
                                                                                                                      “Затверджую” 

Директор Шепітського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

________ Г.КАРАПКО 
 

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

класів 

(01 листопада, понеділок) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українська мова Звук (с), буква “ес”. 

Формування аудіативних умінь 
за віршем Г.Чубач 

 

Українська мова Письмо рядкової букви с. Звуко 
- складовий аналіз слів. 

Списування з друкованого 

тексту. 

 

Математика Компоненти дії додавання. 

Знаходження суми чисел за 

малюнками. 

 

Фізична культура Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи. 

Рухливі ігри з м”ячем. 

 

Англійська мова Прості дії.Stand up.Sit down. 
 

 

2 клас 
 

Літературне  читан

ня 
Робота  з  дитячою  книжкою 

 

Математика Віднімання  виду  17 - 
8.Обчислення  різними  способа

ми. Дії  з  величинами. 

 

Українська  мова Повторення  вивченого  про  зву
ки та  букви. Корекційно - 

рефлексійний  урок. 

 

Англійська  мова Коло дружби.Повторення 
лексики під час гри. 

 

Інформатика Різновиди компютерів 
 

 

3 клас 
 

Літературне  читан

ня 
В. Лучук “ Безконечна  байка”Г. 

Бойко     “  Лежень” 
 В. Лучук” Безконечна байка” - вивчити 

Математика Аналіз діагностичної роботи. 

Робота  з усуненням прогалин. 
Повторити  таблицю множення і ділення 

Англійська мова Меблі у нашому 

домі.Прийменники 

місця.Тренувальні вправи. 

РЗ вправа 2,3,с.32 
https://youtu.be/Cwe7TXS7l8o 
https://youtu.be/SwzOjh0yh04 

https://youtu.be/Cwe7TXS7l8o
https://youtu.be/SwzOjh0yh04


 

Укр. мова Написання префіксів  з-, с-. с. 47,вправа 111, вивчити  правило 

Мистецтво Соло, дует, тріо, квартет, 
квінтет. Українська народна 

пісня “ Котику сіренький”- 

виконання 

 

Мистецтво  Засоби виразності графіки. 

Створення композиції  “ штрихи 

осені”  із застосуванням 
різноманітних ліній та 

штрихів.                              

 

 

                            4 клас 
 

Літ. чит. За З. Мензатюк”Ангел Золоте 

Волосся” 
с. 40-42, опрацювати, 

Математика Одиниці 

довжини.Співвідношення між 

одиницями довжини. 

с.76 №410, 411\ 

Укр. мова Іменники-синоніми ,іменники -

антоніми,багатозначність 

іменників 

с.39,вправа 95 

Фізкультура Організовуючі 

вправи.Перешикування.Різнови

ди ходьби,бігу, стрибків. 

 

Англ. мова Чим ти зараз займаєшся? виконати впр.1,3 ст 23 

 

5 клас 
 

Англійська мова Розповідь про друга описати друга 

Інформатика Дії з обєктами файлової системи §7 Опрацювати 

Фізкультура ЗРВ Фінти в умовах виконання 

ігрових вправ. Відбирання 

м’яча: атакуючи суперника 
ззаду, збоку , спереду. 

Стрибки з поворотом на 180 град. 

Математика Рівняння. Самостійна робота https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-

vlastivosti-stepenya-239942.html  

Українська мова Звуки мови і звуки мовлення Опрацювати §15, виконати вправу 182 

Українська 
література 

І.Франко. “Фарбований Лис”. 
Зміст казки, головні і 

другорядні персонажі 

Дочитати казку, заповнити табличку 
“Головні і другорядні персонажі казки” 

 

6  клас 
 

Інформатика Растровий графічний редактор §7 Опрацювати 

Англійська мова Проектна робота “Я та моя 
сім’я” 

Розповісти про свою сім’ю 

https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-vlastivosti-stepenya-239942.html
https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-vlastivosti-stepenya-239942.html


Математика Задачі на множення дробів https://vseosvita.ua/library/zadaci-na-
mnozenna-drobiv-znahodzenna-drobu-vid-cisla-

29136.html  

Трудове навчання Символ в українській народній 
вишивці. 

Критерії виготовлення вишитого виробу. 

Трудове навчання Складання опису виробів,як 

виду проектної документації. 
Критерії виготовлення вишитого виробу. 

фізкультура ЗРВ Удари по воротах на 

точність. Передачі мяча на 

точність. 

Стрибки з поворотом на 180 град. 

Християнська 

етика 
Вибір цінностей 

 

 

7 клас 
 

Образотворче 

мистецтво 
Світові шедеври архітектури. Лінійна замальовка  найвражаючої 

архітектурної споруди 

Алгебра Розв'язування вправ. Самостійна 

робота 
https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-

vlastivosti-stepenya-239942.html  

Англійська мова День у Лондоні виконати впр. 4 ст 23 

Інформатика Середовище створення програм створення програм 

Зарубіжна 

література 
Утілення в образі Айвенго 

кодексу лицаря, художні засоби 

створення образу. Образи 
Ровени і Ребекки.  

https://www.youtube.com/watch?v=rb0Zt

-rUJvc&list=PLuKEIL5ZUv-Uxic9pa0d-

-hMqh0mxuaK5&index=10  

Історія України Урок узагальнення і 

систематизації знань учнів із 

розділу «Виникнення та 

становлення Русі- України». 

параграф 1-5, стор. 4-26 

фізкультура ЗРВ Стрибки з імітуванням 
удару головою. Рухливі та 

спортивні ігри з елементами 

футболу. Пересування з м'ячем. 
Жонглювання м’ячем. 

Жонглювання мячем. 

 

8 клас 
 

Українська мова Тренувальні вправи Виконати тести за посиланням: 
https://naurok.com.ua/test/sposobi-virazhennya-

prisudka-prostiy-i-skladeniy-dieslivniy-

prisudok-1104599.html 

Українська 

література 
ПЧ. Олесь Гончар. Роман “Берег 

любові” 
Знати зміст роману 

Трудове навчання Створення ескізного малюнку 

виробу 
створення малюнку вироба 

Англійська мова  Підліткові проблеми з якими проблемами стикаються підлітки у 

https://vseosvita.ua/library/zadaci-na-mnozenna-drobiv-znahodzenna-drobu-vid-cisla-29136.html
https://vseosvita.ua/library/zadaci-na-mnozenna-drobiv-znahodzenna-drobu-vid-cisla-29136.html
https://vseosvita.ua/library/zadaci-na-mnozenna-drobiv-znahodzenna-drobu-vid-cisla-29136.html
https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-vlastivosti-stepenya-239942.html
https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-vlastivosti-stepenya-239942.html
https://www.youtube.com/watch?v=rb0Zt-rUJvc&list=PLuKEIL5ZUv-Uxic9pa0d--hMqh0mxuaK5&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=rb0Zt-rUJvc&list=PLuKEIL5ZUv-Uxic9pa0d--hMqh0mxuaK5&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=rb0Zt-rUJvc&list=PLuKEIL5ZUv-Uxic9pa0d--hMqh0mxuaK5&index=10
https://naurok.com.ua/test/sposobi-virazhennya-prisudka-prostiy-i-skladeniy-dieslivniy-prisudok-1104599.html
https://naurok.com.ua/test/sposobi-virazhennya-prisudka-prostiy-i-skladeniy-dieslivniy-prisudok-1104599.html
https://naurok.com.ua/test/sposobi-virazhennya-prisudka-prostiy-i-skladeniy-dieslivniy-prisudok-1104599.html


школі 

Історія України 
Виникнення Запорізької 

Січі. 

параграф 10-11, стор. 51-56 

Фізика Контрольна робота № 1’’ 

Температура . Внутрішня 

енергія. Теплопередача’’ 

https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-1-z-

temi-temperatura-vnutrishnya-energiya-

teploperedacha-1094954.html  

Інформатика Компютерні таблиці Опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=T0aqZSDF

KKk 

 

9 клас 
 

Фізика Лабораторна робота 3 
"Дослідження відбивання світла 

за допомогою плоского 

дзеркала." 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nirntU6Eh3
U 

Трудове навчання Виготовлення модулів Виготовлення модулів 

Інформатика Компютерне моделювання Опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=XC8szO8B

Vas 

Фізкультура ЗРВ Удари по м’ячу ногою, 

головою. Відволікаючі дії 

(фінти). Жонглювання м’ячем. 

Згинання й розгинання рук в упорі. 

Біологія Ядро:структурна організація та 

функції 
Опрацювати § 15 
https://youtu.be/krlU724TOD4 

Англійська мова Історія Джиммі виконати впр. 3 ст 25 

Українська 

література 
“Слово про похуд Ігорів”. 

Особливості композиції та 
стилістичних засобів. 

Фольклорні мотиви, пейзаж у 

розгортанні сюжету 

Виконати тести за посиланням:  
https://naurok.com.ua/test/homework/7136895 

 

10 клас 
 

Українська мова Повноголосся як одна з 

основних характеристик 
української вимови. Вимова слів 

з апострофом 

§ 16; 
 Виконати вправу 120 
vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-osnovni-

normi-sucasnoi-literaturnoi-vimovi-osoblivosti-

vimovi-golosnih-deakih-prigolosnih-zvukiv-ta-
ih-spolucen-ukrainska-mova-10-klas--

369515.html 

Українська 
література 

Підміна особистісних етичних 
цінностей становою належністю 

в комедії І Карпенка-Карого 

“Мартин Боруля”. 
ТЛ: комедія 

Виписати цитатні характеристики головних 
героїв. 
https://naurok.com.ua/urok-problema-pidmini-

osobistisnih-etnokulturnih-cinnostey-stanovoyu-
nalezhnistyu-kriza-identichnosti-v-tragikomedi-

martin-borulya-ivana-karpenka-karogo-

85816.htm 

https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-1-z-temi-temperatura-vnutrishnya-energiya-teploperedacha-1094954.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-1-z-temi-temperatura-vnutrishnya-energiya-teploperedacha-1094954.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-1-z-temi-temperatura-vnutrishnya-energiya-teploperedacha-1094954.html
https://www.youtube.com/watch?v=T0aqZSDFKKk
https://www.youtube.com/watch?v=T0aqZSDFKKk
https://www.youtube.com/watch?v=nirntU6Eh3U
https://www.youtube.com/watch?v=nirntU6Eh3U
https://www.youtube.com/watch?v=XC8szO8BVas
https://www.youtube.com/watch?v=XC8szO8BVas
https://youtu.be/krlU724TOD4
https://naurok.com.ua/test/homework/7136895


Біологія Проєкт “Складання 
характеристики виду за 

видовими критеріями” 

Проєкт “Складання характеристики виду за 
видовими критеріями” 

Зарубіжна 
література 

Контрольний твір за трагедією 
Вільєма Шекспіра “Гамлет” 

Написати твір за трагедією В. Шекспіра 
“Гамлет” 

фізкультура ЗРВ Пересування, техніка 

володіння м'ячем. Удари по 
мячу головою. Ведення м’яча. 

Підтягування на перекладині. 

Інформатика Поняття про штучний інтелект  Опрацювати §8. 

Трудове навчання Виготовлення трафарету 

малюнка 
Виготовлення трафарету малюнка 

 

11 клас 
 

Біологія Адаптивні біологічні ритми 

біологічних систем 
Опрацювати §15.https://youtu.be/nc51rJ6jj2A 

Хімія 
 

Відносний вихід продукту 

реакції 
 Опрацювати §11 
Виконати № 81 
https://youtu.be/WrubbH1aID4 

Українська мова РМ. Усний переказ тексту 

публіцистичного стилю 
Виконувати онлайн-тести з підготовки до 

ЗНО 

Українська мова Словосполучення як одиниця 
синтаксису. Типи 

словосполучень за 

морфологічними вираженням 
головного слова 

Виконати тести за посиланням: 
https://naurok.com.ua/test/sintaksis-i-10-11-

klas-341099.html 

Фізика Розв'язування задач https://vseosvita.ua/library/urok-26-

rozvazuvanna-zadac-z-temi-sila-lorenca-
376672.html  

Трудове навчання презентація та оцінка проектної 

діяльності 
портфоліо проекту 

Англійська мова Щасливі та здорові виконати впр.6 ст.24 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(02 листопада, вівторок) 

Назва 

предмет

у 

Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українсь

ка мова 
Буква “ес”.Читання складів, слів. Читання тексту з 

малюнками. 

 

Українсь

ка мова  
Письмо великої букви С.Списування з друкованого тексту. 

 

Математ Компоненти дії віднімання. Знаходження різниці чисел за 
 

https://youtu.be/nc51rJ6jj2A
https://youtu.be/WrubbH1aID4
https://naurok.com.ua/test/sintaksis-i-10-11-klas-341099.html
https://naurok.com.ua/test/sintaksis-i-10-11-klas-341099.html
https://vseosvita.ua/library/urok-26-rozvazuvanna-zadac-z-temi-sila-lorenca-376672.html
https://vseosvita.ua/library/urok-26-rozvazuvanna-zadac-z-temi-sila-lorenca-376672.html
https://vseosvita.ua/library/urok-26-rozvazuvanna-zadac-z-temi-sila-lorenca-376672.html


ика малюнками. 

Фізична 

культура 
Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Рухливі 

ігри з м”ячем. 

 

Я 
досліджу

ю світ 

Жива та нежива природа. 
 

 

                          2 клас 
 

Літерату

рне 
читання 

Осінь  у  твоєму  місті  чи  селі. А Григорук. 

Дивовижні  імена. 

 

Математ

ика 
Віднімання  виду 18 - 9. 

Складені  задачі  на  знаходження  суми. 

 

Англійсь

ка мова 
Паперові друзі.Ляльковий театр. 

 

Українсь

ка  мова 
Урок  розвитку  зв”язного  мовлення.Написання  речень,  які

  описують   домашнього   улюбленця  або   тварину, 

яка  тобі  подобається. 

 

Фізична  

культура 
Різновиди  ходьби  та  бігу.ЗРВ  на  місці.  Човниковий  біг 

4*9м. Рухлива  гра. 

 

 

                          3 клас 
 

Літерату

рне 

читання 

Узагальнення з розділу “ Батьківщина в нас одна” с. 56, опрацювати 

Англійсь

ка  мова 
У вітальні.Складання речень за зразком. РЗ вправа 1,с.34 

Математ

ика 
Складання таблиці множення на 7, таблиця ділення на 

7. Діаграма 

с.50, № 304, 305 

Укр. 

мова 
Префікси  співзвучні з прийменниками с.49, вправа 117 

Фіз. вих Організовуючі вправи. Різновиди ходьби, бігу ,стрибків. 

Рухливі дії за бажанням учнів 

 

 

                               4 клас 
 

Літ. чит. Зал З. Мензатюк “Ангел Золоте Волосся”(продовження 

роботи) 
Скласти і записати план до 

розділу 3 

Математ

ика 
Одиниці маси.Співвідношення між одиницями маси. с.78,№423, 424. 

Укр. 
мова 

Рід іменників: чоловічий, жіночий та середній. с. вправа 99 

ЯДС Про що розповідають географічні карти?  с.  46 -47-опрацювати 

Фізкульт

ура 
Організовуючі вправи;  повторення раніше вивчених 

вправ.Рухливі ігри. 

 



 

                         5 клас 
 

Математ

ика 
Типи задач та способи їх розв'язання  https://vseosvita.ua/library/ti

pi-zadac-ta-sposobi-ih-

rozvazuvanna-143433.html  

Історія Держава Україна та її сусіди Опрацювати §8, стор. 45-

51 

Українсь
ка мова 

Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Вимова звуків, що 
позначаються літерами г і ґ 

Опрацювати § 17; 
виконати вправу 202 

Українсь
ка 

літератур

а 

Образ Лиса. Риси його характеру Виконати тестові завдання 
за посиланням: 

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

an-franko-farbovaniy-lis-

16188.html 

Зарубіжн

а 

літератур
а 

Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). Вступ по поеми 

«Руслан і Людмила». Система образів. Автор.  ТЛ.  

Оригінал, переклад. Автор засоби його створення.  

 

О. С. Пушкін. Вступ по 

поеми «Руслан і 

Людмила». 
Вивчити   напам’ять. 
 

Природо
знавство 

Розділення сумішей Опрацювати §9 
 

 

6  клас 
 

Історія Держава бронзового віку - Шумер Опрацювати параграф 12 

(п.1-2), стор. 42-43 

Математ

ика 
Взаємно обернені числа https://www.youtube.com/w

atch?v=xk7HyfMGs8s  

Українсь
ка мова 

РМ. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; 
простий план власного висловлення.Будова елементарного 

роздуму 
Опрацювати тему 
6  Виконати вправу 597 

https://school.home-

task.com/urok-rozvitku-

komunikativnix-umin-13-

osnovni-dzherela-materialu-
dlya-tvoru-ta-jogo-

sistematizaciya-praktichno-

skladnij-plan-gotovogo-
tekstu-j-prostij-plan-

vlasnogo-vislovlyuvannya/ 

https://subject.com.ua/textbo

ok/mova/6klas_1/72.html 
 

https://vseosvita.ua/library/tipi-zadac-ta-sposobi-ih-rozvazuvanna-143433.html
https://vseosvita.ua/library/tipi-zadac-ta-sposobi-ih-rozvazuvanna-143433.html
https://vseosvita.ua/library/tipi-zadac-ta-sposobi-ih-rozvazuvanna-143433.html
https://naurok.com.ua/test/ivan-franko-farbovaniy-lis-16188.html
https://naurok.com.ua/test/ivan-franko-farbovaniy-lis-16188.html
https://naurok.com.ua/test/ivan-franko-farbovaniy-lis-16188.html
https://www.youtube.com/watch?v=xk7HyfMGs8s
https://www.youtube.com/watch?v=xk7HyfMGs8s
https://school.home-task.com/urok-rozvitku-komunikativnix-umin-13-osnovni-dzherela-materialu-dlya-tvoru-ta-jogo-sistematizaciya-praktichno-skladnij-plan-gotovogo-tekstu-j-prostij-plan-vlasnogo-vislovlyuvannya/
https://school.home-task.com/urok-rozvitku-komunikativnix-umin-13-osnovni-dzherela-materialu-dlya-tvoru-ta-jogo-sistematizaciya-praktichno-skladnij-plan-gotovogo-tekstu-j-prostij-plan-vlasnogo-vislovlyuvannya/
https://school.home-task.com/urok-rozvitku-komunikativnix-umin-13-osnovni-dzherela-materialu-dlya-tvoru-ta-jogo-sistematizaciya-praktichno-skladnij-plan-gotovogo-tekstu-j-prostij-plan-vlasnogo-vislovlyuvannya/
https://school.home-task.com/urok-rozvitku-komunikativnix-umin-13-osnovni-dzherela-materialu-dlya-tvoru-ta-jogo-sistematizaciya-praktichno-skladnij-plan-gotovogo-tekstu-j-prostij-plan-vlasnogo-vislovlyuvannya/
https://school.home-task.com/urok-rozvitku-komunikativnix-umin-13-osnovni-dzherela-materialu-dlya-tvoru-ta-jogo-sistematizaciya-praktichno-skladnij-plan-gotovogo-tekstu-j-prostij-plan-vlasnogo-vislovlyuvannya/
https://school.home-task.com/urok-rozvitku-komunikativnix-umin-13-osnovni-dzherela-materialu-dlya-tvoru-ta-jogo-sistematizaciya-praktichno-skladnij-plan-gotovogo-tekstu-j-prostij-plan-vlasnogo-vislovlyuvannya/
https://school.home-task.com/urok-rozvitku-komunikativnix-umin-13-osnovni-dzherela-materialu-dlya-tvoru-ta-jogo-sistematizaciya-praktichno-skladnij-plan-gotovogo-tekstu-j-prostij-plan-vlasnogo-vislovlyuvannya/
https://school.home-task.com/urok-rozvitku-komunikativnix-umin-13-osnovni-dzherela-materialu-dlya-tvoru-ta-jogo-sistematizaciya-praktichno-skladnij-plan-gotovogo-tekstu-j-prostij-plan-vlasnogo-vislovlyuvannya/
https://school.home-task.com/urok-rozvitku-komunikativnix-umin-13-osnovni-dzherela-materialu-dlya-tvoru-ta-jogo-sistematizaciya-praktichno-skladnij-plan-gotovogo-tekstu-j-prostij-plan-vlasnogo-vislovlyuvannya/
https://subject.com.ua/textbook/mova/6klas_1/72.html
https://subject.com.ua/textbook/mova/6klas_1/72.html


Українсь
ка 

літератур

а 

Микола Вороний “Євшан -зілля”. Патріотичні почуття й 
толерантне ставлення до інших народів. Краса природи 

рідного краю. 
ТЛ: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема 
 

 Виконати тестові 

завдання. 

https://svitppt.com.ua/ukrain

ska-literatura/evshan-

zillya.html 

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

han-zillya-m-voroniy-6-klas-

540017.https://learningapps.

org/408171 

https://learningapps.org/175

9915    

Географі

я 
Градусна сітка на глобусі та географічній карті Опрацювати §16 

 

Зарубіжн

а 

літератур

а 

Урок-театралізація. Виразне читання напам’ять байок 

І.Крилова. 

Виконати тести за 

посиланням 

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

yki-6-klas-602660.html 

Христия

нська 
етика 

Вибір цінностей 
 

 

7 клас 
 

Зарубіжн
а 

літератур

а 

Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю 

і підступністю. Образи Бріана де Буагільбера, принца 

Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі. 

https://naurok.com.ua/test/va
lter-skott-ayvengo-

18904.html  

Хімія Складні речовини   Опрацювати §11 
Виконати № 94 
https://youtu.be/UgPXIKO4s
6Q 

Геометрі

я 
Кути утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки 

паралельності прямих 
https://www.youtube.com/w

atch?v=wWNlmCBQs1Q  

Німецька 

мова 
Екскурсії і класні поїздки.Минулий час. Вправа 7,с.43 

https://youtu.be/0lUToY110
PM 
 

Основи 
здоров'я  

Правила пожежної безпеки у школі. 
Алгоритм дій під час пожежі в громадському приміщенні. Опрацювати §8, стор. 37-41 

Муз.мист

. 
Фольклор і музичний театр  Переглянути відео: 

Фольклор та сучасна 
стилізація 

 

8 клас 
 

Алгебра Підготовка до контрольної роботи. Розв”язування типових Виконати № 116 (1,2), № 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/evshan-zillya.html
https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/evshan-zillya.html
https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/evshan-zillya.html
https://naurok.com.ua/test/vshan-zillya-m-voroniy-6-klas-540017.html
https://naurok.com.ua/test/vshan-zillya-m-voroniy-6-klas-540017.html
https://naurok.com.ua/test/vshan-zillya-m-voroniy-6-klas-540017.html
https://naurok.com.ua/test/vshan-zillya-m-voroniy-6-klas-540017.html
https://learningapps.org/4081710
https://learningapps.org/1759915
https://learningapps.org/1759915
https://learningapps.org/1759915
https://naurok.com.ua/test/bayki-6-klas-602660.html
https://naurok.com.ua/test/bayki-6-klas-602660.html
https://naurok.com.ua/test/valter-skott-ayvengo-18904.html
https://naurok.com.ua/test/valter-skott-ayvengo-18904.html
https://naurok.com.ua/test/valter-skott-ayvengo-18904.html
https://youtu.be/UgPXIKO4s6Q
https://youtu.be/UgPXIKO4s6Q
https://www.youtube.com/watch?v=wWNlmCBQs1Q
https://www.youtube.com/watch?v=wWNlmCBQs1Q
https://youtu.be/0lUToY110PM
https://youtu.be/0lUToY110PM
https://www.youtube.com/watch?v=IbUwVjDcon8
https://www.youtube.com/watch?v=IbUwVjDcon8


вправ. 122(2,3). Підготуватись до 
к.р. 

Геометрі

я 
Вписані та центральні кути. Опрацювати §7, виконати 

№ 238, 243; 
переглянути відеоурок: 
https://www.youtube.com/w

atch?v=UQWJYis3QfI 

Географі

я  
Аналіз карти годинних поясів Землі Повторити §11; 

Біологія Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Опрацювати §15; 
https://youtu.be/Pp12TYb3b

HE 

Фізкульт
ура ЗРВ   К/У      5 ударів по нерухомому мячу у гандбольні 

ворота з відстані 11 м. 

Згинання й розгинання рук 
в упорі. 

Фізика Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла https://www.youtube.com/w

atch?v=Yq7d-AcJPOs 

 

9 клас 
 

Українсь
ка мова 

Розділові знаки між частинами складносурядного речення Опрацювати § 12; 
виконати вправу 134 

Українсь

ка 
літератур

а 

Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні Опрацювати презентацію 
https://vseosvita.ua/library/in
teraktivna-prezentacia-z-

ukrainskoi-literaturi-tema-

rozvitok-knigodrukuvanna-
persi-drukovani-knigi-v-

ukraini-ivan-visenskij-ivan-

velickovskij-semen--
368001.html 

Хімія Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних 

розчинах. Виявлення у розчині катіонів Гідрогену та 
гідроксид-іонів. 

Опрацювати §12; 
https://youtu.be/KGOUChej
30Y 

Зарубіжн

а 
літератур

а 

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–1824). «Хотів би 

жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…» Вплив 

творчості Дж.Байрона на розвиток романтизму в 

Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. 

Читати поезію Байрона 

https://www.youtube.com/w
atch?v=aKWvxdYeVAs 

Німецька 
мова 

Природа навколо нас.Вивчення лексики. Вправа 6,с.49 

фізкульт

ура 
ЗРВ  Двостороння гра Підтягування на 

перекладині. 

Основи 

здоров'я  
Розрахунок калорійності харчового раціону відповідно 

до енергозатрат організму (практичне завдання) 

Повторити §10, стор. 72-77 
 

 

10 клас 
 

Хімія Хімічні властивості алканів. Опрацювати 
§7;https://youtu.be/ZcVscU

https://www.youtube.com/watch?v=UQWJYis3QfI
https://www.youtube.com/watch?v=UQWJYis3QfI
https://youtu.be/Pp12TYb3bHE
https://youtu.be/Pp12TYb3bHE
https://www.youtube.com/watch?v=Yq7d-AcJPOs
https://www.youtube.com/watch?v=Yq7d-AcJPOs
https://vseosvita.ua/library/interaktivna-prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-tema-rozvitok-knigodrukuvanna-persi-drukovani-knigi-v-ukraini-ivan-visenskij-ivan-velickovskij-semen--368001.html
https://vseosvita.ua/library/interaktivna-prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-tema-rozvitok-knigodrukuvanna-persi-drukovani-knigi-v-ukraini-ivan-visenskij-ivan-velickovskij-semen--368001.html
https://vseosvita.ua/library/interaktivna-prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-tema-rozvitok-knigodrukuvanna-persi-drukovani-knigi-v-ukraini-ivan-visenskij-ivan-velickovskij-semen--368001.html
https://vseosvita.ua/library/interaktivna-prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-tema-rozvitok-knigodrukuvanna-persi-drukovani-knigi-v-ukraini-ivan-visenskij-ivan-velickovskij-semen--368001.html
https://vseosvita.ua/library/interaktivna-prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-tema-rozvitok-knigodrukuvanna-persi-drukovani-knigi-v-ukraini-ivan-visenskij-ivan-velickovskij-semen--368001.html
https://vseosvita.ua/library/interaktivna-prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-tema-rozvitok-knigodrukuvanna-persi-drukovani-knigi-v-ukraini-ivan-visenskij-ivan-velickovskij-semen--368001.html
https://vseosvita.ua/library/interaktivna-prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-tema-rozvitok-knigodrukuvanna-persi-drukovani-knigi-v-ukraini-ivan-visenskij-ivan-velickovskij-semen--368001.html
https://vseosvita.ua/library/interaktivna-prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-tema-rozvitok-knigodrukuvanna-persi-drukovani-knigi-v-ukraini-ivan-visenskij-ivan-velickovskij-semen--368001.html
https://youtu.be/KGOUChej30Y
https://youtu.be/KGOUChej30Y
https://www.youtube.com/watch?v=aKWvxdYeVAs
https://www.youtube.com/watch?v=aKWvxdYeVAs
https://youtu.be/ZcVscUHJkY4


HJkY4 

Українсь

ка мова 
Соціолінгвістичні фактори,що впливають на вимову 

людини.Основні джерела нормативного мовлення. Мова 

масмедіа. Сценічна мова. Особливості вимови імен та по 
батькові 

Опрацювати §17; 
Виконати вправу 126. 
https://subject.com.ua/textbo
ok/mova/10klas_1/23.html 

Алгебра Узагальнення та систематизація знань. Підготовка до 

контрольної роботи. 

Виконати № 4.54; 4.55; 

підготуватись до к.р. 

Геометрі

я 
Паралельність площин. Опрацювати § 5 (ст.268-

269), виконати № 5.5.,5.9; 
переглянути відеоурок: 
https://www.youtube.com/w

atch?v=_YeF2AcHqUE 

Фізика Сила пружності. Вага тіла https://www.youtube.com/w

atch?v=IZZIphd7Qu8  

Німецька 

мова 
Харчування.Апетит приходить під час їжі. Вправа 6,с.49 

фізкульт
ура 

ЗРВ  Двостороння гра. Підтягування на 
перекладині. 

 

11 клас 
 

Географі

я  
Географічна оболонка:склад, будова, межі Опрацювати §8; 

Зарубіжн
а 

літератур

а 

РМ. (п) Твір-монолог головного героя вивчених творів 

(п). Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й 

творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія 

та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація простору й 

часу та ін.). 

Написати твір за романом 
 М. Булгакова “Майстер і 

Маргарита” 

фізкульт

ура 
ЗРВ  Пересування. техніка володіння мячем. Удари по мячу 

головою. Ведення мяча. 
Згинання й розгинання рук 

в упорі. 

Фізика Розв'язування задач https://www.youtube.com/w

atch?v=O-AugciRLTY 

Українсь

ка мова 
Типи підрядного зв'язку у словосполученні. Використання 

синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях  
Переглянути відеоурок 
https://www.youtube.com/w

atch?v=5hs_5e_fEPc 
 

Українсь

ка 
літератур

а 

Неоромантичні герої То-М-Кі, Сев, Режисер, Тайях та їх 

прототипи. Морально-етичні колізії твору. Національне 
крізь призму загальнолюдського 

Законспектувати матеріал; 

характеризувати героїв 

 

 

 

Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(03 листопада, середа) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

https://youtu.be/ZcVscUHJkY4
https://www.youtube.com/watch?v=_YeF2AcHqUE
https://www.youtube.com/watch?v=_YeF2AcHqUE
https://www.youtube.com/watch?v=IZZIphd7Qu8
https://www.youtube.com/watch?v=IZZIphd7Qu8
https://www.youtube.com/watch?v=O-AugciRLTY
https://www.youtube.com/watch?v=O-AugciRLTY
https://www.youtube.com/watch?v=5hs_5e_fEPc
https://www.youtube.com/watch?v=5hs_5e_fEPc


 

1 клас 
 

Українська мова Закріплення вивчення букви 

“ес”. Читання тексту з 

малюнками. 

 

Українська мова Письмо складів, слів з буквою 

“ес”. Списування з 

друкованого тексту. 

 

Математика Додавання і віднімання числа 

0. Числовий відрізок. 

 

Англійська мова Дії у класі.Good morning.Open 

your books.Тренування 

лексики. 

 

Фізична 

культура 
Організовуючі вправи. 

Загальнорозвивальні вправи. 

Рухливі ігри та естафети. 

 

 

                        2 клас 
 

Я 

досліджую  світ 
Пори  року 

 

Математика Обчислення  в  межах  20. 

Задачі  на  дві  дії. 

 

Англійська  мова Повторення по темі :"Мої 

друзі" 

 

Літературне 
читання 

Міста  України. Е. Каганов. 
 

Фізична 

культура 
Різновиди  ходьби   та  бігу. 

ЗРВ на  місці. 
Підлізання  та  перелітання. 

Рухливі  ігри. 

 

 

                       3 клас 
 

Літературне 

читання 
Казка в 

гості  завітала.Красоткіна  
 “ Казка”  Читання казки 

ланцюжком 

Вивчити ,що таке  казка . Красоткіна  “ Казка” 

ЯДС Як  утворилися корисні 
копалини 

с. 41-43 -опрацювати 

Математика Знаходження значень   виразів с.352, № 313, №314 

Укр. мова Суфікси . Роль суфіксів. с.50,вправа 121 

Англійська мова Професії.Фонетичне 

опрацювання нових 
слів.Драматизація діалогів. 

Скласти 5 речень за аналогією 
https://youtu.be/ezhSejzHisw 
 

 

                     4 клас 
 

Літ. чит. Зал З. Мензатюк “Ангел с.34 -42 , повторити 

https://youtu.be/ezhSejzHisw


Золоте Волосся”(продовження 
роботи) 

Математика Перетворення одиниць маси і 

довжини із більших в менші. 
с. 79 , № 434,435 

Укр. мова Змінювання іменників за 

числами . Діагностична 

робота списування. 

Списування 

ЯДС Діагностична робота с. 49-50 , опрацювати 

Дизайн і 
технологія 

Аплікація “ Квіткова феєрія. 
Ошибана” 

 

 

                      5 клас 
 

Німецька мова Їжа та напої.Дієслово у 
Präsens. 

https://youtu.be/UqnD4u_oHo0 
https://youtu.be/I-4Hq4-tyP8 
 

Математика Розв'язування текстових задач 

за допомогою рівнянь 
https://www.youtube.com/watch?v=RW1mXp9uacI  

Природознавство Явища природи.Фізичні 
явища 

Опрацювати §10 
 

Етика Що таке совість? Як пов”язані 
совість і відповідальність? 

 

Основи здоров'я  Повага до себе та інших. 
Виконання вправ для 

розвитку самоповаги і поваги 

до інших людей 

Опрацювати §8, стор. 52-58 

 

6  клас 
 

Математика Ділення звичайних дробів https://www.youtube.com/watch?v=-QhotO4UGrQ  

Зарубіжна 
література 

Розвиток мовлення №2 (п). 

Чого навчає мудрість 

байки? 

Написати твір “Чого навчає мудрість байки?” 

Основи здоров'я  Профілактика йододефіциту і 

діабету. Перша допомога у 
разі харчових отруєнь. 
Відпрацювання алгоритму 

надання допомоги при 
харчових отруєннях. 

Визначення збалансованості 

харчового раціону. 

Опрацювати §7, стор. 37-40 

Історія Держава бронзового віку - 

Вавилон. 
Опрацювати §12 (п.3), стор. 44 

Фізкультура ЗРВ   К/У  5 ударів по 
нерухомому мячу на точність 

одним із вивчених способів у 

гандбольні ворота з відстані 7 
метрів. 

Стрибки з імітацією удару мяча головою. 

https://youtu.be/UqnD4u_oHo0
https://youtu.be/I-4Hq4-tyP8
https://www.youtube.com/watch?v=RW1mXp9uacI
https://www.youtube.com/watch?v=-QhotO4UGrQ


Біологія Шкідливі бактерії Опрацювати §12; 
https://youtu.be/-0aGkfcJync 

 

7 клас 
 

Українська мова Майбутній час дієслів Опрацювати §12; 
виконати вправу 167 
 

Українська 

література 
ПЧ. М.Трублаїні “Шхуна 

“Колумб” 
Знати зміст твору 

Хімія Прості та складні речовини. 
Багатоатомність речовин. 

Повторити §11 
https://youtu.be/0nm8i82K6B0 

Фізика Розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=oIWoiVR9I9k  

Біологія Комахи з неповним 

перетворенням.  
Опрацювати §12 
https://youtu.be/vAEHweMmR3c 
 

Історія Всесвітня Людина в Середньовіччі Опрацювати §5, стор. 28-32 

 

8 клас 
 

Хімія Розв’язування вправ. Виконати № 75, ст.62. 

Німецька мова Ми охоче шукаємо в 
інтернеті.Робота з текстом . 

Вправа 5,с.44 

Українська мова 
РМ. Письмовий 

контрольний твір-опис 
місцевості (вулиці, села) на 

основі особистих 

спостережень і вражень або 
за картиною в художньому 

стилі (за складним планом) 

Написати контрольний твір на чернетках 

Українська мова 
РМ. Письмовий 
контрольний твір-опис 

місцевості (вулиці, села) на 

основі особистих 
спостережень і вражень або 

за картиною в художньому 

стилі (за складним планом) 

Повторити вивчене про складений присудок 

Зарубіжна 

література 
 Сапфо (vii–vi ст. До н. Е.). 

«До Афродіти» 

(«Барвношатна владарко, 

Афродіто…). Звернення у 

вірші до Афродіти – богині 

кохання. Образ ліричної 

героїні, глибина її почуттів 

і переживань. 

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

Фізкультура ЗРВ  Двостороння гра Згинання й розгинання рук в упорі. 

https://youtu.be/-0aGkfcJync
https://youtu.be/0nm8i82K6B0
https://www.youtube.com/watch?v=oIWoiVR9I9k
https://youtu.be/vAEHweMmR3c
https://www.youtube.com/watch?v=5dzZgSsSPIM


Основи здоров'я  Раціональне харчування. Опрацювати §7, стор. 48-54 

 

9 клас 
 

Історія Укр. Контрольна робота за 
розділом І “Українські землі у 

складі Російської імперії 

наприкінці ХVІІІ - у першій 
половині ХІХ ст. 

 

Історія Вс. Франція. Бельгійська 

революція. 
Опрацювати параграф-8 

Фізика Заломлення світла на межі 

поділу двох середовищ. Закон 

заломлення світла 

https://www.youtube.com/watch?v=symWTb_1GZU  

Алгебра Розв”язування систем 

лінійних нерівностей з однією 

змінною. 

Повторити § 7, виконати № 239 (1), 242 (1), 249 

(2). 

Геометрія Узагальнення та 

систематизація знань. 

Підготовка до контрольної 

роботи. 

Виконати № 1-6 (ст.46); Підготуватись до к.р.  

Географія  Мінеральні ресурси Опрацювати §17 
 

Мистецтво Лабіринтами художньої 

абстракції. Орфізм. 
https://www.youtube.com/watch?v=t-Fbi72RnS4  

 

10 клас 
 

Громадянська 
освіта 

Як побудувати ефективний 
механізм захисту прав дитини 

в школі (практичне завдання) 

Повторити тему 4, вик. завд. на стор. 43-44 

Алгебра Контрольна робота. Повторити вивчений матеріал. 

Геометрія Паралельність 

площин.Розв’язування задач 

і вправ. 

Повторити § 5 (ст. 268-269), виконати № 

5.11,5.13; 

Біологія Особливості обміну речовин. Опрацювати §16; 
https://youtu.be/lSDCvAkvUQY 

Географія Німеччина.Загальна 

характеристика країни 
Опрацювати §19 
 

Зарубіжна 

література 
Позакласне читання №2. 

Ніл Ґейман (нар. 1960). 

Повість «Кораліна». 

Особливості стилю автора 

(чарівні елементи, 

дзеркальність образів, 

динамізм оповіді, іронія  та 

ін.). 

Прочитати повість Ніл Ґейман“Кораліна” 

https://www.youtube.com/watch?v=symWTb_1GZU
https://www.youtube.com/watch?v=t-Fbi72RnS4
https://youtu.be/lSDCvAkvUQY


 

11 клас 
 

Зарубіжна 

література 
Утілення сюжетів творів Ф. 

Кафки й М. О. Булгакова 

у  кінематографі, анімації, 

живописі, графіці, музиці 

та інших видах мистецтва. 

Музей Ф. Кафки та 

пам’ятники йому в Празі. 

Музеї і пам’ятники М. О. 

Булгакову та його 

персонажам у різних 

країнах. 

http://tsiganokolena.ho.ua/2020/11/10/3kul11-14/  

Алгебра Логарифмічні рівняння https://www.youtube.com/watch?v=I89rxqD2gTM  

Геометрія Розв'язування типових вправ https://www.youtube.com/watch?v=l1_GbPuvAtg  

Захист Укр. Виконання першої вправи з 

метання ручних гранат. 
Опрацювати параграф-5 

Фізкультура ЗРВ Двостороння гра Підтягування на перекладині (хл.) 

Хімія Розв’язування вправ. Виконати №88, ст.65 

Біологія Самоконтроль знань з теми 

“Адаптації” 
Повторити §1-15 

 
Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

(04 листопада, четвер) 

Назва 

предмету 
Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Я 

досліджу

ю світ 

Об”єкти живої та неживої природи. 
 

Дизайн і 

технологі

ї 

Техніка, яка допомагає. Робот 

Броніслав. Вирізування деталей за 

шаблоном. 

 

Мистецтв

о 
Мої захоплення. Порівняння 

мистецьких творів. Ліплення рибки. 

Створення “Акваріума”. 

 

Мистецтв

о 
Мої захоплення. Властивості 

музичних звуків 

(тривалість).Виконання пісні 
О.Пономаренко “Кицю,кицю, де ти 

була?” 

 

 

                               2 клас 
 

Я  дослід

жую  світ 
Календар.День  народження  у  кале

ндарі. 

 

http://tsiganokolena.ho.ua/2020/11/10/3kul11-14/
https://www.youtube.com/watch?v=I89rxqD2gTM
https://www.youtube.com/watch?v=l1_GbPuvAtg


Українсь
ка  мова 

Склад. Перенос слів  з  рядка в рядок 
по складах. 

 

Мистецтв

о 
Сл...і муз. З.Еманової “Папуга- 

мандрівник”  виконання  з рухами. 

 

Мистецтв

о 
Створення  рельєфного  зображення 

 веселого  левенятка  із  фруктів, 

овочів, ягід. 

 

Дизайн і 

технологі

я 

Виготовлення  вітрячка  з  паперу  за

  зразком. 

 

 

                        3 клас 
 

Літератур
не 

читання 

Н. Поклад “ Добро і зло” Завдання 7. Виразно читати казку. 

Математи
ка 

Задачі на  зведення до одиниці. с.54, №321, 322 

Укр. мова Творення слів з найуживанішими 

суфіксами. 
с.52, вправа  125 

ЯДС Як утворюється  ґрунт . с.43-44 - опрацювати 

Фіз. вих  Організуючі вправи. Різновиди 
ходьби, бігу , стрибків. ЗРВ; без 

предметів на місці. Рухливі ігри. 

 

 

                      4 клас 
 

Літ. чит. Діагностична робота . Аудіювання 
 

Математи
ка 

Одиниці часу . Співвідношення  між 
одиницями часу. 

с. 82, № 450, 451 

Укр. мова Відмінювання іменників за 

відмінками. 
с. 43, вправа 106 

Англійсь

ка мова 
Чим ти займаєшся зараз? вивчити питальні слова 

Мистецтв

о 
Виготовлення ляльки - маріонетки - 

казкового персонажа 

 

Мистецтв
о 

Рондо, рефрен , епізод “  Ухтимко 
муз. О . Злотника, вірші О. 

Вратарєва 

 

 

                         5 клас 
 

Українсь

ка мова 
Співвідношення звуків і літер. 

Звукове значення літер я, ю, є, ї 
Опрацювати §18; виконати вправу 209 

Українсь

ка мова 
Звуки голосні та приголосні 

(повторення) 
Опрацювати §16; виконати вправу 191 

Зарубіжн Урок виразного читання Виконати тести за посиланням 



а 
літератур

а 

напам’ять вступу о поеми 

«Руслан і Людмила».  Синтез 

фольклорних і літературних 

елементів у творчості О. 

Пушкіна. 

https://naurok.com.ua/test/vstup-do-poemi-o-s-
pushkina-ruslan-i-lyudmila-10600.html 

Фізкульт

ура 
ЗРВ  Двостороння гра Стрибки зі скакалкою. 

Англійсь

ка мова 
Хобі та інтереси виконати впр.5 ст. 60 

Муз.мист
. 

Пісня- душа народу. Календарно 
обрядові пісні. 

Переглянути відео:Календарно - обрядові пісні - 5 
клас 
Добрий вечір тобі, пане господарю - Тіна Кароль 

 

6  клас 
 

Німецька 

мова 
У місті.Спонукальна форма дієслів. https://youtu.be/A5C8fJ43UrE 

 

Етика Повторення моральних цінностей 

людини 
 

Українсь

ка мова 
Джерела українських фразеологізмів Опрацювати §13; 

Виконати вправу 103. 

https://www.youtube.com/watch?v=j31cfz

UkGaM&t=84s 

 

https://sites.google.com/view/6lexica/%D

1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-11 

Українсь

ка 
літератур

а 

Роль слова, пісні, історії в житті 

будь-якої людини. 
РМ. Добір прислів'їв,крилатих 

виразів, фразеологічних зворотів, які 

виражають головну ідею твору 

М.Вороного “Євшан-зілля” 

Скласти 5 прислів'їв 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/evshan-

zillya.html 

 

Фізкульт

ура 
ЗРВ  Двостороння гра Стрибки зі скакалкою. 

Англійсь
ка мова 

Повторення лексико-граматичного 
матеріалу 

виконати впр. 4,5 ст.37 
 

Муз.мист
. 

Хорова духовна музика: меса, 
літургія, концерт, реквієм. 

Переглянути відео: 
"Історія реквієму та літургії" урок музичного 

мистецтва 14 в 6 класіМузичне мистецтво, 6 клас. 

Хорова музика 

 

7 клас 
 

Географія

  
Кліматичні пояси і типи клімату 

Африки 
Опрацювати §14 
 

Алгебра Одночлен. Стандартний вигляд https://www.youtube.com/watch?v=V3lm1rz4D48  

https://naurok.com.ua/test/vstup-do-poemi-o-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-10600.html
https://naurok.com.ua/test/vstup-do-poemi-o-s-pushkina-ruslan-i-lyudmila-10600.html
https://www.youtube.com/watch?v=aNE4DPVsXk4
https://www.youtube.com/watch?v=aNE4DPVsXk4
https://www.youtube.com/watch?v=AlgRbJl06pY
https://youtu.be/A5C8fJ43UrE
https://www.youtube.com/watch?v=j31cfzUkGaM&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=j31cfzUkGaM&t=84s
https://sites.google.com/view/6lexica/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-11
https://sites.google.com/view/6lexica/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-11
https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/evshan-zillya.html
https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/evshan-zillya.html
https://www.youtube.com/watch?v=U4-84K7Jc5I
https://www.youtube.com/watch?v=U4-84K7Jc5I
https://www.youtube.com/watch?v=XzbFdqtv154
https://www.youtube.com/watch?v=XzbFdqtv154
https://www.youtube.com/watch?v=V3lm1rz4D48


одночлена 

Фізкульт

ура 
ЗРВ  Передачі мяча. Зупинки мяча. 

Вкидання мяча, елементи гри 

воротаря. 

Стрибки зі скакалкою. 

Фізика Нерівномірний рух. Середня 

швидкість нерівномірного руху 
https://vseosvita.ua/library/nerivnomirnij-

pramolinijnij-ruh-seredna-svidkist-nerivnomirnogo-

ruhu-61851.html  

Німецька 

мова 
Повторення . https://naurok.com.ua/test/schulleben-klasse-7-

1101845.html 
 

Біологія Комахи з повним перетворенням. Опрацювати §13 
https://youtu.be/vAEHweMmR3c 

Англійсь

ка мова 
Відомі люди Лондона Скласти список відомих людей Лондона 

 

8 клас 
 

Біологія Хвороби органів дихання та 

профілактика їх. 
Опрацювати§16;  
https://youtu.be/cVO1nprOnQ4 

Історія 

України 
Походи козаків першої чверті ХVІІ 

ст. 
Опрацювати §11 (п. 2-3)-12, стор. 56-63 

Всесвітня 

історія 
Узагальнення за темою «Вступ. 

Великі географічні відкриття 
та становлення капіталістичних 

відносин». 

Повторити §1-4, стор. 4-24 

Зарубіжн

а 

літератур
а 

Давньогрецький театр, його 

характерні особливості, роль в 

античному суспільстві. Основні 
жанри давньогрецької  драми – 

трагедія і комедія.Значення 

творчості Есхіла для розвитку 

європейської драми і театру. 

«Прометей закутий». 

https://www.youtube.com/watch?v=fxidfbvn6CM  

Географія

  
Загальні риси рельєфу України Опрацювати §12 

 

Німецька 

мова 
Повторення. https://naurok.com.ua/test/meine-freunde-und-ich-

wortschatz-1104550.html 
 

Мистецтв
о 

Велич і світло Візантії https://www.youtube.com/watch?v=DiF0G2PEpxI  

 

9 клас 
 

Правозна

вство 
Юридична відповідальність. Опрацювати §8, стор. 52-56 

Німецька 
мова 

Краса природи Німеччини та 
України.Розвиток навичок читання 

та письма. 

Вправа 6,с.56 

https://vseosvita.ua/library/nerivnomirnij-pramolinijnij-ruh-seredna-svidkist-nerivnomirnogo-ruhu-61851.html
https://vseosvita.ua/library/nerivnomirnij-pramolinijnij-ruh-seredna-svidkist-nerivnomirnogo-ruhu-61851.html
https://vseosvita.ua/library/nerivnomirnij-pramolinijnij-ruh-seredna-svidkist-nerivnomirnogo-ruhu-61851.html
https://naurok.com.ua/test/schulleben-klasse-7-1101845.html
https://naurok.com.ua/test/schulleben-klasse-7-1101845.html
https://youtu.be/vAEHweMmR3c
https://youtu.be/cVO1nprOnQ4
https://www.youtube.com/watch?v=fxidfbvn6CM
https://naurok.com.ua/test/meine-freunde-und-ich-wortschatz-1104550.html
https://naurok.com.ua/test/meine-freunde-und-ich-wortschatz-1104550.html
https://www.youtube.com/watch?v=DiF0G2PEpxI


Біологія Різноманітність клітин Опрацювати §16; 
https://youtu.be/6SzaWuabP3A 

Хімія Лабораторний дослід “Виявлення 

йонів Гідрогену у розчині. 
Виявлення гідроксид-іонів у 

розчині.” 

https://youtu.be/_PSu8Fw_0fY  

Українсь
ка мова 

Розділові знаки між частинами ССР 
 

Виконати тести за посиланням: 

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

rechennya-1110500.html 

Зарубіжн

а 

літератур
а 

Українська тема в поемі 

«Мазепа». Специфіка зображення 

образу гетьмана у творі (монолог 

героя, романтичний пейзаж як 

засіб увиразнення образу, 

динаміка образу та ін.). 

Читати поему “Мазепа” Джоржа Байрона 

https://www.youtube.com/watch?v=_O2zlfZFIyU 

Географія

  
Видобування паливних мінеральних 

ресурсів 
Опрацювати §18 
 

 

10 клас 
 

Українсь

ка мова  
РМ. Читання мовчки текстів 

діалогічного й монологічного 
характеру, в т.ч. електронного різних 

стилів, типів і жанрів мовлення 

Виконати тестові завдання за посиланням: 
https://naurok.com.ua/test/ukrainska-mova/klas-10 

Українсь

ка 

літератур

а 

Контрольна робота.Творчість Івана 

Карпенка-Карого (твір) 
Завершити роботу над твором. 
виконати тестові завдання за посиланням: 
https://naurok.com.ua/test/i-karpenko-kariy-martin-

borulya-16853.html 

Фізика Сила тертя  https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-sila-tertya-

185504.html  

Німецька 

мова 
Українські фірмові страви.Вивчення 

лексики. 
Вправа 7,с.51 
 

Громадян

ська 

освіта 

Узагальнення до розділу ІІ «Права і 

свободи людини». 
Повторити матеріал на стор. 22-42 

Захист 

Укр. 
Історія розвитку та класифікація 

стрілецької зброї. Озброєння 

іноземних армій. Сучасна стрілецька 
зброя. 

Опрацювати параграф-15 

Захист 

Укр. 
Основи стрільби зі стрілецької зброї. 

Лінія прицілювання (цілик, мушка, 
мішень). Правила та одноманітне 

прицілювання. 

Опрацювати параграф-16 

 

11 клас 
 

Геометрія Конус та його елементи. Площа 

бічної та повної поверхні конуса 
https://vseosvita.ua/library/rozrobka-uroku-z-

geometrii-v-11-klasi-z-temi-plosi-bicnoi-ta-povnoi-

https://youtu.be/6SzaWuabP3A
https://youtu.be/_PSu8Fw_0fY
https://www.youtube.com/watch?v=_O2zlfZFIyU
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-sila-tertya-185504.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-sila-tertya-185504.html
https://vseosvita.ua/library/rozrobka-uroku-z-geometrii-v-11-klasi-z-temi-plosi-bicnoi-ta-povnoi-poverhon-konusa-z-mediaprezentacieu-469545.html
https://vseosvita.ua/library/rozrobka-uroku-z-geometrii-v-11-klasi-z-temi-plosi-bicnoi-ta-povnoi-poverhon-konusa-z-mediaprezentacieu-469545.html


poverhon-konusa-z-mediaprezentacieu-469545.html  

Фізкульт

ура 
ЗРВ   Удари по воротах на точність 

після ведення мяча. Зупинки мяча, 

що опускається. 

Вправи на прес. 

Українсь

ка мова 
РМ. Докладний письмовий переказ 

тексту публіцистичного стилю 
Написати переказ тексту 

Українсь
ка 

літератур

а 

Валер’ян Підмогильний. Життєвий 
шлях. Автор інтелектуально-

психологічної прози, перекладач. 

Роман “Місто” 

Переглянути відео: 
1111 - Винні у любові до України.  Валер'ян 

Підмогильний (16.12.16) 
Прочитати роман 

Фізика Закон електромагнітної індукції https://www.youtube.com/watch?v=t0jFJLl42kY  

Астроном
ія 

Визначення маси і розмірів небесних 
тіл 

https://naurok.com.ua/urok-8-viznachennya-masi-i-
rozmiriv-nebesnih-til-202636.html  

                 
 

                Розклад уроків та завдання для  опрацювання навчального матеріалу 

( 05 листопад, п”ятниця) 

Назва предмету Назва теми Завдання 

 

1 клас 
 

Українська мова Звук  і буква “к”. Читання тексту з 

малюнками. Робота з скоромовкою. 

 

Українська мова Письмо рядкової букви к. 
Списування з друкованого тексту. 

 

Математика Додавання і віднімання числа 1. 

Утворення чисел з прилічуванням і 
вілічуванням 1. 

 

Я досліджую світ Сонце -  джерело світла і тепла. 
 

 

                            2 клас 
 

Літературне  чита

ння 
За Є.Кагановим  Давній  Київ 

 

Математика Повторення  вивченого. 
 

Українська  мова Перенос  слів, 
у  яких  склад  позначений  однією  б

уквою. 

 

Я  досліджую  сві
т 

Повітря  та  його  властивості. 
 

Фізична культура Різновиди  ходьби  та  бігу.  ЗРВ 

на  місці.  Підлізання  та  перелітанн
я. Рухливі  ігри. 

 

 

                      3 клас 
 

ЯДС Дослідження складу ґрунту. с. 44- 46 - опрацювати 

https://vseosvita.ua/library/rozrobka-uroku-z-geometrii-v-11-klasi-z-temi-plosi-bicnoi-ta-povnoi-poverhon-konusa-z-mediaprezentacieu-469545.html
https://www.youtube.com/watch?v=0LAvpgM9JzY
https://www.youtube.com/watch?v=0LAvpgM9JzY
https://www.youtube.com/watch?v=t0jFJLl42kY
https://naurok.com.ua/urok-8-viznachennya-masi-i-rozmiriv-nebesnih-til-202636.html
https://naurok.com.ua/urok-8-viznachennya-masi-i-rozmiriv-nebesnih-til-202636.html


Математика Задачі на зведення до одиниці. 
Обчислення значень виразів. 

с.56,№331, 332 

Дизайн і 

технологія 
Гілка горобини. 

Виготовлення  об'ємної- 
пластилінової  композиції за 

зразком. 

 

Фіз. вих. Змістова лінія “ Турбота про стан 
здоров'я та безпеку” 

 

Інформатика Середовище створення малюнків 

Tux 

 

 

                      4 клас 
 

ЯДС Проєкт  “ Моє село” завершити проєкт 

Математика Площа фігур . Знаходження 

периметра фігури. Рівняння 

 

Фізкультура  Організовуючі вправи; 

перешикування  із колони по 

два    в  колону по одному. 

Різновиди ходьби , бігу, 
стрибків.Естафети 

 

Інформатика  Інтнернет 
 

Англійська У помешкані. Моя кімната. виконати впр. 5 ст 39 

 

                            5 клас 
 

Образотворче 

мистецтво 
Колорит планети Марс намалювати гуашевими фарбами 

марсіанський пейзаж 

Математика Розв'язування текстових задач за 
допомогою рівнянь 

https://vseosvita.ua/library/rozvazuvanna-
tekstovih-zadac-za-dopomogou-rivnan-

zadaci-na-vartist-352955.html 

Англійська мова Моя сім’я. вивчити слова, намалювати родинне 
дерево 

Фізкультура ЗРВ Жонглювання з мячем: ногою, 

стегном, головою. Вкидання мяча 
вивченими способами на дальність. 

Елементи гри воротаря. 

Жонглювання мячем. 

Трудове навчання Виготовлення деталей аплікації аплікація 

Трудове навчання Виготовлення деталей аплікації аплікація 

 

6  клас 
 

Біологія Корисні бактерії Опрацювати §13; 
https://youtu.be/r-4D67uIPlk 

Образотворче 

мистецтво 
Фантастичні тварини Створення зображення фантастичної 

тварини 

https://vseosvita.ua/library/rozvazuvanna-tekstovih-zadac-za-dopomogou-rivnan-zadaci-na-vartist-352955.htm
https://vseosvita.ua/library/rozvazuvanna-tekstovih-zadac-za-dopomogou-rivnan-zadaci-na-vartist-352955.htm
https://vseosvita.ua/library/rozvazuvanna-tekstovih-zadac-za-dopomogou-rivnan-zadaci-na-vartist-352955.htm
https://youtu.be/r-4D67uIPlk


Математика Ділення звичайних дробів 061202 Ділення звичайних дробів - 6 клас 

Географія  Географічні координати Опрацювати §17  

Українська мова РМ.Докладний усний переказ 

художнього тексту розповідного 
характеру з елементами роздуму 

Опрацювати с.240-241 
Виконати вправу 606; 

https://www.schoollife.org.ua/rozvytok-

zvyaznoho-movlennya-usnyj-dokladnyj-perekaz-
hudozhnoho-tekstu-rozpovidnoho-harakteru-6-

klas-ukrajinska-mova/ 
https://subject.com.ua/textbook/mova/6klas_2/86.

html 
https://vseosvita.ua/library/usnij-dokladnij-

perekaz-tekstu-rozpovidnogo-harakteru-z-

elementami-rozdumu-prezentacia-127033.html 

Англійська мова Школа. Шкільні предмети. вивчити слова 

 

7 клас 
 

Геометрія Розв'язування вправ https://www.youtube.com/watch?v=wWNlm
CBQs1Q 

Географія Води суходолу. Використання 

водних ресурсів 
Опрацювати §15 

Трудове навчання Виготовлення виробу виготовлення виробу 

Українська мова Контрольна робота. Дієслово.Тести Виконати тести: 
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-

temi-dieslovo-7-klas-107654.html 

Українська 
література 

Андрій Чайковський. Коротко про 
митця. Напружений динамічний 

сюжет героїко-романтичної повісті 

“За сестрою” 

Опрацювати матеріал із підручника, 
прочитати повість 

Фізкультура ЗРВ  Ведення мяча на швидкість, 

відволікаючі дії (фінти). Відбирання 

мяча. Жонглювання мячем: ногою, 
стегном, головою. 

Жонглювання мячем. 

Християнська 

етика 
Прагнення пізнати істину 

 

 

8 клас 
 

Алгебра Контрольна робота. Повторити вивчений матеріал. 

Геометрія Вписані та описані 

чотирикутники. 

Опрацювати § 8, виконати № 260, 262; 

переглянути відеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpOpobl
a5wM 

Хімія Узагальнення знань з теми: 
“Періодичний закон і періодична 

система хімічних елементів.” 

Повторити § 1-12 

Англійська мова 
Проектна робота “Здорова їжа” 

Підготувати проект 

https://www.youtube.com/watch?v=-QhotO4UGrQ
https://www.schoollife.org.ua/rozvytok-zvyaznoho-movlennya-usnyj-dokladnyj-perekaz-hudozhnoho-tekstu-rozpovidnoho-harakteru-6-klas-ukrajinska-mova/
https://www.schoollife.org.ua/rozvytok-zvyaznoho-movlennya-usnyj-dokladnyj-perekaz-hudozhnoho-tekstu-rozpovidnoho-harakteru-6-klas-ukrajinska-mova/
https://www.schoollife.org.ua/rozvytok-zvyaznoho-movlennya-usnyj-dokladnyj-perekaz-hudozhnoho-tekstu-rozpovidnoho-harakteru-6-klas-ukrajinska-mova/
https://www.schoollife.org.ua/rozvytok-zvyaznoho-movlennya-usnyj-dokladnyj-perekaz-hudozhnoho-tekstu-rozpovidnoho-harakteru-6-klas-ukrajinska-mova/
https://www.schoollife.org.ua/rozvytok-zvyaznoho-movlennya-usnyj-dokladnyj-perekaz-hudozhnoho-tekstu-rozpovidnoho-harakteru-6-klas-ukrajinska-mova/
https://subject.com.ua/textbook/mova/6klas_2/86.html
https://subject.com.ua/textbook/mova/6klas_2/86.html
https://vseosvita.ua/library/usnij-dokladnij-perekaz-tekstu-rozpovidnogo-harakteru-z-elementami-rozdumu-prezentacia-127033.html
https://vseosvita.ua/library/usnij-dokladnij-perekaz-tekstu-rozpovidnogo-harakteru-z-elementami-rozdumu-prezentacia-127033.html
https://vseosvita.ua/library/usnij-dokladnij-perekaz-tekstu-rozpovidnogo-harakteru-z-elementami-rozdumu-prezentacia-127033.html
https://www.youtube.com/watch?v=wWNlmCBQs1Q
https://www.youtube.com/watch?v=wWNlmCBQs1Q
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-dieslovo-7-klas-107654.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-dieslovo-7-klas-107654.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZpOpobla5wM
https://www.youtube.com/watch?v=ZpOpobla5wM


Фізкультура ЗРВ  Пересування, ведення мяча. 
Зупинки мяча. Вкидання мяча, 

маневрування на полі. 

Підтягування на перекладині, (дівч.) у 
висі лежачи. 

Християнська 
етика 

“Не чини перелюбу”. (Вих. 20,14) 
 

Інформатика Середовище створення презентації Створення презентації 

 

9 клас 
 

Інформатика Загрози безпеки при роботі в 

інтернеті 
ст.72 

Англійська мова Вибір карєри. Майбутній час. виконати впр. 4 ст. 42 

Українська мова РМ. Складання діалогу відповідно 

до запропонованої ситуації, 
розігрування діалогу 

Скласти діалог на запропоновану тему 

Фізика Розв'язування задач Вправа № 13 (4, 5) 

Алгебра  Розв’язування типових вправ.  Виконати самостійну роботу  № 1- 7 

(ст.57) 

Геометрія Контрольна робота. Підготуватись до вивчення нової теми. 

Фізкультура ЗРВ Удари по гандбольним воротам 

на точність з відстані 16.5 м. та ( 11 
м. після ведення мяча). Удари по 

мячу серединою лоба на точність у 

руки партнерові. 

Підтягування на перекладині. 

 

10 клас 
 

Інформатика Захист даних фаєрволл та спам.  ст 54 

Фізика Розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=5bEl6Pr

MFEg 

Українська мова Інтонаційні особливості 
українського мовлення.Наголос в 

українській мові, його види, роль у 

розрізненні.слів та їхніх форм. 
Паралельне наголошування. 

Семантико-граматичне 

диференціація лексем за допомогою 

наголосу. Орфоепічна норма. 
Особливості використання 

орфоепічного словника  

Опрацювати § 18; 
Виконати вправу 130. 
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-

intonacijni-osoblivosti-ukrainskogo-
movlenna-nagolos-v-ukrainskij-movi-

ukrainska-mova-10-klas-profilnij-riven-

371544.html 

 

11 клас 
 

 Англійська мова Здорова їжа вивчити слова виконати впр. 6,7 ст 42 

Українська мова Характеристика Написати власну характеристику за 
зразком за 

посиланням:  https://vseosvita.ua/library/zra

zok-harakteristiki-ucna-57331.html 

https://www.youtube.com/watch?v=5bEl6PrMFEg
https://www.youtube.com/watch?v=5bEl6PrMFEg
https://vseosvita.ua/library/zrazok-harakteristiki-ucna-57331.html
https://vseosvita.ua/library/zrazok-harakteristiki-ucna-57331.html


Фізика Природна та штучна 
радіоактивність, види 

радіоактивного випромінювання 

https://www.youtube.com/watch?v=YjnvIIM
hvWw 

Трудове навчання Відомості про розвиток мистецтва 
штучних квітів 

Види штучних квітів 

Зарубіжна 

література 
Загальна характеристика розвитку 

кримськотатарської літератури і 
культури. Таїр Халілов “До 

останнього подиху” 

https://www.youtube.com/watch?v=u1pL4u

Oi3pc  

Інформатика Інтернет речей інтернет речей 

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

різновиди фінтів. 
Підтягування на перекладині (хл.) 

Стрибки зі скакалкою(дівч.) 

 

 

 

 

 

 

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

