
Предмет 

 

 
30.03-03.04 

06.04-10.04 13.04-17.04 21.04-24.04 

Українська мова 
Завдання в Google 
classroom.    

Українська 
література 

Завдання в Google 
classroom.    

Зарубіжна 
література 

Завдання в Google 
classroom.    

Алгебра 
§21; № 21.2; 21.4; 
19.20 

§21; Вправа 19.10, 
27.7, 

§21; № 21.10, 
20.62(1,2) 

Завдання у Viber 

Геометрія §20; № 20.26; 20.38 Вправи 20.1, 20.3 Вправи 20.7, 20.41 Завдання у Viber 

Історія України 

Економічне та 
суспільно-політичне 
життя у складі 

Австро – Угорщини. 

Опрацювати 
матеріал підручника 
§27.  Стор. 240 
питання 7,10, 
11. Або Творче 
завдання. Напишіть 
твір-роздум за 
темою «У пошуках 
кращої долі: трудова 
еміграція за Океан», 
у якому поясніть 
причини трудової 
еміграції українців, 
опишіть життя 
українських 

емігрантів на чужині. 

Уроки по ТБ, або 
ютуб канал МОНУ 
(якщо збігається 
тема): понеділок 

5урок, вівторок 5 

-Піднесення 
українського 

національного руху 

Опрацювати 
матеріал підручника 
§28-29. Стор. 249 
питання 7,9,11,13 + 
Назвіть основні 
здобутки суспільно-
політичного руху на 
західноукраїнських 
землях у другій 
половині XIX ст. 

Уроки по ТБ, або 
ютуб канал МОНУ 
: МОН України 
«Всеукраїнська 
школа онлайн для 5-
11 класів»: 
понеділок, (5ур.) 
12.00(РАДА), 
вівторок, (4ур.) 
12.45(РАДА) 
Практичне заняття. 
Вплив греко-
католицької церкви 
на піднесення 
національної 
свідомості 
населення 
західноукраїнських 
земель. 
Опрацювати 
матеріал 
підручника  стор. 
249 – 251  питання 
1-3.  АБО  стор. 249 
– презентація 

Уроки по ТБ, або 
ютуб канал МОНУ 
: МОН України 
«Всеукраїнська 
школа онлайн для 5-
11 класів»: 
понеділок, (5ур.) 
12.00(РАДА), 
вівторок, (4ур.) 
12.45(РАДА) 

Урок контролю і 
корекції 
навчальних 
досягнень учнів із 
розділу «Україна 
початку ХХ 
століття перед 
викликами 
модернізації» 
Опрацювати 
матеріал 
підручника  стор. 
252   питання 1,4, 5. 

Всесвітня історія 

– Урок контролю і 
корекції 
навчальних 
досягнень учнів із 
розділу: «Модерніз
ація країн Європи та 
Америки в останній 
третині ХІХ – на 
початку ХХ ст. 
Пробудження Азії». 
Стор. 187 питання 1, 
2, 3 (перші 10 
термінів), 7 (1 
питання). Письмово 
надати відповіді. 

Уроки по ТБ, або 
ютуб канал МОНУ 
(якщо збігається 

тема): четвер 5 урок 

Міжнародні 
відносини наприкінці 
XIX — на початку XX 
ст. 

Опрацювати  § 18. 
Відповіді на стор. 
225 №1,9,10,12 

Уроки по ТБ, або 
ютуб канал 
МОНУ: МОН України 
«Всеукраїнська 
школа онлайн для 5-
11 класів»: четвер 
(4ур.) 12.00(РАДА) 
Міжнародні кризи та 
збройні конфлікти 
на початку ХІХ ст 
Опрацювати  § 18. 
Відповіді на стор. 
225 №  13,14 

Уроки по ТБ, або 
ютуб канал 
МОНУ: МОН України 
«Всеукраїнська 
школа онлайн для 5-
11 класів»: четвер 
(4ур.) 12.00(РАДА) 
Розвиток науки 
Опрацювати  § 27. 
Відповіді на стор. 
234 №  1-3 



Правознавство 

–Практичне 
заняття.Особливост
і адміністративної та 
кримінальної 
відповідальності 

неповнолітніх. 

Стор.166-167: 
відповіді на питання 
для самоперевірки, 
стор.168-169 статті 
ККУ. Письмово 
відповісти на 
завдання 1-5 
практичного 

завдання №8. 

Професія «юрист» 

Опрацювати  § 24. 
Написати есе: «Я – 
…… (бажана 
юридична 
професія)». 
Питання, які бажано 
висвітлювати: чому 
саме ця професія, 
які людські якості 
необхідно мати, яка 
мета, складності і 
проблеми в Україні. 

Юристи в нашому 
житті 

Опрацювати  § 24, 
відповісти на 
питання №5 на стор. 
178 і вигляді таблиці 

Нова українська 
поліція 

Опрацювати  § 24, 
відповісти на 
питання № 8 на 
стор. 
178 пояснюючи дії 
співробітника поліції, 
правомірно, чи ні і 
які дії повинні бути 
правомочними 

Англійська мова 
(Репа Н.І.) 

Unit 8 CB p 105, WB 
p 72 (написати твір 
River),  Unit 9 CB p. 
110-113, WB p 76-
78. 

Unit 9 SB p 111(1-3), 
WB p 77 (1-4) ex 3 в 
зошиті відповідь. 

SB p 116 (1-3) WB p 
80 (1-4) SB p 120 
(правила вивчити) 

SB p 117 (4,5) Gram 
в зошиті, WB p 80 
(5,6) в зошит. 

Англійська мова 
(Яриновський А.М.) 

Unit 8 CB p 105, WB 
p 72 (написати твір 
River),  Unit 9 CB p. 
110-113, WB p 76-
78. 

Unit 9 SB p 111(1-3), 
WB p 77 (1-4) ex 3 в 
зошиті відповідь. 

SB p 116 (1-3) WB p 
80 (1-4) SB p 120 
(правила вивчити) 

SB p 117 (4,5) Gram 
в зошиті, WB p 80 
(5,6) в зошит. 

Німецька мова 
(Топчій Ю.В.) 

АВ ст 77,78,79 
письмово, слова у 
словник) 

Lehrbuch Seite 126 
читати, 
перекладати. АВ 
Seite 80-82- 
письмово) Відповіді 
надсилати у Google 
classroom) 

Lehrbuch Seite 127 
Üb 16 – читати, 
перекладати. АВ 
Seite 83- письмово) 
Відповіді надсилати 
у Google classroom) 

Lehrbuch Seite 128 
читати, 
перекладати. АВ 
Seite 84 – письмово) 
Відповіді надсилати 
у Google classroom) 

Біологія 

1.Переглянути 
відеоролик https://w
ww.youtube.com/ 
watch?v=1vQauErov
Sg 
2.Опрацювати 
параграф 47 
(прочитати), за 
матеріалом 
параграфа скласти 
3 тести на 
відповідність. 

3.Роботу виконуємо 
письмово в зошит, 
відправляємо 
їх  фото  до 
четверга  (02.04.202
0)  ТІЛЬКИ в групу 
платформи 
Classroom. 

1.Прочитати 
параграф 48, 49 
2.Скласти кросворд 
з 12 слів та 12 
питальних речень 
до цих параграфів 
(до 09.04.2020 – 
14.00) 
3.Роботу виконуємо 
письмово в зошит, 
робимо чітке 
приближене фото 
(бо мілке важко 
перевіряти)  відправ
ляємо ТІЛЬКИ в 
групу платформи 
Classroom. 

Завдання в Google 
classroom. 
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Хімія 

1.Опрацювати 

параграф 31, 32 

2.Переглянути 
відеоролик https://w
ww.youtube.com/ 
watch?v=yLylgwb6iI8 

3.Розв’язати 
задачу.     Одне 
дерево за добу 
здатне перетворити 
на вуглеводи 55 г 
вуглекислого газу. 
Скільки при цьому 
виділяється літрів 
кисню? 

4.Роботу виконуємо 
письмово в зошит, 
відправляємо 
їх  фото  до 
четверга  (02.04.202
0)  ТІЛЬКИ в групу 
платформи 

Classroom. 

1. Прочитати 
параграф 34 

2.Виконати 
навчальні проекти 
№15-19 (до 
09.04.2020 – 14.00) 

Завдання в Google 
classroom. 

 

Географія 

Опрацювати пар.34-
36 Виконати 
дослідження: Міські 
види транспорту 
свого населеного 
пункту. 

 

Опрацювати пар. 
37-38 Перегляд 
онлайн уроків згідно 
розкладу. 

Опрацювати пар. 39-
40 Перегляд онлайн 
уроків згідно 
розкладу. 

Фізика Завдання в Google classroom 

Інформатика 
(Петриченко І.В.) 

Завдання в Google classroom 

Інформатика 
(Дідик С.В.) 

Завдання в Google classroom. 

Основи здоров’я 

Опрацювати пар.21-
22. підготуйте 
доповіді на тему: 
“Стилі спілкування 
та їх 
характеристика.” 

або 

” що для вас 
означає цінність 
родини та стосунки 
в сім”ї “. 

  

Опрацювати пар.25-
26.Підготувати 
доповідь про 
ВІЛ/СНІД: Загроза 
людству. 
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Трудове навчання (хлопці) 

(з 30.03 по 24.04) 

Написати реферат на одну з тем: 

1.Український етнічний стиль 

2.Технологія оздоблення виробів художнім 

розписом 

3.Українське національне вбрання 

Трудове навчання 
(дівчата) 

Завдання в Google 
classroom. 

   

Мистецтво 

1.Виконати в зошиті 
письмову роботу по 
темам: “Українське 
кіно”, “Телебачення: 
погляд у світ”. 
(Питання записувати 
не треба). 
Тематичне 
оцінювання №3 за ІІ 
семестр Завдання 
(Надсилати 
відповіді протягом 
тижня) 

   

Фізична культура 

https://www.youtube.
com/ 
watch?v=BNNYiqTH0
hM 
Бонусне завдання 
для дівчат 

https://www.youtube.
com/ 
watch?v=u2EGLIyDk

XE 

Бонусне завдання 
для хлопців 

https://www.youtube.
com/ 
watch?v=ar2bzyxx1b
k 

https://www.youtube.
com/ 
watch?v=85Z2kvtq0V
c&t=198s 
Тема:Волейбол.“Тех
нічна та тактична 
підготовка 

волейболіста” 

Тема:Волейбол.Пра
вила поведінки на 
уроках фізичної 
культури.(див.ролик) 
Практичне 
завдання: 
Всеураїнська школа 
онлайн, руханки. З 
цього тижня на 
YouTube-каналі 
МОН руханки будуть 
розпочинатися о 
11:00 і 12:15. Рухова 
активність — 
ДЖОҐІНҐ 

https://www.youtube.
com/ 
watch?v=hHi8c03nO
YU 

http://bit.ly/USO9clas

s 

https://www.youtube.
com/ 
watch?v=paW9fHilpL
4&t=24s 

Волейбол. Руханка. 
Вправи зі стільцем. 
Практичне завдання: 
Всеураїнська школа 
онлайн, руханки. На 
YouTube-каналі 
МОН 

руханки 
розпочинаються о 

11:00 і 12:15. 

https://www.youtube.c
om 
/watch?v=u4FIRbbRli
U 

http://bit.ly/USO9clas
s 
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