
Графік проведення уроків в асинхронному режимі 

для учнів 8 класу  

з 30.11.2020р. по 04.12.2020 р. 

Предмет 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Англійська мова  « Британські 

письменники» 

Говоріння 

Підручник Урок 9 ст. 78 

1. Повторити слова з теми 

(словник) 

2. Прочитайте текст впр 2і 

дайте відповіді на 

запитання 

3. Підготуйте розповідь про 

Роберта Бернса 

30.11. 

Хімія  «Навчальний проект 

№6.».   

Представлення результатів 

навчального проекту «Кристали 

: краса і користь» 

30.11. 

Історія України 

 

 Практичне заняття. 

Порівняльна 

характеристика 

особистісних якостей 

,політичних позицій, 

військово-політичної 

діяльності Б. 

Хмельницького та І. 

Богуна. 

Виконати практичну роботу. 30.11. 

Інформатика  Робота з кількома 

документами. 

Формати файлів 

текстових документів. 

 

Переглянути відеопрезентацію  

https://youtu.be/lx2Rwi4zQ7Y 

 

Опрацювати п.3.6 (ст.125-128) 

30.11 

Фізична культура 

 

Туризм 

Технічне проходження 

туристських етапів. 

Крос-похід  

 

Опрацювати 

https://studfile.net/preview/572122

6/page:25/ 

 

30.11. 

Мистецтво 

 

Епоха Ренесансу. 

Особливості стилю. 

Опрацювати пар. 12 ст. 105-112. 

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

=Ccq5L9AMPDM  

30.11. 

Алгебра   Тотожні перетворення 

раціональних виразів 

Підручник п.6 (ст.38-40)- 

опрацювати 

30.11 
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https://www.youtube.com/watch?v

=ySWDCinSfwo  

Виконати  № 179, 181,193 

Англійська мова  «Відгук на прочитану 

книгу» 

Письмо 

Підручник Урок 10 ст. 81 

1. Прочитати відгук на 

прочитану книгу ст 81 

впр 2 

2. Впр 3 ст 83 Виконати 

тести 

 

01.12. 

Історія України 

 

 

Урок контролю знань 

з теми: «Національно-

визвольна війна 

українського народу 

середини 17 ст.» 

 

Файлове повідомлення. 01.12. 

Українська мова  Додаток як 

другорядний член 

речення.   Обставина. 

Види   обставин за 

значенням.      

Переглянути відео 

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

=0aOo9zVDWPg   Опрацювати 

матеріал підручника на 

стор.127-133,  знати правила, 

вправи 211, 217.  

01.12. 

Українська 

література 

В.Голобородько « З 

дитинства: дощ»,  

«Наша мова», «Теплі 

слова». Оригінальність 

і простота 

висловлення глибоких 

почуттів,важливих 

думок. ТЛ: вільний 

вірш, верлібр. 

Презентація 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-ukra-nsko-literaturi-na-

temu-zhittya-i-tvorchist-vasilya-

goloborodka-14165.html 

Аналіз поезій. 

 

01.12. 

Фізика  Теплота згоряння 

палива. Коефіцієнт 

корисної дії 

нагрівника 

Підручник §15 (ст.72-77)-

опрацювати  

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

=2bv1Y89qGu0  

Виконати впр. 15(2-4) 

01.12 

Трудове навчання Виготовлення 

в’язаного виробу. 

Опрацювати матеріал. 

Виготовлення виробу. 

01.12. 
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https://www.youtube.com/watch?v

=cdYSskxhd5M  

Алгебра  Раціональні рівняння. 

Рівносильні рівняння 

Підручник  п.7 (ст.46-50)- 

опрацювати  

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

=AtnO7rvd4FA  

Виконати № 208, 213, 226  

01.12 

Біологія  Значення дихання Підручник, § 13 (ст.60-62) 

опрацювати, скласти конспект, 

переглянути відео 

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

=_OZUeu_mqkU 

02.12. 

Хімія  Повторення теми 

«Хімічний  зв’язок і 

будова речовини» 

Підручник ст. 66-92 параграф 

13—17 повторити, 

підготуватись до контрольної 

роботи 

02.12. 

Основи здоров’я 

 

«Раціональне 

харчування» 

Підручник §7 стор. 48-54 

Презентація за посиланням:  

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-racionalne-harchuvannya-osnova-

normalnogo-obminu-rechovin-

117471.html 

02.12. 

Геометрія  Вправи на 

застосування 

властивостей 

вписаних кутів , 

вписаних і описаних 

чотирикутників 

Підручник п. 9,10(ст. 53-55, 63-

66) – повторити 

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

=cQixNSVHFGo 

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

=UQWJYis3QfI  

Виконати № 292, 295, 339, 346 

02.12 

Географія  Кліматотвірні 

чинники:сонячна 

енергія,циркуляція 

атмосфери,підстильна 

поверхня, їх взаємодія. 

 Опрацювати параграф  

Переглягнути відеоматеріал 

21https://www.youtube.com/watch

?v=DRG_t54gEn0 

02.12. 

Зарубіжна 

література 

Середньовіччя як 

доба,її хронологічні 

межі.   Китайська        

лірика.    Творчість Лі 

Переглянути презентації   

https://svitppt.com.ua/zarubizhna-

literatura/literatura-

serednovichchya1.html 

02.12. 
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Бо. Основні теми і 

мотиви лірики митця.                           

 

 

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

=yoAptTHfLcM 

      Опрацювати матеріал 

підручника стор.112-123, 

скласти конспект 

,проаналізувати поезії. 

Фізична культура  

 

Туризм 

Навчальний норматив 

- 10 етапів 

туристських змагань 

 

Розповісти про 10 етапів, по 

можливості деякі відтворити. 

03.12. 

Англійська мова  Відгук на прочитану 

книгу» 

Письмо 

Підручник Урок 10 ст. 83 

1. Як писати вігук на 

прочитану книгу ст. 83( 

прочитати) 

2. впр 6 ст. 83 письмово 

03.12. 

Всесвітня історія 

 

Поширення 

Реформації. Жан 

Кальвін. 

Контрреформація. в 

Європі. 

  

Опрацювати параграф 10.  

Переглянути відеоматеріал 

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

=cv03Z6LKwuw 

03.12. 

Географія  Повітряні маси, що 

впливають на 

територію України. 

 

Опрацювати параграф 22.  

Переглянути відеоматеріал 

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

=_is83k7MaZc 

03.12. 

Українська мова Контрольний диктант  

(в синхронному 

режимі) 

Повторити види обставин за 

значенням. 

03.12. 

Фізика  Розрахунок кількості 

теплоти внаслідок 

згоряння палива 

Підручник §15 (ст.72-77)-

повторити  

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

=2PRt1fcpCzo  

Виконати впр. 15(5-7) 

03.12. 

Українська 

література 

Розмаїття сучасної 

лірики. В.Герасим*юк 

«Чоловічий танець». 

Презентація  

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

03.12. 
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Роздуми над 

проблемами 

національної 

культури. 

gerasimuk-spovid-dusi-u-virsah-

sucasnogo-poeta-colovicij-tanec-

persij-snig-ziva-vatra-prezentacia-

30076.html 

виписати художні засоби. 

Геометрія  Узагальнена теорема 

Фалеса 

Підручник п. 11 ( ст. 76-77)- 

опрацювати 

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

=jSSnDSO0M_s  

Виконати № 373, 375, 377 

04.12 

Біологія  Система органів 

дихання 

Підручник, § 14 (ст.64-67) 

опрацювати,                  

переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-biologi-dlya-8-klasu-

na-temu-dihalna-sistema-

13447.html 

Онлайн - тестування 

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

sistema-lyudini-24717.html 

04.12. 

Зарубіжна 

література 

Ду Фу «Пісня про хліб 

і шовк», «Весняний 

краєвид». Зв*язок 

поезії з історичною 

реальністю. 

Переглянути презентацію 

https://svitppt.com.ua/zarubizhna-

literatura/du-fu.html 

 опрацювати матеріал 

підручника стор. 124-128, 

завдання 1-8 на стор.128-129. 

04.12. 

Інформатика  

Практична робота 4. 

Структура документа. 

Автоматизоване 

створення змісту та 

покажчиків 

 

Переглянути виконання 

практичної роботи  

https://youtu.be/rGTEeuTR4pE 

 

Виконати практичну роботу 4 

(ст.129) 

04.12 

Фізична культура Настільний теніс 

Історія розвитку 

настільного тенісу в 

світі. Правила гри. 

Комплекс вправ в русі 

 

Переглянути відеоматеріал 

https://youtu.be/ZqF286fHlW8 

 

Виконати комплекс вправ в русі 

04.12 
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