
Предмет 30.03-03.04 06.04-10.04 13.04-17.04 21.04-24.04 

Українська мова 
(Гордійчук І.В.) 

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 
Завдання в Google 
classroom.    

Всесвітня історія 
Завдання в Google 
classroom.    

Англійська мова 
(Куцаченко Г.І.) 

SB p 110-113, WB p 
76-79. Опрацювати 
лексику до теми в 
кінці підручника; 
вивчити слова з 
Vocabulary та тексту; 
Детальна 
інформація у групі 
Telegram, всі 
питання незрозумілі 
під час online уроків. 

SB p 114-115. 
Підготувати проект 
про світового 
лідера. Вся 
інформація в 
Telegram та під час 
онлайн уроку. 

Вся інформація в 
Telegram та під час 
онлайн уроку. 

 

Англійська мова 
(Чепурко Т.О.) 

завдання в Google 
Classroom, zoom 

Завдання в Google 
classroom, zoom 

Завдання в Google 
classroom, zoom.  

Німецька мова 
(Ракіна А.В.) 

Arbeitsbuch, Seite 
84-86, Übung 
11,12,14,15 

Lehrbuch, Seite 126, 
Übung 15 

Створити 
презентацію на тему 
“Die Berufe”. 
Відповіді надсилати 
в Google Classroom. 

Arbeitsbuch, Seite 
87-89 Übung 17,18, 
21 
Lehrbuch, Seite 127, 
Übung 16 – 
прочитати, 
перекласти тексти 
та виконати 
завдання до текстів. 
Виконані завдання 
надсилати в Google 
Classroom 

Lehrbuch, Seite 139-
141, Übung 1- 
прочитати, 
перекласти текст, 
виконати завдання 
до тексту. 
Arbeitsbuch, Seite 
94-95, Übung 
1,2,3,4,5, щоб 
виконати вправу 5, 
дивіться в Lehrbuch 
сторіну 142. 

Lehrbuch, Seite 144 
– прочитати, 
перекласти текст, 
Übung 8,10, 
Lehrbuch, Seite 146, 
Übung 11 – усно. 
Arbeitsbuch, Seite 
97, Übung 8, 9, 10, 
Seite 98, Übung 11, 
Seite 99, Übung 12a. 
Виконані завдання 
надсилати в Google 
Classroom 

Біологія 

Опрацювати пар.48-
49. скласти опорний 
конспект. Підручник 
ст.204 та 
ст.208  перевірте 
знання та 

  

Опрацювати пар. 53 
повторити пар.48-
52. Підготуватись до 
тесту. Завдання 
тесту будуть 
виставлені на 



поміркуйте( 
письмово в зош.) 

Classroom. 
Перегляд онлайн 
уроків згідно 
розкладу. 

Хімія 
Завдання в Google 
classroom. 

   

Географія 
Завдання в Google 
classroom. 

1.Уважно прочитати 
матеріал в 
підручнику з 
відповідноі теми. 
2. Дати відповіді на 
запитання в кінці 
параграфу( УСНО). 

  

Фізика 
Завдання в Google 
classroom. 

   

Інформатика 
(Дідик С.В.) 

Завдання в Google classroom. 

Інформатика 
(Стаматова О.Ф.) 

Завдання в Google 
classroom 

   

Основи здоров’я 
Завдання в Google 
classroom. 

   

Трудове навчання (хлопці) 

(з 30.03 до 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” 

реферат 

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 

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.
com 
/watch?v=u4FIRbbRli

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

http://bit.ly/USO9clas
s 

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

http://bit.ly/USO9clas

s 
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