
2 клас

Англ. мова

Р. З. впр. 1, ст. 62, розв’язати кросворд.

Завдання  30.03.2020

2-Б клас 

ст. 2 написати по 2 рядки кожного слова і вивчити

Впр.1 ст.66—67 читати

Впр.4 ст.67 читати

Українська мова

2-А клас. ст. 80-89.

Математика

2-А клас. ст. 128-137.

Читання

2-А клас. ст. 113-129

Я досліджую світ

2-А клас. ст. 96-103.

Дизайн і технології

Виготовлення аплікації  з ниток " Вівця".

Виготовлення аплікації з кольорового паперу на весняні тематику.

3 клас

Англ. мова

Вправа 3, ст. 94, читати і перекладати.

Завдання  30.03.2020

3-А клас Впр.1 ст.98, пр.2 ст.99 читати і перекладати, наступні 10 слів з таблиці вивчити ст
174—175.



Впр.1 ст.101,впр.3ст.102 читати і перекладати, наступні 10 слів з таблиці вивчити ст 174—
175.

Впр.2 ст.106—107 письмово.

Ст. 175 останні 4 слова вивчити.

Літературне читання

3-А, 3-Б клас. ст.. 134-142. Читати і переказувати. Опрацювати завдання і запитання до 
кожного тексту.

Завдання  31.03.2020

3-А, 3-Б клас. ст. 137-157. Читати і переказувати. Опрацювати завдання і запитання до 
кожного тексту.

Українська мова

3-А, 3-Б клас. Тема: Змінювання прикметників за числами. Ст. 137-144. Вправи 328-335. 
Виконати вправи до теми.

Тема: Дієслово як частина мови. Зв’язок дієслова з іменниками у реченні. Ст. 140-143. 
Вправи 336-342. Виконати вправи до теми.

Завдання  31.03.2020

3-А, 3-Б клас. ст. 140-154. Вправи 336-371. 

Математика

3-А, 3-Б клас  Ст. 133-137. Виконати завдання № 851-895.

Завдання  31.03.2020

3-А, 3-Б клас Ст. 135-151. № 879-998.

Природознавство

3-А, 3-Б клас.  § 42-45. Ст. 129-141. Прочитати і опрацювати запитання до кожної теми  
«Перевір себе».

Завдання  31.03.2020

3-А, 3-Б клас §44-49. Ст. 134-153. Читати, переказувати. Опрацювати завдання і запитання 
до кожної теми.

Я у світі

Ст. 93-125. Читати і переказувати. Опрацювати запитання до кожної теми і дати відповіді 
на запитання.



Трудове навчання

Виготовлення аплікації з використанням тканини .

4 клас

Основи здоров’я

Ст. 100-103. 

Які правила поведінки під час масових шкільних заходів? (Дати письмову відповідь). 

Літературне читання

4-А клас Ст. 137-154. 

4-Б клас Ст. 137-153, читати і переказ.

Українська мова

4-А клас Ст. 165, вправа 323 до ст. 170, вправа 335.

4-Б клас Вправа 290-322

Математика

4-А клас Виконати завдання № 823-910.

4-Б клас № 858-920

Природознавство

4-А клас Ст. 113-125. Опрацювати матеріал.

4-Б клас Ст. 113-125. Опрацювати матеріал. Календар погоди.

Англійська мова

4-А клас. 
Виписати слова в словник. Вивчити слова.  
Вправа 1, ст.. 143 (переклад на ст.. 195-196).
Читати і перекладати текст. Вправа 3а, ст.. 144.
Вправа 3б. Виконати письмово (скласти відповідні речення).

Виписати слова в словник. Вивчити слова.
Вправа 1, ст.. 146 (переклад на ст.. 195-196).
Вправа 4, ст.. 148, читати, перекладати і знайти відповідні місця на карті.

Завдання  30.03.2020



Вправа 1 ст.152 (письмово,доповніть речення відповідно до малюнка);

Вправа 3 ст.154 (читати текст про Київ ,  перекладати, письмово дати відповіді на 
запитання після тексту);

Слова на ст130,132,134,137,138,143,146-вивчити.Ми завершуємо Unit 5.

Трудове навчання 

Виготовлення обємної аплікації з тканини та ґудзиків.

5 клас

Українська мова

Опрацювати  теми,  виконати  завдання  до  них:  Другорядні  члени  речення.  Обставина.
Речення з однорідними членами. 

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/
rechennia-z-odnoridnimi-chlenami-koma-mizh-odnoridnimi-chlenami-rechennia-39061

https  ://  miyklas  .  com  .  ua  /  p  /  ukrainska  -  mova  /5-  klas  /  vidomosti  -  z  -  sintaksisu  -  i  -  punktuatciyi  -14562/  
dvokrapka  -  i  -  tire  -  pri  -  uzagalniuvalnikh  -  slovakh  -  u  -  rechenniakh  -  z  -  odnoridnimi  _-39117  

Завдання 01.04.2020 (Нетреб’як Я.Я.)

Опрацювання матеріалів з теми однорідні члени речення, узагальнювальне слово в реченні
з  однорідними  членами,  розділові  знаки  у  них.  Виконувати  вправи  із  підручника.  Це
зробити за тиждень.

Українська література

Прочитати твір С. Васильченка «В бур’янах».

Тарас Шевченко. "За сонцем хмаронька пливе", «Садок вишневий коло хати…»  (вивчити
напам’ять).

Завдання 01.04.2020 (Нетреб’як Я.Я.)

Павло Тичина. Не бував ти у наших краях.,, Гаї шумлять,,. Блакить мою душу обвіяла,,.
Один вірш вивчити напам'ять. На вибір.

Біологія

Опрацювати  теми,  виконати  завдання  до  них: Різноманітність  організмів:  Рослини,
Тварини, Гриби, Бактерії. 

Зарубіжна література

Прочитати «Книга в червоній палітурці».

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/dvokrapka-i-tire-pri-uzagalniuvalnikh-slovakh-u-rechenniakh-z-odnoridnimi_-39117
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/dvokrapka-i-tire-pri-uzagalniuvalnikh-slovakh-u-rechenniakh-z-odnoridnimi_-39117
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/rechennia-z-odnoridnimi-chlenami-koma-mizh-odnoridnimi-chlenami-rechennia-39061
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/rechennia-z-odnoridnimi-chlenami-koma-mizh-odnoridnimi-chlenami-rechennia-39061


Написати розмову з Алісою (за твором Люїса Керрола «Аліса в країні Див»)

Завдання 03.04.2020

Дати  відповідь  на  запитання  (  на  чернетках):  1)  Які  пригоди  Аліси  мене  зацікавили
найбільше?  2)  Прочитати  вірш  М.Цвєтаєвої  "Книга  в  червоній  палітурці",  скласти
розповідь про ліричну героїню, яка любить читати ( на чернетці).  3) Прочитати повість
Роальда Дала " Чарлі і шоколадна фабрика".

Математика

5-Б клас. Виконати завдання:

https  ://  miyklas  .  com  .  ua  /  p  /  matematika  /5-  klas  /  desiatkovi  -  drobi  -15859/  dilennia  -  desiatkovogo  -  
drobu  -  na  -  desiatkovii  -  drib  -15900  

5-А клас. § 5п. 35 (ст. 221-224). № 982; 986; 995; 1003; 1005.

5-А, 5-Б клас

Завдання з математики

Понеділок 30.03

Переглянути відео-урок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?
v=7dPahRSX6dE&list=PLkZMZm2LBREMHbTrnPJck1ZA5dswfkklw

Виконати завдання за посиланням

https://learning.ua/matematyka/piatyi-klas/okremi-vypadky-dilennia-desiatkovykh-drobiv

Вівторок 31.03

Виконати вправи з підручника:

С. 252 Вправи для повторення – вправа 1138 (1-7)

Середа 01.04

Виконати вправи з підручника:

С. 252 Вправи для повторення – вправа 1138 (8-14)

Четвер 02.04

Виконати вправи з підручника:

С. 252 Вправи для повторення – вправа 1138 (15-19)

Історія

5-б клас-прочитати §21, виконати завдання після параграфа 

5-а клас-прочитати §21, виконати завдання після параграфа. Повторити тему № 5. 

https://learning.ua/matematyka/piatyi-klas/okremi-vypadky-dilennia-desiatkovykh-drobiv
https://www.youtube.com/watch?v=7dPahRSX6dE&list=PLkZMZm2LBREMHbTrnPJck1ZA5dswfkklw
https://www.youtube.com/watch?v=7dPahRSX6dE&list=PLkZMZm2LBREMHbTrnPJck1ZA5dswfkklw
https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/dilennia-desiatkovogo-drobu-na-desiatkovii-drib-15900
https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/dilennia-desiatkovogo-drobu-na-desiatkovii-drib-15900


Завдання 31.03.2020

5-Б клас. Прочитати §22, 23. Виконати завдання після параграфів.

Англ. мова

Вправа 2, ст. 164, читати і перекладати.

Вправа 3, ст. 165, письмово.

Завдання  30.03.2020

Впр.1ст.171 читати,перекладати,дати відповіді на питання

Впр.2ст.172 вставити слова,впр.3ст.173 письмово,ст.173 вивчити слова

Вивчити про одну пору року ст.172—173

Впр.4 ст.178 вставити слова,впр.5ст.179 письмово

Трудове навчання (хлопці)
5 А-Б
Виконати творчий проект «Кухонне приладдя»
Об’єкт: кухонна лопатка
Технологія обробки фанери та ДВП
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ НА САЙТІ ШКОЛИ У РОЗДІЛІ «ДИСТАНЦІЙНЕ 
НАВЧАННЯ» – ДОДАТОК 1. 
Трудове навчання (дівчата)
Виконати творчий проект :                                        
5А-Б 
Лялька мотанка". Об'єкт праці: Лялька з ниток. Техніка виконання: Мотанка.

Інформатика
5-Б клас. Опрацювати тему «Реалізація циклічних алгоритмів в середовищі Скретч», 
виконати практичну роботу в середовищі Скретч

https://naurok.com.ua/praktichna-robota-realizaciya-ciklichnih-algoritmiv-u-seredovischi-
skretch-94315.html

Завдання  30.03.2020

5-А клас  (вч. Крайник О.А.)

Переглянути відеоуроки

https://www.youtube.com/watch?
v=aJumlTx9BKk&list=PLafE3aTB6JO1vvXywwFOa6Dl_yuGzXhBH&index=90 

https://www.youtube.com/watch?
v=Yt3l4zZG6Mo&list=PLafE3aTB6JO1vvXywwFOa6Dl_yuGzXhBH&index=92 

Опрацювати §26-27 (ст. 226-229).

https://www.youtube.com/watch?v=Yt3l4zZG6Mo&list=PLafE3aTB6JO1vvXywwFOa6Dl_yuGzXhBH&index=92
https://www.youtube.com/watch?v=Yt3l4zZG6Mo&list=PLafE3aTB6JO1vvXywwFOa6Dl_yuGzXhBH&index=92
https://www.youtube.com/watch?v=aJumlTx9BKk&list=PLafE3aTB6JO1vvXywwFOa6Dl_yuGzXhBH&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=aJumlTx9BKk&list=PLafE3aTB6JO1vvXywwFOa6Dl_yuGzXhBH&index=90


Дати відповіді (письмово) на запитання 1-4 на ст.185.

(Для тих, хто має можливість встановити Scratch 2, виконати впр.1-2)

Виконати інтерактивні вправи 

https://learningapps.org/7071347

https://learningapps.org/4584301

Зробити скріншот виконаної вправи та відповіді на запитання надіслати на електронну 
пошту olyakrainykk@gmail.com або у вайбер (098 856 5216)

(Наступне завдання – 06.04)

5-А, 5-Б (І підгрупа) 

Опрацювати §23-24

Завантажити на комп’ютер Скретч, або використати Скретч онлайн і виконати завдання за
посиланням

https://drive.google.com/file/d/1DymKIVep9UGqu67GMSc4LpfwlT9-bXcs/view?usp=sharing

8-А (І підгрупа), 8-Б (ІІ підгрупа), 9-А (І підгрупа), 9-Б (І підгрупа)

Виконати вправи з підручника «Інформатика» 9 клас Морзе:

С. 199-202 Вправи 2-3

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

5 –А, 5-Б кл.

Опрацювати  матеріал підручника §23, 24. Дати (усно) відповіді на завдання, що позначені
умовними значками в кінці кожного параграфа. 

Увага!Наступне завдання очікуйте  31.03. 

Завдання  31.03.2020

5-А, 5-Б кл.

Повторити: §23, 24.

Опрацювати матеріал підручника §26 

ЗАВДАННЯ 1. Записати на окремому аркуші найважливіші правила поведінки в натовпі.

ЗАВДАННЯ 2.             Моделюй — набувай життєвих навичок
(Переписувати не потрібно, записати тільки порядок дій.
Наприклад 1)   д, а, і т. д..
                    2). б, в і т.д.

      3). а.с.б.г. і.т.д.

https://drive.google.com/file/d/1DymKIVep9UGqu67GMSc4LpfwlT9-bXcs/view?usp=sharing
https://learningapps.org/4584301
https://learningapps.org/7071347


Примітка: Для зручності заведи собі окремий зошит для виконання завдань. (Після 
карантину ми обов’язково разом звіримо відповіді та проведемо узагальнення з даної 
теми). 
Термін виконання даного завдання:
5-А кл. – до 07.04.20 20
5-Б кл. – до 08.04.2020.
Увага! Наступне завдання очікуйте  07.04.2020

6 клас

Українська мова

Опрацювати  матеріал:  числівник,  значення,  морфологічні  ознаки,  синтаксична  роль.
Виконати завдання до нього.

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/6/chislivnik-14257/chislivnik-iak-chastina-movi-
37269

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/6/chislivnik-14257/grupi-chislivnikiv-37371

Українська література

Прочитати твір Ярослава Стельмаха «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера».

Біологія

Опрацювати матеріал, виконати завдання: Водорості, Мохи, Папороті.

https://miyklas.com.ua/p/biologiya/6/tcarstvo-roslini-16036/vodorosti-mokhi-plavuni-khvoshchi-
paporoti-16037

Зарубіжна література

Прочитати вірш Джанні Родарі «Листівки з видами міст».

Дати відповідь на запитання після вірша.

Завдання 03.04.2020

1) Прочитати вірш Джанні Родарі "Листівки з видами міст"      2) На чернетках написати
міні-твір  "Опис  мого  села"    3)  Прочитати  1-2  розділи  "  Життя  і  незвичайні  пригоди
Робінзона  Крузо"  Даніеля  Дефо.  4)  ПРОЧИТАТИ оповідання  "  Усмішка"  Рея  Дугласа
Бредбері.    5) Дати відповідь ( на чернетках)   " Чому Том забрав усмішку додому?"

Історія

6-ті класи-виконати міні-проект «7 чудес світу»( вибрати 1 з 5 тих, що стосуються історії 
Греції)

Завдання 31.03.2020 

6А-Б. Прочитати §44-45

Географія

https://miyklas.com.ua/p/biologiya/6/tcarstvo-roslini-16036/vodorosti-mokhi-plavuni-khvoshchi-paporoti-16037
https://miyklas.com.ua/p/biologiya/6/tcarstvo-roslini-16036/vodorosti-mokhi-plavuni-khvoshchi-paporoti-16037
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/6/chislivnik-14257/grupi-chislivnikiv-37371
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/6/chislivnik-14257/chislivnik-iak-chastina-movi-37269
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/6/chislivnik-14257/chislivnik-iak-chastina-movi-37269


6 А-Б класи. §48-53.

Англ. мова

6-А клас.

Впр. 1 с. 144 читати і перекладати, с. 145 вивчити слова.

Впр.5 с. 146 читати і перекладати, впр. 6 с. 147 (усно).

Впр. 1 с. 148 вивчити слова, впр.3 с. 149 (усно).

Впр. 1, 2, 3, с. 151 виконати письмово

Впр. 4,5,6,7 с.152 – 153 виконати письмово

Впр. 1 с.153-154 читати і перекладати, с.154 вивчити слова, впр.2 с.154 (усно)

Впр.4 с. 154-155 читати і перекладати.

6-Б клас. 

Вправа 1, ст. 153, читати і перекладати.

Вправа 2, ст. 154, письмово.

Завдання  30.03.2020

Ст.154 вивчити слова,впр.4ст.154 читати і перекладати

Впр.2ст. 161(в)читати і перекладати,впр.2ст.161(а) письмово

Впр.3 ст.163читати і перекладати,впр.4ст.164 письмово ,ст.164 вивчити слова

Трудове навчання (хлопці)
Виконати творчий проект «Серветниця»
Об’єкт: серветниця
Технологія обробки фанери та ДВП
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ НА САЙТІ ШКОЛИ У РОЗДІЛІ «ДИСТАНЦІЙНЕ 
НАВЧАННЯ»  – ДОДАТОК 1. 
Трудове навчання (дівчата)
"Декоративне  панно".  Об`єкт  праці:  Вишита  картина  (великодня  тематика).  Техніка
виконання:Вишивка хрестиком.

Математика

6-А, 6-Б класи. § 29 (ст. 223-226)

№ 1340; 1345; 1346; 1350; 1352.

Завдання  30.03.2020



6-А, 6-Б 

Понеділок 30.03

Опрацювати § 30 (с. 235-236)

Виконати вправи 1379, 1381, 1385

Вівторок 31.03

Виконати вправи 1387, 1389, 1391

Середа 01.04

Виконати вправи 1393, 1395, 1397

Четвер 02.04

Опрацювати § 31 (с. 241-244)

Виконати вправи 1416, 1418, 1422

Інформатика

6-А, 6-Б класи. Опрацювати тему «Вкладені алгоритмічні структури повторення та 
розгалуження», розв’язати кросворд

https://naurok.com.ua/vkladeni-algoritmichni-strukturi-povtorennya-ta-rozgaluzhennya-
37707.html

Завдання  30.03.2020

6-А клас (вч. Крайник О.А.)

Переглянути відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?
v=y7B5KB04oeI&list=PLafE3aTB6JO2m6evEypreuZLmzjKNxE33&index=46

Повторити §20-21

(Для тих, хто має можливість встановити Scratch 2 виконати впр.2(§20))

Виконати інтерактивні вправи 

https://learningapps.org/6742932

https://learningapps.org/6749923 

Зробити скріншот виконаної вправи та надіслати на електронну пошту 
olyakrainykk@gmail.com або у вайбер (098 856 5216).

(Наступне завдання – 06.04)

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

https://learningapps.org/6749923
https://learningapps.org/6742932
https://www.youtube.com/watch?v=y7B5KB04oeI&list=PLafE3aTB6JO2m6evEypreuZLmzjKNxE33&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=y7B5KB04oeI&list=PLafE3aTB6JO2m6evEypreuZLmzjKNxE33&index=46


6 –А, 6-Б кл.

Опрацювати  матеріал підручника §27. Зверніть увагу на запитання, що є у даному 
параграфі, на мал. 57 та підсумки. 

Завдання: Скласти план евакуації виходу зі своєї оселі. ( Зразок плану евакуації на ст. 155, 
мал. 59 §27.

Увага!Наступне завдання очікуйте  31.03.

Завдання  31.03.2020

Повторити: §27.
Опрацювати матеріал підручника §28 
Дай письмово відповіді на запитання: 
1. Запиши стадії розвитку пожежі.
2. Скільки триває початкова стадія?
3. Чому електроприлад, що загорівся, не можна одразу гасити водою?
4. Запиши типи вогнегасників які ти знаєш.  
4. Якими вогнегасниками можна загасити будь яку пожежу?
5. Яким вогнегасником не можна гасити електроприлади під напругою?
6. Запиши правило на випадок загоряння на людині одягу.
Примітка: Для зручності заведи собі окремий зошит для виконання завдань. (Після 
карантину ми обов’язково разом звіримо відповіді та проведемо узагальнення з даної 
теми). 
Термін виконання даного завдання:
6-А кл. – до 07.04.20 20
6-Б кл. – до 07.04.2020.
Увага! Наступне завдання очікуйте  07.04.2020

7 клас

Українська мова

Опрацювати  матеріал:  творення  й  правопис  прислівників.  Букви  -н- та  -нн- у
прислівниках. Не і ні з прислівниками. 

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/7-klas/prislivnik-45318/pravopis-prislivnikiv-bukvi-n-
ta-nn-u-prislivnikakh-46239

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/7-klas/prislivnik-45318/pravopis-ne-i-ni-z-
prislivnikami-46262

Завдання 01.04.2020 (Бандусяк Н. І.)

7-А клас

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/7-klas/prislivnik-45318/pravopis-ne-i-ni-z-prislivnikami-46262
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/7-klas/prislivnik-45318/pravopis-ne-i-ni-z-prislivnikami-46262
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/7-klas/prislivnik-45318/pravopis-prislivnikiv-bukvi-n-ta-nn-u-prislivnikakh-46239
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/7-klas/prislivnik-45318/pravopis-prislivnikiv-bukvi-n-ta-nn-u-prislivnikakh-46239


Опрацювати теоретичний матеріал с. 195. Виконати вправи 
420(усно),421,422,423( письмово).
Опрацювати теоретичний матеріал пар. 34
Виконати вправи404(усно), 405,406(письмово)
Виконати вправи 410,411,412(письм.)

Українська література

Прочитати твір Марини Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських».

Завдання 01.04.2020 (Бандусяк Н. І.)

7-А клас

Виконайте тестові  завдання за посиланням:
https  ://  naurok  .  com  .  ua  /  test  /  povist  -  rusalonka  -  iz  -7  v  -47983.  html  
переглянути відео урок за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=cOsNcw9IOak
Біологія

Опрацювати  матеріал,  виконати  завдання: Поведінка  тварин,  методи  її  вивчення.
Вроджена і набута поведінка. Лабораторне дослідження – спостереження за домашніми
тваринами (кішка, собака).  § 47, 48, ст. 206. 

Алгебра

для учнів 7-А   7-Б    кл  .

Повторити §3, п.20-23

Виконати завдання: впр. 1-12 (ст.170-172)

Завдання  30.03.2020

7- А клас.  (вч. Крайник О.А.)

Переглянути відеоуроки

https://www.youtube.com/watch?v=XHuZ04FmVtI.

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

Опрацювати §4, п.25 (ст.181-184)

Впр. 952, 954, 956, 962, 965 - розв'язати в зошиті, результати надіслати на електронну 
пошту olyakrainykk@gmail.com або у вайбер (098 856 5216)

(Наступне завдання – 02.04)

Завдання  02.04.2020

7- А клас.  (вч. Крайник О.А.)
Переглянути відеоурок
https://youtu.be/tRM_W8oBFAI 

https://www.youtube.com/watch?v=IHPJC9DTSLM
https://www.youtube.com/watch?v=XHuZ04FmVtI
https://www.youtube.com/watch?v=cOsNcw9IOak
https://naurok.com.ua/test/povist-rusalonka-iz-7v-47983.html


Опрацювати §4, п.26 (ст.190-193)
Дати відповіді (письмово в зошиті) на запитання 1-6 на ст. 193.
Впр.  1008,  1011-  розв'язати  в  зошиті,  результати  надіслати  на  електронну  пошту
olyakrainykk@gmail.com або у вайбер (098 856 5216)
(Наступне завдання – 06.04)

Геометрія

для учнів 7-  А 7-Б    кл  .  

Повторити §3, п.13-18

Виконати завдання: впр. 1-12 (ст.144-145)

Завдання  30.03.2020

7-А клас.  (вч. Крайник О.А.)

Переглянути відеоуроки

https://www.youtube.com/watch?v=lWHetRAkA2c&list=PLeb-UxVXmUb7NiEaAtyUO_z2qn-
YC7yqN&index=14

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

Опрацювати §4, п.19 (ст.150-154)

Дати відповіді (письмово) на запитання до п.19 на ст.155. 

Впр. 478, 479, 482, 487- розв'язати в зошиті, результати надіслати на електронну пошту 
olyakrainykk@gmail.com або у вайбер (098 856 5216).

(Наступне завдання – 02.04)

Завдання  02.04.2020

7-А клас.  (вч. Крайник О.А.)
Переглянути відеоурок
https://youtu.be/oYZFA11GGH4 
Опрацювати §4, п.20  (ст.159-162)
Дати відповіді (письмово в зошиті) на запитання 1-7  на ст.162.
Впр.  508,  510,  516  розв'язати  в  зошиті,  результати  надіслати  на  електронну  пошту
olyakrainykk@gmail.com або у вайбер (098 856 5216).
(Наступне завдання – 06.04)

Зарубіжна література

Прочитати новеллу «Дари волхвів» О. Генрі; «Останній листок» О. Генрі.

Завдання 03.04.2020

1)  Прочитати  новелу  "Чарівна  крамниця"  Г.Уелса.  2)  Прочитати  новелу  Р.  Акутагави
"Павутинка"   3) На чернетках дати відповідь на питання: " Чому обірвалася павутинка?"

https://www.youtube.com/watch?v=_FMkfutpBPE
https://www.youtube.com/watch?v=lWHetRAkA2c&list=PLeb-UxVXmUb7NiEaAtyUO_z2qn-YC7yqN&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=lWHetRAkA2c&list=PLeb-UxVXmUb7NiEaAtyUO_z2qn-YC7yqN&index=14


Географія

§47, завдання 1,3. 

Завдання 01.04.2020. 

7-А-Б класи.

1. Прочитати: Євразія ( Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату)
Практичне завдання : на контурній карті позначити кліматичні пояси Євразії. Пояснення:
В «Додатку  1»  є  карта,  за  допомогою програми  «Paint»  та  вашого  атласу  ви  повинні
розфарбувати кліматичні пояси Євразії, а в зошиті написати який колір відповідає цьому
кліматичному поясі.
2. Прочитати: Води суходолу Знати: де розташовані річки та озера. Пояснення: Річки: 
Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Інд, Тигр
Озера: Каспійське, Женевське, Світязь, Ладозьке, Байкал, Мертве море
3.  Прочитати: Природні зони арктичного і  субарктичного поясів. Пояснення:  Знати їх
особливості, ґрунти, рослини та тваринний світ.
Історія

7а клас- історія України - опрацювати параграф підсумкового узагальнення, завдання 11-
12 виконати письмово

7б клас- історія України - опрацювати параграф підсумкового узагальнення, завдання 11-
12 виконати письмово

7б клас- історія Всесвітня – повторити розділ 4.

Завдання 31.03.2020 

7-А кл. історія України. Прочитати §22, 23; Всесвітня історія. Прочитати §15,16

Трудове навчання (хлопці)
Виконати творчий проект «Декоративна ваза»
Об’єкт: декоративна ваза
Технологія оздоблення мозаїкою
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ НА САЙТІ ШКОЛИ У РОЗДІЛІ «ДИСТАНЦІЙНЕ 
НАВЧАННЯ»  – ДОДАТОК 1. 
Трудове навчання (дівчата)
"Текстильна лялька".                         
Об'єкт праці:Лялька з фетру. Техніка виконання :Шиття ручними швами.
Фізика

§ 27-28.  Задачі до § 27-28. 

Інформатика

7-А, 7-Б класи. Опрацювати тему «Базові алгоритми для роботи із змінними з 
використанням алгоритмічної структури повторення», виконати завдання

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-bazovi-algoritmi-dlya-roboti-zi-zminnimi-z-
vikoristannyam-algoritmichno-strukturi-povtorennya-93089.html

Завдання  30.03.2020

7-А, Б класи  (вч. Крайник О.А.)

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-bazovi-algoritmi-dlya-roboti-zi-zminnimi-z-vikoristannyam-algoritmichno-strukturi-povtorennya-93089.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-bazovi-algoritmi-dlya-roboti-zi-zminnimi-z-vikoristannyam-algoritmichno-strukturi-povtorennya-93089.html


Переглянути відеоурок

https://youtu.be/xgF8s2DQICQ 

(Для тих, хто має можливість встановити Scratch, створити гру «Політ»)

Виконати інтерактивні вправи 

https://learningapps.org/4681524

https://learningapps.org/5188798 

Зробити скріншот виконаної вправи та надіслати на електронну пошту 
olyakrainykk@gmail.com або у вайбер (098 856 5216)

(Наступне завдання – 06.04)

Англійська мова

Вивчити слова с. 139, 142, впр. 1, с. 143-144 читати  і перекладати

Вивчити правило с. 145, вивчити слова с. 145, впр.4 с.145 виконати письмово.

Вивчити правило с. 146, впр. 1, 2 с. 146- 147 виконати письмово, впр. 3 с. 147 (усно).

Впр. 1 с. 148 читати і перекладати, с. 149 дати відповіді на запитання, с. 149 вивчити 
слова, впр. 2 с. 149 виконати письмово.

Впр. 4, с. 150 читати і перекладати, вправа 1 с. 152 читати і перекладати.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

7 –А, 7-Б кл.
Опрацювати  матеріал підручника §23 ст. 89-92. Зверніть увагу на запитання, що є у 
даному параграфі, дайте відповіді на них.
Увага!Наступне завдання очікуйте  03.04.

Завдання 03.04.2020

7 –А, 7-Б кл.
Опрацювати матеріал підручника §25 
Завдання. 
1. Дати (усно) відповіді на завдання, що позначені умовними значками в кінці параграфа. 
2. Виконати письмово завдання 2. ст.  95. Чи потрібно, на вашу думку, покращити 
стосунки між однокласниками вашого класу. Чому?  і Як? 

Примітка: Для зручності заведи собі окремий зошит для виконання завдань. (Після 
карантину ми обов’язково разом обговоримо та  проведемо узагальнення з даної теми). 
Термін виконання даного завдання:
7-А кл. – до 10.04.20 20
7-Б кл. – до 10.04.2020.
Увага!   Наступне завдання очікуйте    10.04.2020  

https://learningapps.org/5188798
https://learningapps.org/4681524
https://youtu.be/xgF8s2DQICQ


8 клас

Українська мова

Опрацювати  матеріал:  узагальнювальні  слова  в  реченнях  з  однорідними  членами.
Виконати завдання.

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/8-klas/proste-uskladnene-rechennia-46607/
uzagalniuvalni-slova-v-rechenniakh-z-odnoridnimi-chlenami-47112

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/8-klas/proste-uskladnene-rechennia-46607/osoblivosti-
vzhivannia-odnoridnikh-chleniv-rechennia-48097

Українська література

Прочитати твір О. Довженка «Ніч перед боєм». 

Прочитати твір Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути». 

Біологія

Опрацювати матеріал, виконати завдання: Захворювання нервової системи. Узагальнення
теми № 7 – Зв’язок людини із зовнішнім середовищем. Нервова система. Самоконтроль
знань. Тест «Застосування». № 8. Нервова система.  

Хімія

Опрацювати матеріал, виконати завдання: Хімічні властивості кислот. Дія на індикатори,
взаємодія з металами, основними оксидами і основними солями. § 29, вправи 1-6, ст.. 166.

https://miyklas.com.ua/p/himija/8-klas/osnovni-klasi-neorganichnikh-spoluk-41963/kisloti-
39949

https://miyklas.com.ua/p/himija/8-klas/osnovni-klasi-neorganichnikh-spoluk-41963/khimichni-
vlastivosti-kislot-41218

Англійська мова

Тема: Geographical outlook. Вправа 2, ст.. 200. Опрацювати усно. 

Вправа 4, ст.. 202, письмово.

Завдання  30.03.2020

8-Б клас

Ст.203впр.1 письмово,впр.2ст.212 читати і перекладати

Ст.212—213 вивчити текст

Ст.213 вивчити слова

Впр.4(в) ст.215 читати і перекладати

 Алгебра

8-А, 8-Б клас. § 3п. 19 (ст.. 148-152). № 642; 646; 648; 652; 654.

https://miyklas.com.ua/p/himija/8-klas/osnovni-klasi-neorganichnikh-spoluk-41963/khimichni-vlastivosti-kislot-41218
https://miyklas.com.ua/p/himija/8-klas/osnovni-klasi-neorganichnikh-spoluk-41963/khimichni-vlastivosti-kislot-41218
https://miyklas.com.ua/p/himija/8-klas/osnovni-klasi-neorganichnikh-spoluk-41963/kisloti-39949
https://miyklas.com.ua/p/himija/8-klas/osnovni-klasi-neorganichnikh-spoluk-41963/kisloti-39949
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/8-klas/proste-uskladnene-rechennia-46607/osoblivosti-vzhivannia-odnoridnikh-chleniv-rechennia-48097
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/8-klas/proste-uskladnene-rechennia-46607/osoblivosti-vzhivannia-odnoridnikh-chleniv-rechennia-48097
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/8-klas/proste-uskladnene-rechennia-46607/uzagalniuvalni-slova-v-rechenniakh-z-odnoridnimi-chlenami-47112
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/8-klas/proste-uskladnene-rechennia-46607/uzagalniuvalni-slova-v-rechenniakh-z-odnoridnimi-chlenami-47112


8-А (Роговик О. І.)

Опрацювати § 3 п.20 (с. 157-160)

Виконати вправи 683, 685, 687, 691, 693, 698, 705

Геометрія

Опрацювати § 4 п.23 (с. 160-161)

Виконати вправи 773, 775, 778, 781, 783, 785, 787, 789

Геометрія

8-А, 8-Б клас. § 4п. 22 (ст. 155-156). № 732; 734; 736; 738; 742; 746.

Зарубіжна література

Прочитати комедію Мальєра «Міщанин - шляхтич».

Написати твір «Навіщо людині вчитися!» (за комедією Мальєра «Міщанин - шляхтич»).

Завдання 03.04.2020

1) Прочитати п'єсу Ж.Б. Мольєра "Міщанин- шляхтич".   2) На чернетках дати відповідь
на запитання  "  Чому потрібно  вчитися?"   3)  Читати  казку-притчу А.де  Сент-Екзюпері
"Маленький принц".

Географія

§47, завдання 12,3,6. Знати види моніторингу.

Завдання 01.04.2020. 

8-А-Б класи.

1. Прочитати: Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості.
Виконати Дослідження!Дослідження: Зміни природи своєї місцевості під впливом 
діяльності людини.
Роботу виконуєте як реферат (від 3-5 ст., шрифт :Times New Roman, розмір 14) 
2. Урок контролю знань. У «вайбер» я закину вам «PDF» формат завдань, ви у зошиті 
повинні дати відповіді на ці запитання.
3. Прочитати: Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на 
кількість населення: природний рух, міграції.
Історія

8а клас-історія України-прочитати  §33 

Всесвітня історія-- прочитати  §21, повт.20

8 – Б клас, історія України. § 33, 34.

8 – Б Всесвітня історія-- прочитати  §21, повт.20

Завдання 31.03.2020 

8-А кл. історія України. Прочитати §34; Всесвітня історія. Прочитати §27, 28.



Англ. мова

Вправа 4, ст. 202, усно.

Вправа 5, ст. 165, письмово.

Трудове навчання (хлопці)
8 А-Б
Трудове навчання
Виконати творчий проект «Будинок для тварин»
Об’єкт: годівниця
Технологія обробки деревини
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ НА САЙТІ ШКОЛИ У РОЗДІЛІ «ДИСТАНЦІЙНЕ 
НАВЧАННЯ»  – ДОДАТОК 1. 
Трудове навчання (дівчата)
"Декоративне  панно".  Об'  єкт  праці:  Картина  (великодня  тематика).  Техніка
виконання :Засипання нитками. 

Фізика

§ 31-32.  Вправи  до § 31-32. 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

8 –А, 8-Б кл.
Опрацювати  матеріал підручника §24. Дати (усно) відповіді на завдання, що позначені 
умовними значками в кінці параграфа. 
Завдання. Підготуватися до виконання проекту «Чисте довкілля»  (дивитися ст. 118, §25

Увага! Наступне завдання очікуйте  31.03.

Завдання  31.03.2020

Повторити: §24.
Опрацювати матеріал підручника §25 
Завдання. 
1. Дати (усно) відповіді на завдання, що позначені умовними значками в кінці параграфа. 
2. Виконати проект «Чисте довкілля»  (дивитися ст. 118, §25)

Примітка: Для зручності заведи собі окремий зошит для виконання завдань. (Після 
карантину ми обов’язково разом звіримо відповіді та проведемо узагальнення з даної 
теми). 
Термін виконання даного завдання:
8-А кл. – до 07.04.20 20
8-Б кл. – до 07.04.2020.
Увага! Наступне завдання очікуйте  07.04.2020

Інформатика

8-А, Б класи  (вч. Крайник О.А.)

Опрацювати матеріали презентації (виконати вправи з презентації)



https://drive.google.com/open?id=19H1-6rA5owOBAN92SCDO4Vds1BbT49AE 

Дати відповіді (письмово) на запитання 1-9 

https://drive.google.com/open?id=1SObR34_SzJewaqI-wKgx0IZuqmmDKlOR 

Відповіді надіслати на електронну пошту olyakrainykk@gmail.com або у вайбер (098 856 
5216)

(Наступне завдання – 06.04)

9 клас

Українська мова

Опрацювати теоретичний матеріал: розділові знаки у складному реченні з різними видами
сполучникового й безсполучникового зв’язку.

Опрацювати тему:  Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності. Текст,
його основні ознаки.

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/9-klas/skladne-rechennia-z-riznimi-vidami-zv-iazku-
37208/vikoristannia-spoluchnikovogo-ta-bezspoluchnikovogo-zv-iazku-v-skladnomu-_-38728

Завдання 01.04.2020 (Бандусяк Н. І.)

9-А клас
Виконати тести за посиланням:
https  ://  naurok  .  com  .  ua  /  test  /  tekst  -68862.  html  
Опрацювати теоретичний матеріал пар. 31

Завдання 01.04.2020 (Нетреб’як Я.Я.)

9-Б клас

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

Українська література

Прочитати твори Т. Шевченка: «Наймичка», «Катерина».

Завдання 01.04.2020 (Бандусяк Н. І.)

9-А клас
Прочитати поезію Шевченка"У нашім раї на землі ". ( Визначити тему, ідею, художні 
засоби).
Прочитати поезії"Доля", " Росли укупочці, зросли...". Вивчити напам'ять вірш"Доля".

Завдання 01.04.2020 (Нетреб’як Я.Я.)

https://naurok.com.ua/test/tekst-68862.html
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/9-klas/skladne-rechennia-z-riznimi-vidami-zv-iazku-37208/vikoristannia-spoluchnikovogo-ta-bezspoluchnikovogo-zv-iazku-v-skladnomu-_-38728
https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/9-klas/skladne-rechennia-z-riznimi-vidami-zv-iazku-37208/vikoristannia-spoluchnikovogo-ta-bezspoluchnikovogo-zv-iazku-v-skladnomu-_-38728
https://drive.google.com/open?id=1SObR34_SzJewaqI-wKgx0IZuqmmDKlOR
https://drive.google.com/open?id=19H1-6rA5owOBAN92SCDO4Vds1BbT49AE


9-Б клас

Доля'',,,  Росли  укупочці,  зросли''.  Аналіз  поезій.  Вірш,,  Доля''  вивчити  напам'ять  Не
забувайте про,, Катерину' ' і,, Наймичку' '. Прочитати і аналізувати. Прочитати,, У нашім
раї на землі' '. Це зробити до16 квітня.

Біологія

Опрацювати теоретичний матеріал, виконати завдання: Еволюція органічного світу § 43,
ст.  182.  Діяльність,  ст.  185.  Теорія  еволюція  §  44,  ст..  186.  Діяльність,  Ставлення,
Результат – ст. 189.

Англійська мова

9-А клас

Тема:  The UK today. Виконати письмову вправу 2 (а), ст..  182. Вправа 2(с,  d) виконати
усно. Вправа 3, ст.. 184, читати, перекладати текст. Вправа 4 ст. 185 – виконати завдання
до прочитаного тексту.

9-Б клас

Впр. 7 с. 186-187 переказувати текст.

Впр. 1, 2, 3, 4, с. 188-191, впр. 5 с. 198 слухати аудіювання та виконати вправи усно.

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/

Впр. 5 с. 191 (усно).

Вправи 2, 3, 7, с.192-194 виконати письмово, впр. 1,4,6 с. 192-194 (усно).

Вправа 1, 2 с. 195 читати і перекладати, впр. 3 с. 196 (усно), вправа 3 (б) . 197 читати і 
перекладати.

Вправа 6, с. 199-200 (усно).

Алгебра

9-А, 9-Б клас. § 3п. 19 (ст. 185-186). № 19.6; 19.8; 19.10; 19.14; 19.16.

9-А (Роговик О. І.)

Виконати вправи с. 194 «Перевір себе»

Геометрія

Виконати вправи с. 151 «Перевір себе»

Геометрія

9-А, 9-Б клас. § 4п. 16 (ст. 141-145). № 16.27; 16.29; 16.31; 16.33; 16.35.

Зарубіжна література

Прочитати драму «Ляльковий дім» Генріха Ібсена.

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/


Написати міні-твір «Яким я бачу майбутнє Нори?». 

Завдання 03.04.2020

1) Прочитати "Ляльковий дім" Генріха Ібсена, на чернетках дати вілповідь на запитання:" 
ЧИповернеться Нора додому?"    2) Прочитати п'єсу "Пігмаліон" Барнарда Шоу.   3) Дати 
відповідь на запитання:"Яким я бачу майбутнє Елайзи Дулітл?" (На чернетках).

Історія

9а- історія України- прочитати  §39 

Всесвітня історія- прочитати  § 21,22

9-Б  історія України- прочитати  §40-43

9-Б  Всесвітня історія- прочитати  § 24.

Завдання 31.03.2020 
9-А кл. історія України. Прочитати §40, 41- 42, повторити тему 6 (від § 35-36 до 41-42)
Всесвітня історія. Опрацювати тему 4, прочитати §24.

Правознавство

9а,б-правознавство-підготуватись до практичного заняття , повторити  §22-23, 24

Завдання 31.03.2020 
9-А, Б. Прочитати §25, 26, 27. Підготуватись до практичного заняття.

Географія

9 - Б клас. §31-33. Повторити розділ 3.

9 - А клас. §31-33. Повторити розділ 3.

Завдання 01.04.2020. 

9-А клас
1. Прочитати:  § 31  Робота в зошиті: виписати таблицю  (мал. 136), дати відповіді на
запитання 1,2,3 (ст. 175).
2. Прочитати: § 31   Виконати Дослідження  ! Дослідження: Малі і середні міста України – 
центри швейного виробництва.
Роботу виконуєте як реферат (від 3-5 ст., шрифт : Times New Roman, розмір 14).
3. Прочитати: § 32 Робота в зошиті: виписати таблиці  (мал. 141, 144), дати відповіді на
запитання 1,2(ст. 180)
Трудове навчання (хлопці)
9 А
Трудове навчання
Виконати творчий проект «Вироби в етнічному стилі»
Об’єкт: настінна картина
Технологія обробки деревини (маркетрі)
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ НА САЙТІ ШКОЛИ У РОЗДІЛІ «ДИСТАНЦІЙНЕ 
НАВЧАННЯ»  – ДОДАТОК 1. 
Трудове навчання (дівчата)
9 А-Б



"Нове життя старим речам". Об' єкт праці :Панно з дисків (великодня тематика). Техніка
виконання :Декупаж.

Фізика

Вивчити § 34.  Вправа 34. 

Інформатика

9-А клас. Опрацювати тему «Використання онлайн систем конструювання сайтів», 
виконати завдання

https://naurok.com.ua/vikoristannya-onlayn-sistem-konstruyuvannya-saytiv-42862.html

9-Б клас  (вч. Крайник О.А.)

Повторити Розділ 9, §27-30

Дати відповіді (письмово) на запитання 1-9

https://drive.google.com/open?id=1bqerD_7FTXq7k75fhh7x8B10j4TJRQrX 

Відповіді надіслати на електронну пошту olyakrainykk@gmail.com або у вайбер (098 856 
5216)

(Наступне завдання – 06.04)

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
9–А, 9-Б кл.
Опрацювати  матеріал підручника §23. Дати (усно) відповіді на завдання, що позначені 
умовними значками в кінці параграфа. 
Зверніть увагу на дані таблиці (ст. 112) та навички сприятливі для здоров’я та 
висновки (ст. 113) 

Увага!   Наступне завдання очікуйте  03.04  

Завдання 03.04.2020
9–А, 9-Б кл.
Опрацювати матеріал підручника §25, §26 ст. 126, 127  до підтеми «Значення 
моральних цінностей для профілактики ВІЛ інфікування і протидії дискримінації ВВЛ- 
позитивних людей».
Завдання. 
1. Дати (усно) відповіді на завдання 1-10 §25, ст. 124. та 1-5 §26, ст.129.
2. Виконати завдання письмово:
2.1. Пояснити твердження: «Найнадійніший захист від інфікування ВІЛ, гепатитами В і 
С – додержання формули індивідуального захисту». Чи згодні ви з цим? Чому?
2.2. Розробити пам’ятку «Як убезпечитися від інфікування ВІЛ – інфекцією, гепатитами 
В і С.»
Скористайтеся матеріалами §25, інформацією з інших джерел, порадами близьких 
дорослих, пригадай поради учителя. Оформи пам’ятку за власним бажанням. Результати 
роботи матимете можливість презентувати однокласникам після завершення карантину. 
2.3. Намалювати малюнок, створити буклет, пам’ятку, виступ на радіо чи 
телебачення  на запропоновані теми: ( одна на вибір!!!).
- «Значення регулярних профілактичних оглядів для хлопців і дівчат».
- «Все, що потрібно знати про СНІД».

https://drive.google.com/open?id=1bqerD_7FTXq7k75fhh7x8B10j4TJRQrX
https://naurok.com.ua/vikoristannya-onlayn-sistem-konstruyuvannya-saytiv-42862.html


- «Все про вплив психоактивних речовин та репродуктивне здоров’я».
Примітка: Для зручності заведіть собі окремий зошит для виконання завдань.  Малюнки, 
буклети чи інші види робіт зберігайте для подальшої презентації у класі після завершення 
карантину. (Після карантину ми обов’язково разом обговоримо та  проведемо 
узагальнення з даних тем). 

Термін виконання даного завдання:
9-А кл. – до 10.04.20 20
9-Б кл. – до 10.04.2020.
Увага! Наступне завдання очікуйте  10.04.2020

Хімія

(31.03.2020)

Тема: Спирти. Метанол, етанол, гліцерол. Властивості. Застосування.

§ 26, ст. 208, впр. 358 

Завдання 03.04.2020

Тема: Етанова (оцтова) кислота. Будова молекули, фізичні властивості. Вивчити §27, впр. 
376, ст. 217.

10 клас

Українська мова

Опрацювати теоретичний матеріал: § 43, 44, 45, 46, 47.

Українська література

Прочитати твір В. Винниченка «Момент», «Записки Кирпатого Мефістофеля».

Біологія

Опрацювати теоретичний матеріал, виконати завдання:  Спадкові захворювання людини.
Генетичне  консультування.  Сучасні  методи  молекулярної  генетики.  §36,  37.  Виконати
тестові завдання.

Алгебра

§ 12-14  (ст. 109-136). 

Геометрія

Повторити розділ 1.  Вправа 1.24 – 1.36, 2.32 – 2.39, 3.26 – 3.24.

Зарубіжна література

Дати аналіз вірша Поля Верлена «Осіння пісня».

Дати аналіз одного із віршів Поля Верлена.



Написати твір

Поезія моєї душі.

Завдання 03.04.2020

1) Прочитати вірші Пооя Вероенп " Осіння пісня",, "Поетичне мистецтво" .  На чернетках
дати  аналіз  вірша  "Осіння  пісня".  2)  Вивчити  біографію  Артура  Рембо.  На  чернетках
написати міні-  твір" Обоаз  ліричного героя у вірші  "Моя  циганерія"   3)  Читати твір
"Синій птах" Моріса Метерлінка.

Історія

10клас- історія України - підготуватись до практичного заняття «Історія рідного краю в 
контексті загальноукраїнських подій 1914-1939рр»(підготувати проект)

Завдання 31.03.2020 
історія України. Прочитати §59-60. Всесвітня історія. Прочитати §17, 18.
Громадянська освіта 
Прочитати §41, створити бізнес-план власного підприємства.

Географія

Розділ 4. Тема 1.

Фізика

§ 31-32.  Вправа 32. 

Англійська мова

Вивчити слова с. 169, вправа 1, 2 с.171 (усно). 

Вивчити правило с. 173, вправа 1,2,3 с. 173-174 виконати письмово.

Вивчити правило с. 174, вправа 4, 5, 6, виконати письмово.

Впр. 5, с.176-177 читати і перекладати

Вправа 2, 3 с. 178-179 (усно), вивчити слова с.179

Вправа 4, с. 180-181 (усно).

Вправа 1-2, с. 182 -183 читати і перекладати. 

Впр. 6, с. 185- 186 читати і перекладати,

Впр.1,2 с. 188 виконати письмово, вправа 3, с. 188-189 (усно).

Впр.8, с.191-192 читати і перекладати.

Вправа 1, с. 194 (усно), впр.2, 3, 4, с.194-196 виконати усно.

Інформатика

10 клас  (вч. Крайник О.А.)



Опрацювати матеріали презентації (виконати вправи з презентації)

https://drive.google.com/open?id=13Q4Nu63lf8KowfkSSS817lvwnGUupREi 

Створіть презентацію “Криптографія у криптовалюті” та надісліть надіслати на 
електронну пошту olyakrainykk@gmail.com 

(Наступне завдання – 06.04)

Хімія

(31.03.2020)

Тема: Аміни як органічні основи. Хімічні властивості аніліну.

§ 23, ст. 132, впр. 4.

Завдання 03.04.2020

Тема: Амінокислоти як органічні фмфотерні основи. Будова молекули, фізичні і хімічні
властивості. Утворення пентидного зв’язку. Вивчити § 24, впр. 3, ст. 138.

11 клас

Українська мова

Опрацювати теоретичний матеріал: § 47, 48, 49.

https://webpen.com.ua/

Завдання 01.04.2020 (Бандусяк Н. І.)

Опрацювати теоретичний матеріал  пар. 50, 51
Виконайте вправи 2,3.4.5.
Українська література

Прочитати твір Г. Тютюника «Три зозулі з поклоном» 

Завдання 01.04.2020 (Бандусяк Н. І.)
Переглянути презентацію
https  ://  naurok  .  com  .  ua  /  prezentaciya  -  na  -  temu  -  lina  -  kostenko  -  sovist  -  naci  -120165.  html  
Прочитати поезії 'Хай буде легко. Дотиком пера... ", " Недумано, негадано...  "," По сей
день Посейдон посідає свій трон... "Виконайте аналіз поезії " Страшні слова, коли вони
мовчать.. " Одну поезію вивчити напам'ять.
Біологія

Опрацювати теоретичний матеріал, виконати завдання: Види забруднення, їхні наслідки
для природніх  і  штучних  екосистем  та  людини.  Поняття  про якість  довкілля,  критерії
забруднення довкілля. Виконати тестові завдання.

Зарубіжна література

Прочитати повість Ернеста Хемінгуея «Старий і море».

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-lina-kostenko-sovist-naci-120165.html
https://webpen.com.ua/
https://drive.google.com/open?id=13Q4Nu63lf8KowfkSSS817lvwnGUupREi


Написати твір «Людину можна знищити, вбити, але не перемогти».

Завдання 03.04.2020

1) Прочитати повість-притчу Е.Хемінгуея "Старий і море". На чернетках дати відповідь на
запитання "-Як я розумію вичоів: людину модна знищити, вбити, але не перемогти?"   2)
Прочитати твір   Г.Маркеса    "Стариган із  крилами".  Дати на чернетках відповідь на
запитання "Чому стариган із крилами не залишався у людей?". Чи актуальний цей твір
сьогодні?   3) Прочитатм твір "Тисяча журавлів" .   Скласти портретну характеристику
головного героя Кікудзі.

Алгебра

Виконати завдання

https://miyklas.com.ua/p/algebra/11/matematichna-statistika-15357/tcentralni-tendentciyi-15360

https://miyklas.com.ua/p/zno/zno-z-matematiki/imitatciia-testuvannia-z-matematiki-z-
generatciiami-44768

Вівторок 31.03

Повторити тему: «Дійсні числа та дії з ними. Числові множини»
Переглянути відео за посиланням та законспектувати:
https://www.youtube.com/watch?v=AZN0dNxjrVU

П  ’  ятниця 03.04  

Повторити тему: «Відношення та пропорції. Відсотки»
Переглянути відео за посиланням та зробити конспект:

https://www.youtube.com/watch?v=V6tpwutFjSI

Геометрія

Виконати завдання

https  ://  miyklas  .  com  .  ua  /  p  /  geometria  /11/  ob  -  yemi  -  til  -15472/  ob  -  yem  -  kuli  -  i  -  ploshcha  -  sferi  -15479  

Середа 01.04

Повторити тему: «Прямі та площини у просторі»
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=N_q158mD228

П  ’  ятниця 03.04  

Повторити тему: «Розв’язування задач на знаходження відстаней та кутів у просторі»
Опрацювати задачі:
https://yukhym.com/uk/geometriya/kuty-mizh-priamymy-i-ploshchynamy-u-prostori-hotovi-
zadachi.html

Історія

https://yukhym.com/uk/geometriya/kuty-mizh-priamymy-i-ploshchynamy-u-prostori-hotovi-zadachi.html
https://yukhym.com/uk/geometriya/kuty-mizh-priamymy-i-ploshchynamy-u-prostori-hotovi-zadachi.html
https://www.youtube.com/watch?v=N_q158mD228
https://miyklas.com.ua/p/geometria/11/ob-yemi-til-15472/ob-yem-kuli-i-ploshcha-sferi-15479
https://www.youtube.com/watch?v=V6tpwutFjSI
https://www.youtube.com/watch?v=AZN0dNxjrVU
https://miyklas.com.ua/p/zno/zno-z-matematiki/imitatciia-testuvannia-z-matematiki-z-generatciiami-44768
https://miyklas.com.ua/p/zno/zno-z-matematiki/imitatciia-testuvannia-z-matematiki-z-generatciiami-44768
https://miyklas.com.ua/p/algebra/11/matematichna-statistika-15357/tcentralni-tendentciyi-15360


Історія України повторити розділ 5.

Історія Всесвітня §22-24.

Географія

§25-26. Повторити розділ 3.

Фізика

§ 37-39, і § 19.  Задачі 2.120 – 2.122 2.128 – 2.130

Інформатика

11 клас Опрацювати тему «Застосування гіпертекстових, графічних, анімаційних та 
мультимедійних елементів на веб-сторінках», виконати практичну роботу

https://sites.google.com/msk.edu.ua/informatika/змістовий-модуль-4-мультимедійні-та-
гіпертекстові-документи/заняття-35-гіпертекстові-графічні-анімаційні-та-мультимедійні-
елементи

Англійська мова

Вправа 2, ст. 201 (письмово); Вправа 4, ст. 201 (усно); Вивчити слова до теми «Art...» 

Завдання 30.03.2020

Тема"Youth in mind" Unit 8.ст.203

Вправа 2 ст.204 читати , зробити відповідність (усно); Вправа 3 ст.206 (усно); Вправа 4 
ст.207 (письмово); Виписати слова в словник ст.207;

Завдання 31.03.2020

Вправа 2 ст. 209 перекласти слова, словосполучення на українську мову (можна записати 
в зошит).

Вправа 3 ст.209 назвати антоніми до прикметників (можна письмово в робочому зошиті)

Вправа 4(b) ст. 209 написати повідомлення на тему "Why do adults often see the age between
13 and 29 as 'difficult'?" Випишіть незнайому для вас лексику з вищевказаних вправ в 
словник і вивчить. Незабудьте виконати тест з попереднього розділу.

Завдання 01.04.2020

Граматика.Інфінітив. (.Можна прочитати в підручнику ,в любому граматичному 
довіднику.Пропоную задати в   "google "Grammar Way(граматика англ.мови)-ДІЄСЛОВО-
ІНФВНІТИВ.Там більше пояснення укр. мовою і подано приклади.

Вправа 1 ст.210 (усно);

Вправа 2 ст.211 (усно);

Вправа 3 ст.212 (письмово)

Хімія

(31.03.2020)



Тема: Основи. Властивості, застосування гідрооксидів натрію і кальцію.

§26, ст. 137, впр. 3.

Завдання 03.04.2020

Солі. Поширення у природі. Середні і кислі солі. Вивчити  §27, впр. 5, ст. 141.


	2 клас
	Англ. мова
	Р. З. впр. 1, ст. 62, розв’язати кросворд.
	Завдання 30.03.2020
	2-Б клас
	ст. 2 написати по 2 рядки кожного слова і вивчити
	Українська мова
	2-А клас. ст. 80-89.
	Математика
	2-А клас. ст. 128-137.
	Читання
	2-А клас. ст. 113-129
	Я досліджую світ
	2-А клас. ст. 96-103.
	Дизайн і технології
	Виготовлення аплікації з ниток " Вівця".
	Виготовлення аплікації з кольорового паперу на весняні тематику.
	3 клас
	Англ. мова
	Вправа 3, ст. 94, читати і перекладати.
	Завдання 30.03.2020
	3-А клас Впр.1 ст.98, пр.2 ст.99 читати і перекладати, наступні 10 слів з таблиці вивчити ст 174—175.
	Ст. 175 останні 4 слова вивчити.
	Літературне читання
	3-А, 3-Б клас. ст.. 134-142. Читати і переказувати. Опрацювати завдання і запитання до кожного тексту.
	Завдання 31.03.2020
	3-А, 3-Б клас. ст. 137-157. Читати і переказувати. Опрацювати завдання і запитання до кожного тексту.
	Українська мова
	3-А, 3-Б клас. Тема: Змінювання прикметників за числами. Ст. 137-144. Вправи 328-335. Виконати вправи до теми.
	Тема: Дієслово як частина мови. Зв’язок дієслова з іменниками у реченні. Ст. 140-143. Вправи 336-342. Виконати вправи до теми.
	Завдання 31.03.2020
	3-А, 3-Б клас. ст. 140-154. Вправи 336-371.
	Математика
	3-А, 3-Б клас Ст. 133-137. Виконати завдання № 851-895.
	Завдання 31.03.2020
	3-А, 3-Б клас Ст. 135-151. № 879-998.
	Природознавство
	3-А, 3-Б клас. § 42-45. Ст. 129-141. Прочитати і опрацювати запитання до кожної теми «Перевір себе».
	Завдання 31.03.2020
	3-А, 3-Б клас §44-49. Ст. 134-153. Читати, переказувати. Опрацювати завдання і запитання до кожної теми.
	Я у світі
	Ст. 93-125. Читати і переказувати. Опрацювати запитання до кожної теми і дати відповіді на запитання.
	Трудове навчання
	Виготовлення аплікації з використанням тканини .
	4 клас
	Основи здоров’я
	Ст. 100-103.
	Які правила поведінки під час масових шкільних заходів? (Дати письмову відповідь).
	Літературне читання
	4-А клас Ст. 137-154.
	4-Б клас Ст. 137-153, читати і переказ.
	Українська мова
	4-А клас Ст. 165, вправа 323 до ст. 170, вправа 335.
	4-Б клас Вправа 290-322
	Математика
	4-А клас Виконати завдання № 823-910.
	4-Б клас № 858-920
	Природознавство
	4-А клас Ст. 113-125. Опрацювати матеріал.
	4-Б клас Ст. 113-125. Опрацювати матеріал. Календар погоди.
	Англійська мова
	4-А клас.
	Виписати слова в словник. Вивчити слова.
	Вправа 1, ст.. 143 (переклад на ст.. 195-196).
	Читати і перекладати текст. Вправа 3а, ст.. 144.
	Вправа 3б. Виконати письмово (скласти відповідні речення).
	Виписати слова в словник. Вивчити слова.
	Вправа 1, ст.. 146 (переклад на ст.. 195-196).
	Вправа 4, ст.. 148, читати, перекладати і знайти відповідні місця на карті.
	Завдання 30.03.2020
	Слова на ст130,132,134,137,138,143,146-вивчити.Ми завершуємо Unit 5.
	Трудове навчання
	Виготовлення обємної аплікації з тканини та ґудзиків.
	5 клас
	Українська мова
	Завдання 01.04.2020 (Нетреб’як Я.Я.)
	Опрацювання матеріалів з теми однорідні члени речення, узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами, розділові знаки у них. Виконувати вправи із підручника. Це зробити за тиждень.
	Українська література
	Завдання 01.04.2020 (Нетреб’як Я.Я.)
	Павло Тичина. Не бував ти у наших краях.,, Гаї шумлять,,. Блакить мою душу обвіяла,,. Один вірш вивчити напам'ять. На вибір.
	Біологія
	Опрацювати теми, виконати завдання до них: Різноманітність організмів: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.
	Зарубіжна література
	Прочитати «Книга в червоній палітурці».
	Написати розмову з Алісою (за твором Люїса Керрола «Аліса в країні Див»)
	Завдання 03.04.2020
	Дати відповідь на запитання ( на чернетках): 1) Які пригоди Аліси мене зацікавили найбільше? 2) Прочитати вірш М.Цвєтаєвої "Книга в червоній палітурці", скласти розповідь про ліричну героїню, яка любить читати ( на чернетці). 3) Прочитати повість Роальда Дала " Чарлі і шоколадна фабрика".
	Математика
	5-Б клас. Виконати завдання:
	https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/dilennia-desiatkovogo-drobu-na-desiatkovii-drib-15900
	5-А клас. § 5п. 35 (ст. 221-224). № 982; 986; 995; 1003; 1005.
	5-А, 5-Б клас
	С. 252 Вправи для повторення – вправа 1138 (15-19)
	Історія
	Завдання 31.03.2020
	5-Б клас. Прочитати §22, 23. Виконати завдання після параграфів.
	Англ. мова
	Вправа 2, ст. 164, читати і перекладати.
	Вправа 3, ст. 165, письмово.
	Завдання 30.03.2020
	Впр.4 ст.178 вставити слова,впр.5ст.179 письмово
	https://naurok.com.ua/praktichna-robota-realizaciya-ciklichnih-algoritmiv-u-seredovischi-skretch-94315.html
	Завдання 30.03.2020
	С. 199-202 Вправи 2-3
	ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
	Увага!Наступне завдання очікуйте 31.03.
	Завдання 31.03.2020
	5-А, 5-Б кл.
	Завдання 31.03.2020
	6А-Б. Прочитати §44-45
	Англ. мова
	6-А клас.
	Впр.4 с. 154-155 читати і перекладати.
	6-Б клас.
	Вправа 1, ст. 153, читати і перекладати.
	Вправа 2, ст. 154, письмово.
	Завдання 30.03.2020
	Впр.3 ст.163читати і перекладати,впр.4ст.164 письмово ,ст.164 вивчити слова
	Математика
	6-А, 6-Б класи. § 29 (ст. 223-226)
	№ 1340; 1345; 1346; 1350; 1352.
	Завдання 30.03.2020
	Виконати вправи 1416, 1418, 1422
	Інформатика
	https://naurok.com.ua/vkladeni-algoritmichni-strukturi-povtorennya-ta-rozgaluzhennya-37707.html
	Завдання 30.03.2020
	(Наступне завдання – 06.04)
	ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
	Увага!Наступне завдання очікуйте 31.03.
	Завдання 31.03.2020
	Завдання 30.03.2020
	Завдання 02.04.2020
	Завдання 30.03.2020
	Завдання 02.04.2020
	Завдання 31.03.2020
	Завдання 30.03.2020
	ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
	Завдання 30.03.2020
	8-А, 8-Б клас. § 3п. 19 (ст.. 148-152). № 642; 646; 648; 652; 654.
	8-А, 8-Б клас. § 4п. 22 (ст. 155-156). № 732; 734; 736; 738; 742; 746.
	Завдання 31.03.2020
	8-А кл. історія України. Прочитати §34; Всесвітня історія. Прочитати §27, 28.
	Англ. мова
	Вправа 4, ст. 202, усно.
	Вправа 5, ст. 165, письмово.
	Завдання 31.03.2020
	Завдання 01.04.2020 (Нетреб’як Я.Я.)
	9-Б клас
	Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.
	Завдання 01.04.2020 (Нетреб’як Я.Я.)
	9-Б клас
	Доля'',,, Росли укупочці, зросли''. Аналіз поезій. Вірш,, Доля'' вивчити напам'ять Не забувайте про,, Катерину' ' і,, Наймичку' '. Прочитати і аналізувати. Прочитати,, У нашім раї на землі' '. Це зробити до16 квітня.
	9-А, 9-Б клас. § 3п. 19 (ст. 185-186). № 19.6; 19.8; 19.10; 19.14; 19.16.
	Виконати вправи с. 151 «Перевір себе»
	9-А, 9-Б клас. § 4п. 16 (ст. 141-145). № 16.27; 16.29; 16.31; 16.33; 16.35.
	Завдання 31.03.2020
	9-А кл. історія України. Прочитати §40, 41- 42, повторити тему 6 (від § 35-36 до 41-42)
	Завдання 31.03.2020
	§ 12-14 (ст. 109-136).
	Завдання 03.04.2020
	1) Прочитати вірші Пооя Вероенп " Осіння пісня",, "Поетичне мистецтво" . На чернетках дати аналіз вірша "Осіння пісня". 2) Вивчити біографію Артура Рембо. На чернетках написати міні- твір" Обоаз ліричного героя у вірші "Моя циганерія"   3) Читати твір "Синій птах" Моріса Метерлінка.
	Завдання 31.03.2020
	Громадянська освіта
	Прочитати §41, створити бізнес-план власного підприємства.
	Інформатика
	(Наступне завдання – 06.04)
	(31.03.2020)
	Тема: Аміни як органічні основи. Хімічні властивості аніліну.
	§ 23, ст. 132, впр. 4.
	Завдання 03.04.2020
	Тема: Амінокислоти як органічні фмфотерні основи. Будова молекули, фізичні і хімічні властивості. Утворення пентидного зв’язку. Вивчити § 24, впр. 3, ст. 138.
	Завдання 03.04.2020
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