmogilniy-misto-1312.html 

https://youtu.be/F2RuOS4pxoo
https://www.youtube.com/watch?v=5v2QWqY8bWg
https://www.youtube.com/watch?v=5v2QWqY8bWg
https://www.youtube.com/watch?v=PDUJQKGkPcs
https://www.youtube.com/watch?v=PDUJQKGkPcs
https://www.youtube.com/watch?v=EqwFfhuLuDw
https://www.youtube.com/watch?v=EqwFfhuLuDw
https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-drugoryadni_chleni_rechennya/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/tag-drugoryadni_chleni_rechennya/


 

 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(10 листопада, середа) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українська 

мова 
Закріплення вивченої букви “пе”. Розвиток 

мовлення за малюнками до казки 
“Попелюшка”. 

 

Українська 

мова 
Письмо великої букви П. Списування з 

друкованого тексту. 

 

Математика Додавання і віднімання числа 3. 

Переставний закон додавання. 

 

Англійська 

мова 
Вивчення нових слів по темі:"Family/Friends 

 

Фізична 
культура 

Організовуючі та загальнорозвивальні 
вправи. Різновиди ходьби. Бігові вправи. 

Рухливі ігри. 

 

 

                        2 клас 
 

Я 

досліджую  св

іт 

Досліджую  ознаки  повітря. 
 

Математика Діагностична  робота №2 
 

Англійська  м
ова 

Година.Тренування навичок письма. 
 

Літературне 

читання 
Аналіз  контрольної  роботи. 

Музеї  України.Опис  улюбленого  місця  ві
дпочинку. 

 

Фізична 

культура 
Різновиди ходьби та бігу. ЗРВ на місці. 

Стрибки  на  місці  з  поворотами. 
Лазіння  по  похилій  лаві. Рухлива гра. 

 

 

                       3 клас 
 

Літературне 

читання 
Казка “ Коли пінгвіни були ще зеленими” с. 62 - 64, виразно читати 

ЯДС Узагальнення і систематизація знань учнів. 
Діагностична робота”  Скарби, які 

знаходяться в землі” 

 

Математика Знаходження значень виразів. Творча 
робота над задачею. 

 с. 61,№ 359, №360 

Укр. мова Поняття  предметності.  с. 60 , вправа   147 



Англійська 
мова 

Тренування навичок письма. РЗ вправа 3,с.3 

 

                     4 клас 
 

Літ. чит. Усмішки . с. 45-46,читати. 

Математика Одиниці площі. Площа квадрата . 

Складання та розв'язування обернених 

задач. 

с.93.№ 490,491. 

Укр. мова Розвиток усного і писемного мовлення. 

Вибірковий переказ з елементами опису. 
Дописати переказ. 

ЯДС Сонце порядкує всім ,що відбувається на 

Землі. 
с.74-77. 

Дизайн і 
технологія 

Визначення технологічної послідовності 
виготовлення проектованого виробу. 

 

 

                      5 клас 
 

Німецька 

мова 
Їжа.Фрукти.Тренування лексики. https://youtu.be/bSru__8rYTQ 

 

Математика Контрольна робота № 4 https://vseosvita.ua/library/kontrolna-

robota-z-matematiki-u-5-klasi-z-temi-

cislovi-i-bukveni-virazi-formuli-
rivnanna-tekstovi-zadaci-160714.html  

Природознавс

тво 
Звукові та світлові фізичні явища Опрацювати § 13 

Етика Коли людині буває соромно? Коли люди 

відчувають провину? 
Опрацювати ст. 46-52 

Основи 

здоров'я  
Світ твоїх переживань. Відпрацювання 

навичок висловлювання почуттів.  
Опрацювати § 9, стор. 58-62. 

 

6  клас 
 

Математика Знаходження числа за його дробом ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО 

ДРОБОМ. Приклади | МАТЕМАТИКА 

6 клас 

Зарубіжна 

література 
Роберт Льюїс Стівенсон “Острів скарбів” Читати роман  “Осрів скарбів”   Р.Л. 

Стівенсона 

https://www.youtube.com/watch?v=LhU
9adIl2Xg  

Основи 

здоров'я  
Складові особистої гігієни. Догляд за 

шкірою.  
Опрацювати § 8, стор. 41-45. 

Історія Держава залізного віку - Халдейське 

царство.  
Опрацювати § 13, стор. 47-48. 

Фізкультура ЗРВ Фінти - різновиди фінтів. 

Маневрування на полі 
Згинання й розгинання рук в упорі. 

Біологія Різноманітність та значення бактерій у 
природі. 

Опрацювати §14. 
https://youtu.be/82A2EFHye7k 

https://youtu.be/bSru__8rYTQ
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-matematiki-u-5-klasi-z-temi-cislovi-i-bukveni-virazi-formuli-rivnanna-tekstovi-zadaci-160714.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-matematiki-u-5-klasi-z-temi-cislovi-i-bukveni-virazi-formuli-rivnanna-tekstovi-zadaci-160714.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-matematiki-u-5-klasi-z-temi-cislovi-i-bukveni-virazi-formuli-rivnanna-tekstovi-zadaci-160714.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-matematiki-u-5-klasi-z-temi-cislovi-i-bukveni-virazi-formuli-rivnanna-tekstovi-zadaci-160714.html
https://www.youtube.com/watch?v=6u-TzSwaP9E
https://www.youtube.com/watch?v=6u-TzSwaP9E
https://www.youtube.com/watch?v=6u-TzSwaP9E
https://www.youtube.com/watch?v=LhU9adIl2Xg
https://www.youtube.com/watch?v=LhU9adIl2Xg
https://youtu.be/82A2EFHye7k


 

7 клас 
 

Українська 

мова 
РМ. Складання допису в соцмережі про 

важливу подію зі шкільного життя з 

використанням дієслів різних способів 

Скласти допис 

Українська 

література 
Образ Павлуся як утілення благородства і 

лицарства, сміливості й винахідливості 
Охарактеризувати головного героя 

Хімія Розв’язування вправ . Повторити параграф 14. 
Виконати №115. 

Фізика Розв'язування задач Урок 2.6. Нерівномірний рух. 
Розв'язування задач. (практична) 

Біологія Молюски. Опрацювати § 14. 
https://youtu.be/oMKh_1f3N90 

Історія 

Всесвітня 
Середньовічне європейське суспільство. Опрацювати § 6, стор. 33-37, завд. 7, 

стор. 37. 

 

8 клас 
 

Хімія Хімічний зв’язок. Стійкість електронних 

оболонок. Йони. 
Опрацювати § 13. 
Виконати №84. 
https://youtu.be/sHDHF2mBs3M 

Німецька 

мова 
Освіта у Німеччині.Робота з текстом. Вправа2,с.51 

Українська 

мова Узгодження головних членів речення. 

Порядок слів у реченні. Логічний наголос 

Опрацювати §12, виконати вправу 172 

Українська 

література Проблеми і мотиви у творі Лесі Українки 

“Давня казка” 

Виконати тести 
https://naurok.com.ua/test/davnya-kazka-

20894.html 

Зарубіжна 

література 
Публій Вергілій Марон “Енеїда”. Зв”язок 

твору з гомерівським епосом 

міфологією.Ідея громадського служіння, 
утвердження величі держави. 

Опрацювати біографію Вергілія, 

читати уривки з “Енеїди” 

Фізкультура ЗРВ  Двостороння гра. Згинання й розгинання рук в упорі. 

Основи 
здоров'я  

Безпека харчування. Опрацювати § 8, стор. 55-59. 

 

9 клас 
 

Історія Укр. Західноукраїнські землі у складі 

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

uroku-zahidnoukra-nski-zemli-u-skladi-

avstro-ugorsko-imperi-v-drugiy-polovini-
xix-stolittya-218168.html 
Опрацювати параграф-7 
Лекція 13-14. Західноукраїнські землі 

в складі Австрійської імперії (кін. 18 - 
перша пол. 19 ст.) 

Історія Вс. Німеччина та Італія. Опрацювати параграф-9 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-

https://www.youtube.com/watch?v=kPkB-Pt00zM
https://www.youtube.com/watch?v=kPkB-Pt00zM
https://youtu.be/oMKh_1f3N90
https://youtu.be/sHDHF2mBs3M
https://naurok.com.ua/test/davnya-kazka-20894.html
https://naurok.com.ua/test/davnya-kazka-20894.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zahidnoukra-nski-zemli-u-skladi-avstro-ugorsko-imperi-v-drugiy-polovini-xix-stolittya-218168.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zahidnoukra-nski-zemli-u-skladi-avstro-ugorsko-imperi-v-drugiy-polovini-xix-stolittya-218168.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zahidnoukra-nski-zemli-u-skladi-avstro-ugorsko-imperi-v-drugiy-polovini-xix-stolittya-218168.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zahidnoukra-nski-zemli-u-skladi-avstro-ugorsko-imperi-v-drugiy-polovini-xix-stolittya-218168.html
https://www.youtube.com/watch?v=dA3_kTCbWZk
https://www.youtube.com/watch?v=dA3_kTCbWZk
https://www.youtube.com/watch?v=dA3_kTCbWZk
https://naurok.com.ua/prezentaciya-obednannya-itali-ta-nimechchini-69026.html


obednannya-itali-ta-nimechchini-
69026.html 
Навчаємось вдома Історія 9 клас. 

Тема: Об'єднання Італії та Німеччини. 

Фізика Розкладання білого світла на кольори. 

Утворення кольорів 
Розкладання білого світла на кольори  

Алгебра Підготовка до контрольної роботи. 
Розв”язування типових вправ. 

Виконати № 1-6 (ст.59) 

Геометрія Вектор. Модуль і напрям вектора. 

Колінеарність векторів. 

Опрацювати п.6; виконати № 280, 284, 

285. 

Географія  Видобування неметалевої сировини Опрацювати § 20 

Мистецтво Лабіринтами художньої абстракції. 

Конструктивізм. 
Урок мистецтва №9 в 9 класі " 

Лабіринтами художньої абстракції "  

 

10 клас 
 

Громадянська 

освіта 
Суспільство. Соціальна структура 

суспільства. 
Опрацювати матеріал на стор. 46-48. 

Алгебра Розв”язування вправ. Виконати № 5.21; 5.25; 5.29. 

Геометрія Розв”язування задач і вправ. Виконати № 5.22; 5.27. 

Біологія Вуглеводи та ліпіди. Опрацювати § 17 

Географія Німеччина:особливості розвитку секторів 

економіки 
Опрацювати § 10 

Зарубіжна 

література 
Особливості сюжету й композиції повісті 

”Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер” 
Читати повість 

https://vseosvita.ua/library/suzet-i-

kompozicia-krihitki-cahes-137897.html 

 

11 клас 
 

Зарубіжна 
література 

Розмаїття течій модернізму й авангардизму 
в європейській літературі ХХст. 

Модернізм. Авангардизм 

Алгебра Розв'язування типових вправ Логарифмічні рівняння. Алгебра 11 

клас 

Геометрія Розв'язування типових вправ Розв'язування задач на циліндр та 

конус. 11 клас. Геометрія  

Захист Укр. Дії солдата у складі бойових груп, 

відділення. 
Опрацювати параграф-6 

Фізкультура ЗРВ  К/У 5 ударів на точність одним із 
вивчених способів у гандбольні або задану 

половину футбольних воріт з відстані 

16,5м.(з-за меж штрафного майданчика) 
після ведення мяча. 

Жонглювання мячем. 

Хімія Розв’язування вправ. Опрацювати § 12. 
Виконати №96 

Біологія Поняття хвороби. Опрацювати § 17. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-obednannya-itali-ta-nimechchini-69026.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-obednannya-itali-ta-nimechchini-69026.html
https://www.youtube.com/watch?v=JxrJfc-5rZM
https://www.youtube.com/watch?v=JxrJfc-5rZM
https://www.youtube.com/watch?v=1DVPMqolAuQ
https://www.youtube.com/watch?v=t-Fbi72RnS4
https://www.youtube.com/watch?v=t-Fbi72RnS4
https://vseosvita.ua/library/suzet-i-kompozicia-krihitki-cahes-137897.html
https://vseosvita.ua/library/suzet-i-kompozicia-krihitki-cahes-137897.html
https://www.youtube.com/watch?v=2i76HRATBZ8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=45TrCe5iwpw
https://www.youtube.com/watch?v=45TrCe5iwpw
https://www.youtube.com/watch?v=fV-e57mFdSc
https://www.youtube.com/watch?v=fV-e57mFdSc


 
Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(11 листопада, четвер) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Я досліджую 

світ 
Досліджую повітря. Властивості повітря. 

 

Дизайн і 
технології 

Світ гри. Виготовлення з паперу Риби - кита в 
техніці оригамі. 

 

Мистецтво Завітаємо до театру. Декорації сцени і 

костюми акторів. Виготовлення маски до 
казки “Коза - дереза”. 

 

Мистецтво Завітаємо до театру. Виконання пісні кози із 

казки “Коза - дереза”. 

 

 

                               2 клас 
 

Я  досліджую 
 світ 

Енергія  вітру. 
 

Українська  м

ова 
Перенос  слів  з  буквосполученнями дж,дз. 

 

Мистецтво Основні  поняття: лад, звукоряд, 

мажор.В.Косенко “Не 

хочуть  купити  ведмедика”.Муз. і сл. 
Ю.Поплавської  “Хто  співає” - розучування. 

 

Мистецтво  Ліплення  кумедного  ведмедика (пластилін). 
 

Дизайн і 

технологія 
Виготовлення  хмаринки  з  кольорового  папе

ру  за  зразком. 

 

 

                        3 клас 
 

Літературне 

читання 
Казка “ Коли пінгвіни були  ще зеленими “ с. 64, описати головного героя 

Математика Знаходження значень виразів. Робота з 

таблицею. 
с. 64, № 370 , №  371 

Укр. мова Власні та загальні  іменники. Велика буква у 
власних назвах. 

с. 62, вправа 152 

ЯДС Винаходи людства с. 47 - 48, опрацювати 

Фіз. вих Організовуючі вправи; шикування, стійки, 

перешикування. Різновиди ходьби, біг , 

стрибки.Рухливі ігри. 

 

 

                      4 клас 
 

Літ. чит. Казки. ,,Золота пшениця”.Українська народна 

казка. 
с. 47-50, читати і переказувати. 



Математика Розв”язування виразів . Обернені задачі до 
задач на знаходження площі прямокутника. 

с. 95,№500,501 

Укр. мова Закінчення іменників жіночого роду на -а,я в 

родовому відмінку однини . 
с. 46 вправа 115. 

Англійська 

мова 
Подорож містом та його будівлі вивчити слова, виконати вправу 1 ст 

41 

Мистецтво Театр тіней , силует;лялька кокеші.Ліплення 
японської ляльки кокеші. 

 

Мистецтво Дивертисмент . ,, як з'явився чай?” (музика і 
вірші А.Бінцаровської)-розучування. 

 

 

                         5 клас 
 

Українська 
мова 

Орфоепічний словник і словник наголосів Опрацювати презентацію:  
https://naurok.com.ua/prezentaciya-

sklad-nagolos-160972.html 

Українська 

мова 
Орфоепічна помилка (практично) Опрацювати §20, виконати вправу 

223 

Зарубіжна 
література 

Соловей як втілення сили природи й 

мистецтва. 

Виконати тести за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/g-k-

andersen-solovey-589049.html 

Фізкультура ЗРВ Двостороння гра. Згинання й розгинання рук в упорі. 

Англійська 

мова 
Брати та сестри виконати вправу 5 ст 98 

Муз.мист. 
Пісня- Пісня душа народу. Календарно обрядові пісні. 

Переглянути відеоурок 

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

GcNaxZjKU 

 

6  клас 
 

Німецька 

мова 
Місто.Віртуальна екскурсія містом. https://youtu.be/T0KTcicTMFI 

 

Етика Чи є людина частиною природи Опрацювати ст.56-62 

Українська 

мова 
РМ. Письмовий твір-роздум про вчинки 

людей на основі власних  спостережень 
і  вражень у художньому стилі (“Чому я 

пишаюся своїм товаришем”, “Який  вчинок 

можна вважати героїчним”, “У яких вчинках 
виявляється людська шляхетність”) з 

використанням  фразеологізмів 

Опрацювати тему 9; 
Опрацювати вправу 603. 

Українська 
література 

Патріотичні мотиви творів Т.Шевченка. “Івана 
Підкова”. Зображення історичного 

минулого.Героїзм  та відвага козаків та 

їхнього ватажка. Специфіка  ліричних і ліро-
епічних творів 

Прочитати с.45-47; 
https://www.slideshare.net/blagiynata0

4071973/ss-42137662 

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

vo-prekrasna-i-slavna-davnina-

https://naurok.com.ua/prezentaciya-sklad-nagolos-160972.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-sklad-nagolos-160972.html
https://naurok.com.ua/test/g-k-andersen-solovey-589049.html
https://naurok.com.ua/test/g-k-andersen-solovey-589049.html
https://www.youtube.com/watch?v=nIGcNaxZjKU
https://www.youtube.com/watch?v=nIGcNaxZjKU
https://youtu.be/T0KTcicTMFI
https://www.slideshare.net/blagiynata04071973/ss-42137662
https://www.slideshare.net/blagiynata04071973/ss-42137662
https://naurok.com.ua/test/zagadkovo-prekrasna-i-slavna-davnina-ukra-ni-mikola-voroniy-taras-shevchenko-18563.html
https://naurok.com.ua/test/zagadkovo-prekrasna-i-slavna-davnina-ukra-ni-mikola-voroniy-taras-shevchenko-18563.html
https://naurok.com.ua/test/zagadkovo-prekrasna-i-slavna-davnina-ukra-ni-mikola-voroniy-taras-shevchenko-18563.html


ukra-ni-mikola-voroniy-taras-

shevchenko-18563.html 

Фізкультура ЗРВ Двостороння гра. Згинання й розгинання рук в упорі. 

Англійська 

мова 
Повторення. Шкільне життя опис свого шкільного життя 

Муз.мист. 
                Хорова духовна музика: меса.    літургія, 

ко                           реквієм.                           
Переглянути відео: 

"Історія реквієму та літургії" урок 
музичного мистецтва 14 в 6 
класіМузичне мистецтво, 6 клас. 
Хорова музика 

 

7 клас 
 

Географія  Природні зони Африки Опрацювати § 16 

Алгебра Розв'язування вправ https://vseosvita.ua/library/prezentacia

-do-uroku-algebri-na-temu-mnozenna-
odnocleniv-pidnesenna-odnoclena-do-

stepena-133905.html  

Фізкультура ЗРВ. Удари по нерухомому мячу на точність у 

гандбольні ворота з відстані 11м.  Ведення 

м'яча на швидкості. 

Жонглювання мячем. 

Фізика Розв'язування задач Урок 2.6. Нерівномірний рух. 

Розв'язування задач. (практична) 

Німецька 
мова 

Театр.Тренування навичок письма. Вправа. 5,с.49 

Біологія Різноманітність молюсків. Опрацювати § 14. 
https://youtu.be/YgvvDcUnQ6I 

Англійська 

мова 
Подорож до Британських островів виконати вправу 2 ст 38 

 

8 клас 
 

Біологія Поняття  про внутрішнє рідке середовище 

організму. 
Опрацювати §17. 
https://youtu.be/c4Ae94ZxCRA 

Історія 

України 
Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. 

ХVІІ ст. 
Опрацювати § 13, стор. 66-71. 

Всесвітня 

історія 
Гуманізм. Високе Відродження. Опрацювати § 5, стор. 25-29. 

Зарубіжна 
література 

Образ Енея та його значення в композиції 
твору 

https://naurok.com.ua/test/vergiliy-
ene-da-15777.html  

Географія  Геологічна будова Опрацювати § 14 

Німецька 

мова 
Освіта в Україні. https://youtu.be/T0KTcicTMFI 

Опрацювати текст 

Мистецтво Перлини Київської держави Культура Київської Русі.FLV  

https://naurok.com.ua/test/zagadkovo-prekrasna-i-slavna-davnina-ukra-ni-mikola-voroniy-taras-shevchenko-18563.html
https://naurok.com.ua/test/zagadkovo-prekrasna-i-slavna-davnina-ukra-ni-mikola-voroniy-taras-shevchenko-18563.html
https://www.youtube.com/watch?v=U4-84K7Jc5I
https://www.youtube.com/watch?v=U4-84K7Jc5I
https://www.youtube.com/watch?v=U4-84K7Jc5I
https://www.youtube.com/watch?v=U4-84K7Jc5I
https://www.youtube.com/watch?v=XzbFdqtv154
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-algebri-na-temu-mnozenna-odnocleniv-pidnesenna-odnoclena-do-stepena-133905.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-algebri-na-temu-mnozenna-odnocleniv-pidnesenna-odnoclena-do-stepena-133905.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-algebri-na-temu-mnozenna-odnocleniv-pidnesenna-odnoclena-do-stepena-133905.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-algebri-na-temu-mnozenna-odnocleniv-pidnesenna-odnoclena-do-stepena-133905.html
https://www.youtube.com/watch?v=kPkB-Pt00zM
https://www.youtube.com/watch?v=kPkB-Pt00zM
https://youtu.be/YgvvDcUnQ6I
https://youtu.be/c4Ae94ZxCRA
https://naurok.com.ua/test/vergiliy-ene-da-15777.html
https://naurok.com.ua/test/vergiliy-ene-da-15777.html
https://youtu.be/T0KTcicTMFI
https://www.youtube.com/watch?v=hHlH88VKZUs


 

9 клас 
 

Правознавств

о 
Обставини, що виключають шкідливість 

діяння (практичне заняття). 
Повторити § 1-9, стор. 9-63. 

Німецька 
мова 

Клімат Німеччини.Робота з текстом. Опрацювати текст 
 

Біологія Узагальнення по темі : “Структура клітини.” Повторити § 11-16. 

Хімія Поняття рН розчину. Опрацювати § 14. 
Виконати №6 
https://youtu.be/m5xkLZlG3YY 

Українська 

мова 
Узагальнення і систематизація вивченого з 

теми Підготуватися до контрольної 

роботи 

Зарубіжна 

література 
РМ(у) Зображення образу Мазепи у різних 

творах мистецтва: літературі,живописі, кіно 
https://naurok.com.ua/tema-urok-na-

terezah-vichnosti-obraz-mazepi-v-
mistectvi-literaturi-muzici-zhivopisi-

99481.html  

Географія  Електроенергетика  та її значення Опрацювати § 21; 

 

10 клас 
 

Українська 
мова  

Вживання великої літери. Лапки у власних 
назвах 

Опрацювати §22; 
Виконати вправу 152 
https://www.youtube.com/watch?v=h

mKl7s5Bvz0 
 

Українська 
література 

Урок позакласного читання 
І. Карпенко-Карий “Безталанна” 

https://naurok.com.ua/urok-
doslidzhennya-pozaklasnogo-

chitannya-dlya-10-klasu-

doslidzhennya-drami-beztalanna-i-

karpenka-karogo-5762.html 

Фізика Рівновага тіл. Момент сили Рівновага тіл. Момент сили  

Німецька 
мова 

Традиції та звичаї народів. Вправа 3,с.58 

Громадянська 

освіта 
Соціальні цінності. Різноманітність та 

рівність.  
Опрацювати матеріал на стор. 48-51. 

Захист Укр. Прийоми стрільби. Вибір і зайняття 

правильної позиції для стрільби. 

 

Захист Укр. Правила та техніка ведення стрільби. Опрацювати параграф-17 

 

11 клас 
 

Геометрія Розв'язування задач Розв'язування задач на циліндр та 

конус. 11 клас. Геометрія  

Фізкультура ЗРВ  Двостороння гра. Згинання й розгинання рук в упорі. 

Українська 

мова 
Складні і багатокомпонентні речення. 

Стилістичні особливості складних речень 
Виконувати тести до ЗНО, 

опрацювати теоретичний матеріал 

https://youtu.be/m5xkLZlG3YY
https://naurok.com.ua/tema-urok-na-terezah-vichnosti-obraz-mazepi-v-mistectvi-literaturi-muzici-zhivopisi-99481.html
https://naurok.com.ua/tema-urok-na-terezah-vichnosti-obraz-mazepi-v-mistectvi-literaturi-muzici-zhivopisi-99481.html
https://naurok.com.ua/tema-urok-na-terezah-vichnosti-obraz-mazepi-v-mistectvi-literaturi-muzici-zhivopisi-99481.html
https://naurok.com.ua/tema-urok-na-terezah-vichnosti-obraz-mazepi-v-mistectvi-literaturi-muzici-zhivopisi-99481.html
https://www.youtube.com/watch?v=aRIzIOPUQjg
https://www.youtube.com/watch?v=fV-e57mFdSc
https://www.youtube.com/watch?v=fV-e57mFdSc


Українська 
література 

Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи 
у творі 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-
valer-yan-pidmogilniy-misto-moralno-

etichni-kolizi-tvoru-zhinochi-obrazi-v-

nomu-121764.html  

Фізика Самоіндукція. Індуктивність. Енергія 

магнітного поля 
Фізика 11 клас. Самоіндукція. 

Індуктивність. Енергія магнітного 

поля (урок 27)  

Астрономія Розв'язування задач з теми  ’’Небесна сфера. 

Рух світил на небесній сфері’’ 
https://naurok.com.ua/urok-rozv-

yazuvannya-zadach-z-astronomi-na-

temu-nebesna-sfera-ruh-svitil-na-
nebesniy-sferi-smart-prezentaciya-

130181.html  

                 
 

                Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

( 12 листопад, п”ятниця) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українська мова Звук і буква “ер”. Читання складів, 

слів, речень з даною буквою. 

 

Українська мова Письмо рядкової букви “р”. 

Звуковий аналіз слів. Списування з 

друкованого тексту. 

 

Математика Вирази. Читання і записування 

виразів, обчислення їх значень. 
 

Я досліджую світ Звідки з'являється вітер? Вітрові 
розваги. 

 

 

                            2 клас 
 

Літературне  чита

ння 
Узагальнення  за  темою.Творчі  завд

ання. 

 

Математика Обчислення  на  основі  нумерації. 
Складені  задачі. 

 

Українська  мова Перенос  слів  з  апострофом. 
 

Я  досліджую  сві

т 
Обираю  транспорт, 

який  не  забруднює  повітря. 

 

Фізична культура Різновиди  ходьби  та  бігу.ЗРВ 
на  місці.Стрибки  на  місці  з  повор

отами. Лазіння 

по  похилій  лаві.Рухлива  гра. 

 

 

                      3 клас 
 

ЯДС Вплив  винаходів людства на 

життєдіяльність людини. 
с. 48 - 50, опрацювати 

Математика Знаходження значень  виразів. 6с. 66,   №380, № 381 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-valer-yan-pidmogilniy-misto-moralno-etichni-kolizi-tvoru-zhinochi-obrazi-v-nomu-121764.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-valer-yan-pidmogilniy-misto-moralno-etichni-kolizi-tvoru-zhinochi-obrazi-v-nomu-121764.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-valer-yan-pidmogilniy-misto-moralno-etichni-kolizi-tvoru-zhinochi-obrazi-v-nomu-121764.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-valer-yan-pidmogilniy-misto-moralno-etichni-kolizi-tvoru-zhinochi-obrazi-v-nomu-121764.html
https://www.youtube.com/watch?v=UX6l2yE43Tw
https://www.youtube.com/watch?v=UX6l2yE43Tw
https://www.youtube.com/watch?v=UX6l2yE43Tw
https://naurok.com.ua/urok-rozv-yazuvannya-zadach-z-astronomi-na-temu-nebesna-sfera-ruh-svitil-na-nebesniy-sferi-smart-prezentaciya-130181.html
https://naurok.com.ua/urok-rozv-yazuvannya-zadach-z-astronomi-na-temu-nebesna-sfera-ruh-svitil-na-nebesniy-sferi-smart-prezentaciya-130181.html
https://naurok.com.ua/urok-rozv-yazuvannya-zadach-z-astronomi-na-temu-nebesna-sfera-ruh-svitil-na-nebesniy-sferi-smart-prezentaciya-130181.html
https://naurok.com.ua/urok-rozv-yazuvannya-zadach-z-astronomi-na-temu-nebesna-sfera-ruh-svitil-na-nebesniy-sferi-smart-prezentaciya-130181.html
https://naurok.com.ua/urok-rozv-yazuvannya-zadach-z-astronomi-na-temu-nebesna-sfera-ruh-svitil-na-nebesniy-sferi-smart-prezentaciya-130181.html


Дизайн і 
технологія 

Подорож дощової краплинки. 
Виготовлення книжки - хмаринки 

 

Фіз. вих. Організовуючі вправи; шикування, 

стійки, перешикування. Різновиди 
ходьби, біг , стрибки.Рухливі ігри. 

 

Інформатика Засоби зв'язку 
 

 

                      4 клас 
 

ЯДС Таємниці природи океанів і 

метериків Землі 

 

Математика Одиниці площі 1а , 

1га.Співвідношення між одиницями 

площі. Розв”язування задач. 

 

Фізкультура  Організовуючі вправи шикування , 

стійки , перешикування різновиди 

ходьби ,бігу ,стрибків. Гра на 
формування уваги. 

 

Інформатика  Бібліотека веб ресурсів 
 

Англійська Орієнтування в місті вміти пояснити де знаходяться будівлі на 

вулиці 

 

                            5 клас 
 

Образотворче 

мистецтво 
Контрасти Сатурна. “Кристали льодяної планети”. 

Математика Відрізок та його довжина 5 клас. Відрізок та його довжина  

Англійська мова Я та моя сім’я  родинне дерево 

Фізкультура ЗРВ К/У  (6) ударів по нерухомому 
мячу на точність одним із вивчених 

способів у гандбольні ворота з 

відстані 7 м. 

Згинання й розгинання рук в упорі. 

Трудове навчання Прикріплення деталей аплікації до 

основи. 
Виготовлення аплікації. 

Трудове навчання Практична робота. Відпрацювання шва “уперед голкою”. 

 

6  клас 
 

Біологія Одноклітинні еукаріоти. Опрацювати § 15. 
https://youtu.be/lWzDTeqJxoQ 

Образотворче 
мистецтво 

Пейзаж. Розвиток пейзажного жанру 
в Україні і світі. 

Створення замальовки осіннього пейзажу. 

Математика Перетворення звичайних дробів у 

десяткові 
Перетворення звичайного дробу у 

десятковий 6 клас 

Географія  Практична робота. Визначення 

географічних координат за 

географічною картою 

Повторити § 18 

https://www.youtube.com/watch?v=pnEnAvkiUv0
https://youtu.be/lWzDTeqJxoQ
https://www.youtube.com/watch?v=i_5kJKG_qro
https://www.youtube.com/watch?v=i_5kJKG_qro


Українська мова РМ. Аналіз письмового твору https://school.home-task.com/analiz-pismovogo-

tvoru/ 

Англійська мова Проектна робота “Моє шкільне 

життя” 
 опис свого шкільного життя 

 

7 клас 
 

Геометрія Розв'язування задач Властивості кутів, утворених при 

перетені двох паралельних прямих 

січною  

Географія Природні зони:пустелі і 

напівпустелі. Стихійні явища 

природи. 

Опрацювати § 17,18 

Трудове навчання Виготовлення виробу. Умовні позначення основних елементів 

в’язання гачком. 

Українська мова Способи дієслів Опрацювати § 13, виконати вправу 179 

Українська 

література 
РМ. Написання листа головному 

герою повісті А.Чайковського “За 
сестрою” 

Написати листа Павлусеві 

Фізкультура ЗРВ  К/У  (6) ударів по нерухомому 

мячу на точність у гандбольні 
ворота з відстані 11 м. 

Згинання й розгинання рук в упорі. 

Зарубіжна 
література 

Фольклорні балади про Робіна Гуда Народні балади про Робін Гуда  

 

8 клас 
 

Алгебра Ділення дробів. Опрацювати п.6; виконати № 173, 
175,177. 
https://www.youtube.com/watch?v=KG8am

Uk_vPc 

Геометрія Теорема Фалеса. Опрацювати п.9; виконати  
№ 278, 282. 

Хімія Розв’язування вправ. Опрацювати § 13. 
Виконати №89 

Англійська мова 
Види ЗМІ 

вивчити слова 

Фізкультура ЗРВ Удари по воротах на точність з 

відстані 11 м. 
Жонглювання мячом. 

Християнська 

етика 
Шлюб і подружжя https://www.youtube.com/watch?v=RB0Tlb

hI7fk  

Інформатика Додавання відеоефектів до кліпу ст 89-96 

 

9 клас 
 

Інформатика Компютерна модель та її переваги ст 90 

Англійська мова Офіційне обговорення виконати вправу 2 ст 51 

https://www.youtube.com/watch?v=h-uCECbnH9Q
https://www.youtube.com/watch?v=h-uCECbnH9Q
https://www.youtube.com/watch?v=h-uCECbnH9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Aiki0gq_IJE
https://www.youtube.com/watch?v=KG8amUk_vPc
https://www.youtube.com/watch?v=KG8amUk_vPc
https://www.youtube.com/watch?v=RB0TlbhI7fk
https://www.youtube.com/watch?v=RB0TlbhI7fk


Українська мова Контрольна робота. Складносурядне 
речення 

https://naurok.com.ua/test/skladnosuryadne-
rechennya-21229.html  

Фізика Лінзи. Оптична сила лінзи Лінзи. Оптична сила лінзи  

Алгебра  Контрольна робота. Повторити вивчений матеріал. 

Геометрія Координати вектора. Опрацювати п.8; виконати № 337; 340. 
Координати вектора  (9 клас. Геометрія) 

Фізкультура ЗРВ  К/У 6 ударів по нерухомому 

мячу на точність у гандбольні 

ворота з відстані 16,5 м. 

Жонглювання мячем. 

 

10 клас 
 

Інформатика Ключі та зовнішні ключі. Звязки ст 68 

Фізика 

Лабораторна робота №4 

’’Визначення центра мас плоскої 

фiгури’’ 

 

lab4 Визначення центра мас плоскої 

фігури  

Українська мова Написання складних слів разом, 
окремо, через дефіс. Правопис 

складноскорочених слів 

Опрацювати § 23; 
виконати вправу 156 
https://www.youtube.com/watch?v=arLhzsT

osTY 

 

11 клас 
 

 Англійська мова Їжа для мозку виконати вправу 8 ст 46 

Інформатика  Компютерне моделювання Компютерне моделювання 

Трудове навчання Проектування та виготовлення 
штучних квітів. 

Виготовлення штучних квітів. 

Фіз. культура ЗРВ  Двостороння гра. Згинання й розгинання рук в упорі. 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/test/skladnosuryadne-rechennya-21229.html
https://naurok.com.ua/test/skladnosuryadne-rechennya-21229.html
https://www.youtube.com/watch?v=MYuusYc6NHg
https://www.youtube.com/watch?v=MKTQ9FkgMDk
https://www.youtube.com/watch?v=MRjoaqkFmuM
https://www.youtube.com/watch?v=MRjoaqkFmuM

