
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 8 класу 

(16.11.2020 р. по 20.11.2020 р.) 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

 

Алгебра 

 

Войтюк О.М. 

Множення і ділення 

раціональних дробів 

Підручник п.5 (ст.32-34)- повторити 

https://zoom.us/j/94865314510?pwd=dngyS

GpyNXV3aUFRb2U2b2lhZDh0Zz09  

Виконати № 147, 152, 161 

16.11.2020 

Біологія 

 

Номировська 

О.Д. 

Значення травлення. 

Система органів 

травлення 

Підручник, § 8 (ст.38-41) опрацювати, 

скласти конспект і дати відповіді на 

запитання                 

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

8iQ8i_TzQk 

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

uroku-biologi-u-8-klasi-na-temu-

znachennya-travlennya-90611.html 

18.11.2020 

 

Процес травлення: 

ковтання, 

перистальтика, 

всмоктування. 

Лабораторне 

дослідження №4 

зовнішньої будови 

зубів 

Підручник, § 9-10 (ст.42-49) опрацювати  

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

RiCaCs 

Онлайн-тестування 

https://naurok.com.ua/test/travlennya-v-

rotoviy-porozhnini-17701.html 

Лабораторне дослідження 

https://naurok.com.ua/zbirnik-laboratornih-

robit-doslidzhen-ta-doslidnickih-

praktikumiv-z-biologi-8-klas-136389.html 

20.11.2020 

 

Хімія 

 

Смаженюк 

С.Л. 

«  Ковалентний зв'язок, 

його утворення.» 

Урок у Google meet 

 

Опрацювати параграф 15і дати відповіді 

впр. 98, 99, 100 

09.11.2020 

 

«  Полярний і 

неполярний 

ковалентний зв’язок. 

Електронні формули 

молекул» 

Підручник ст. 83-85параграф 16— 

опрацювати і дати відповідь впр104 

1. Переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

polyarniy-kovalentniy-zv-yazok-8-klas-

11.11.2020 
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14050.htmlі дайте відповіді на запитання 

( слайди 23, 24, 27) 

 

Англійська 

мова  

Смаженюк 

С.Л. 

 

 

 

 

«Похід до бібліотеки» 

Читання і Аудіювання 

Підручник Урок 5 ст. 70 

1. Повторити слова з теми 

(словник) 

2. Прочитайте текст впр 3і дай 

відповіді на запитання впр 4 ст71 

3. Прослухайте текст  і виконайте 

впр 2 ст 70 (аудіо запис  у вайбер) 

09.11.2020 

 

 

«Минулі часи. 

Минулий  тривалий 

час» 

 Граматика 

Підручник Урок 6 ст. 72 Урок у Google 

meet( час 11.15) 

 

Ст. 72 прочитати правила утворення  

минулого простого часу і поставити 

дієслова впр 5  ст72 у минулому 

простому часі 

10.11.2020 

 

«Тарас Шевченко» 

Читання 

Підручник Урок 7 ст. 74 

2. Перегляньте презентацію (Тарас 

Шевченко)  

https://svitppt.com.ua/angliyska-mova/taras-

sevcenko-is-a-great-ukrainian-poet-and-

artist.html 

2. Прочитайте впр.2 ст.74 і дайте 

відповіді на запитання впр. 3 ст 75 

10.11.2020 

 

 

Історія 

України 

 

Сокирка П. М.  

Події 1650- 1651 років 

.  

Опрацювати §20. 

Переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-

temu-bitva-pid-berestechkom-i-

bilocerkivskiy-dogovir-ivan-bogun-

91154.html 

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

wNLwM  

 

16.11.2020 

Битва під Батогом. Опрацювати §20.  

Переглянути  відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=4z7lPo

VX0ss  

Виконати завдання на ст. 136   4 

17.11.2020 

Всесвітня 

історія 

 

Сокирка П.М.  

 

 

Культура бароко.  Опрацювати §7. 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=3CCc6

g6PDTg  

Виконати завдання на ст. 58   12  

 

 

19.11.2020 

Географія  

 

Сокирка П.М. 

Формування рельєфу. 

Внутрішні та зовнішні 

Опрацювати §18 

Переглянути відеоматеріал 

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

IKABA  

18.11.2020 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-polyarniy-kovalentniy-zv-yazok-8-klas-14050.htmlі
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-bitva-pid-berestechkom-i-bilocerkivskiy-dogovir-ivan-bogun-91154.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-bitva-pid-berestechkom-i-bilocerkivskiy-dogovir-ivan-bogun-91154.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-bitva-pid-berestechkom-i-bilocerkivskiy-dogovir-ivan-bogun-91154.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-bitva-pid-berestechkom-i-bilocerkivskiy-dogovir-ivan-bogun-91154.html
https://www.youtube.com/watch?v=EJCrrGwNLwM
https://www.youtube.com/watch?v=EJCrrGwNLwM
https://www.youtube.com/watch?v=4z7lPoVX0ss
https://www.youtube.com/watch?v=4z7lPoVX0ss
https://www.youtube.com/watch?v=3CCc6g6PDTg
https://www.youtube.com/watch?v=3CCc6g6PDTg
https://www.youtube.com/watch?v=bsETugIKABA
https://www.youtube.com/watch?v=bsETugIKABA


рельєфотвірні чинники 

і процеси  

Корисні копалини 

України. 

Опрацювати §19-20.  

Переглянути відеоматеріал 

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

XVgo_o  

19.11.2020 

 

Інформатика 

 

Гут Л.В. 

 

Практична робота№3 

Створення текстового 

документа, що містить 

об’єкти різних типів 

Виконати Практичну роботу (у 

підручнику ст.107) 

https://www.youtube.com/watch?v=NKXF8

KqubC0 переглянути виконання 

практичної роботи 

 

16.11.2020 

Структура документа. 

Розділи. Колонтитули. 

Стильове оформлення 

абзаців 

Переглянути відеоматеріал 

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

xfAODk 

та презентацію https://ppt-

online.org/422521 (1-39слайди) 

Опрацювати п.3.5 (ст.108-116), виконати 

завдання №3*(ст.117) 

Виконати онлайн-тести для перевірки 

знань з теми 

20.11.2020 

 

Фізична 

культура 

 

Гут Л.В. 

 

Туризм Орієнтування у заданому напрямку, 

опрацювати матеріал 

https://stud.com.ua/125638/pedagogika/zma

gannya_oriyentuvannya 

Технічні дії з туристською 

самостраховкою (опрацювати) 

http://infotour.in.ua/ustinovsky5.htm 

 

16.11.2020 

Туризм Оздоровче значення туризму 

https://works.doklad.ru/view/r7YghpE6DO

g.html 

В’язання туристських вузлів – 

«брамшкотовий» (відпрацювати) 

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

bQ08VY 

 

19.11.2020 

Туризм Особливості топографічної карти 

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

karta-citanna-ta-prakticne-vikoristanna-

topograficnih-kart-141323.html 

(переглянути презентацію) 

 

Навчальний норматив – в’язання вузлів 

«зустрічний», «брамшкотовий» 

 

20.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=SoKTaXVgo_o
https://www.youtube.com/watch?v=SoKTaXVgo_o
https://www.youtube.com/watch?v=NKXF8KqubC0
https://www.youtube.com/watch?v=NKXF8KqubC0
https://www.youtube.com/watch?v=XNvPCxfAODk
https://www.youtube.com/watch?v=XNvPCxfAODk
https://ppt-online.org/422521
https://ppt-online.org/422521
https://stud.com.ua/125638/pedagogika/zmagannya_oriyentuvannya
https://stud.com.ua/125638/pedagogika/zmagannya_oriyentuvannya
http://infotour.in.ua/ustinovsky5.htm
https://works.doklad.ru/view/r7YghpE6DOg.html
https://works.doklad.ru/view/r7YghpE6DOg.html
https://www.youtube.com/watch?v=kkEANbQ08VY
https://www.youtube.com/watch?v=kkEANbQ08VY
https://vseosvita.ua/library/topograficna-karta-citanna-ta-prakticne-vikoristanna-topograficnih-kart-141323.html
https://vseosvita.ua/library/topograficna-karta-citanna-ta-prakticne-vikoristanna-topograficnih-kart-141323.html
https://vseosvita.ua/library/topograficna-karta-citanna-ta-prakticne-vikoristanna-topograficnih-kart-141323.html


Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В.  

 

В’язання гачком як вид 

декоративно-

ужиткового мистецтва. 

Прийоми роботи 

гачком. Основні 

елементи в’язання 

гачком. Вибір виробу. 

Робота з 

інформаційними 

джерелами. Створення 

ескізного малюнка 

виробу. 

Опрацювати матеріал. Виготовити 

елементи для намиста. 

 

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

xhd5M  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NWK4

5NSRGU0  

17.11.2020 

Основи 

здоров’я 

 

Запрута О.В. 

«Фізична активність і 

здоров’я» 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням сервісу 

Zoom (пароль буде розміщено у групі 

Viber 8 класу) 

 

Підручник §6 стор. 42-47 

Презентація 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-

temu-ruhova-aktivnist-i-zdorova-ludini-

170776.html 

 

Виконати тести за посиланням:  

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

aktivnist-i-zdorov-ya-579285.html 

18.11.2020 

Українська 

мова 

 

Борова Н.А. 

Узгодження головних 

членів речення. 

Порядок слів у 

реченні. Логічний 

наголос.       

Опрацювати стор.109, 110, 115-117, 

вправи 169, 179. 

 

 

     17.11.2020            

 

 

 

Означення як 

другорядний член 

речення. Прикладка як 

різновид означення. 

Написання прикладок.            

Опрацювати матеріал підручника стор. 

119-125, вправи 189, 199. 

 19.11.2020 

 

Українська  

література  

Контрольна робота. 

Світ української поезії. 

(літературний 

диктант).                     

Переглянути презентацію 

https://www.youtube.com/watch?v=Lg7NR

tO7WzU 

17.11.2020 
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Борова Н. А.        

 

 

 

В. Сосюра. 

Патріотичні, інтимні, 

пейзажні мотиви його 

творів. « Любіть 

Україну». ТЛ: 

громадянська лірика.                   

 

Опрацювати матеріал підручника  

стор.61-64, завдання 1-3,5,7,10, 12.  

Вивчіть вірш напам*ять. 

19.11.2020 

 

Зарубіжна 

література 

 

Борова Н.А. 

К. Горацій « До 

Мельпомени». Тема 

мистецтва і 

призначення  митця у 

творі.     

Опрацювати матеріал підручника стор. 

103-105, завдання  1- 3 на стор. 105, 

Презентація  

http://www.myshared.ru/slide/1161248/ 

 

 

18.11.2020        

П. Овідій « Сумні 

елегії». Міфологічний і 

філософський зміст 

поеми. 

 

Опрацювати матеріал підручника стор. 

106-111, завдання  1-4  на 

стор.111(«Перевір себе»). Презентація 

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

publij-ovidij-nazon-vidatnij-rimskij-poet-

zbirka-ovidia-sumni-elegii-39237.html 

    

20.11.2020 
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