
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 8 класу 

(02.11.2020 р. по 05.11.2020 р.) 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Основи здоров’я 

 

Запрута О.В. 

«Оздоровчі 

системи» 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням сервісу 

Zoom (пароль буде розміщено у групі 

Viber 8 класу) 

 

Підручник §5 стор. 36-41 

Презентація 

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

ozdorovchi-sistemi-44327.html 

 

04.11.2020 

 

 

Історія України 

Сокирка П. М.  

Становлення 

козацького стану. 

Козацькі повстання 

кінця 16ст. Походи 

козаків першої 

чверті 17ст.  

 

Переглянути відеоматеріал 

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

11hw-Y  

Опрацювати §5,12 

02.11 

 Козацько- 

селянські повстаня 

20-30-х років 17ст.  

Опрацювати §15 03.11 

Всесвітня історія 

 

Сокирка П.М.  

 

 

 

 

 

 

Урок контролю 

знань з теми: « 

Великі географічні 

відкриття та 

становлення 

капіталістичних 

відносин» . 

Файлове повідомлення  05.11 

Географія 

 

Сокирка П.М. 

Україна на карті 

годинних поясів. 

Пр. р 3. Аналіз 

карти годинних 

поясів Землі. 

Розв'язування задач 

на визначення часу. 

 Переглянути відеоматеріал 

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

JtgjE  

Опрацювати §13 

04.11 

Форми земної 

поверхні. Карта 

«Тектонічна 

будова». Основні 

тектонічні 

структури . 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=B1bIfq

Utfc0  

Опрацювати §14,16. 

05.11 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ozdorovchi-sistemi-44327.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ozdorovchi-sistemi-44327.html
https://www.youtube.com/watch?v=vPBDH11hw-Y
https://www.youtube.com/watch?v=vPBDH11hw-Y
https://www.youtube.com/watch?v=UqcgDIJtgjE
https://www.youtube.com/watch?v=UqcgDIJtgjE
https://www.youtube.com/watch?v=B1bIfqUtfc0
https://www.youtube.com/watch?v=B1bIfqUtfc0


 

 

Алгебра 

 

Войтюк О.М. 

Додавання і 

віднімання 

раціональних 

дробів з різними 

знаменниками 

Підручник п.4 (ст.24-25)- опрацювати 

 10.00 

https://zoom.us/j/98413867490?pwd=YTI3

UXRFdFVHSEJXMWpoQ1hiMUp6Zz09  

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

QincI  

Виконати № 109,113,133 

02.11 

 

Вправи на 

додавання і 

віднімання 

раціональних 

дробів 

Підручник  п.4 (ст.24-25)- повторити 

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

N92kQU  

Виконати № 116, 118, 141 

03.11 

 

Геометрія 

 

Войтюк О.М. 

Середня лінія 

трикутника 

Підручник п. 7(ст. 40-41) – опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=0v28Es

TEtN0  

Виконати № 190, 192, 201  

04.11 

Трапеція та її 

властивості 

Підручник п. 8 ( ст. 44-46)- опрацювати 

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

6gPnFFAI  

Виконати № 217, 221, 224 

06.11 

 

Фізика 

 

Войтюк О.М. 

Агрегатні стани 

речовини . 

Кристалічні та 

аморфні тіла 

Підручник §10 (ст.44-49)-опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=jwQ8v-

0Ug08  

Виконати впр. 10(1-4) 

03.11 

Плавлення та 

кристалізація 

Підручник §11 (ст.51-54)-опрацювати 

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

Hiwgc   

Виконати впр. 11(4,5,6) 

 

05.11 

Українська мова  
 

 Борова Н. А. 

 Просте речення. 

Головні й 

другорядні члени 

речення. Підмет. 

Способи 

вираження 

підмета.Тире  між 

підметом  і 

присудком.  

 

Підручник стор. 74,  94-95,97,99,  вправи 

107,145. 

Презентація 

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/8-

klas/rechennia-prosti-i-skladni-odnoskladni-

i-dvoskladni-40146/pidmet-sposobi-

virazhennia-pidmeta-40644/re-0fa016ea-

7fd2-43b0-961a-4be7c0174575 

 

 

03.11                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присудок. Способи 

вираження 

присудка.  Простий 

і складений 

присудок 

 

 

Презентація 

https://studfile.net/preview/7179345/page:1

2/ 

 

Підручник стор.83-92, вправи 122,133. 

 

05.11 
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Українська 

література    

 

    Борова Н.А. 

Леся Українка. 

Життя поетеси,її 

мужність і сила 

духу. «Хотіла б я 

піснею стати…» 

Романтичність, 

волелюбність. 

Оптимізм, мрія і 

дійсність як 

провідні мотиви 

поезії. «Давня 

весна». Тема 

гармонійного 

поєднання людини 

з природою.                     

 

Підручник стор.41-45,завдання 10, 1,2  на 

стор. 45. Презентація 

https://dovidka.biz.ua/hotila-b-ya-pisneyu-

stati-analiz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Давня казка». Ідея 

вільної творчості, 

душевної свободи 

людини. Проблеми 

і мотиви. 

 

Презентація: 

https://school1133.ucoz.ru/load/idejno_khu

dozhnij_analiz_tvoru_davnja_kazka/1-1-0-

25 

 

Підручник стор.46-59, завдання 8-11, 1,2 

на стор. 59, уривки вивчити напам*ять.       

 

 

05.11.2020 

Зарубіжна 

література 

 

Борова Н.А. 

Гомер та його 

значення в історії 

розвитку 

європейських 

літератур. «Іліада». 

Гуманістичний 

зміст  

твору.Катарсис. 

«Двобій Ахілла і 

Гектора», «Пріам у 

Ахілла».  Р.М. (п). 

Порівняльна 

характеристика 

Ахілла і Гектора.         

 

Переглянути       презентацію. 

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

uroku-zarubizhno-literaturi-u-8-klasi-

gomer---legendarniy-osnovopolozhnik-

evropeysko-literaturi-4963.html 

  

Прочитати твір. Скласти порівняльну ха 

рактеристику  («кола Вена») Ахілла і 

Гектора.                        

 

 

 

 

 

 

04.11.2020                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види лірики в 

давній Греції й 

особливості їх 

розвитку.       

Тіртей  « Добре 

вмирати тому…».        

Сапфо  «До 

Афродіти»     

 

 

Презентації  https://dovidka.biz.ua/tsikavi-

fakty-pro-tirteia/ 

 

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

uroku-17-iz-zarubiznoi-literaturi-8-klas-

60807.html 

 .Підручник стор. 71-75. 

06.11.2020 

Англійська мова 

 

«Книги і 

письменники» 

Підручник Урок 1 ст. 62 02.11.2020 
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 Смаженюк С.Л. 1. Повторити слова з теми 

(словник) 

2. Прочитайте текст впр 2і 

виконайте тести  впр.3 ст63 

3. Впр4 ст 64 запитання вікторини 

 

«Історія 

виникнення книги» 

Підручник Урок 3 ст. 66 

1. Прочитати рекомендації і скласти 

розповідь за картинками ст 66 

2. Впр 3 ст 67 Прочитати текст і 

дібрати заголовки 

 

03.11.2020 

 

«Майбутній 

простий час 

пасивний стан» 

Підручник Урок 4 ст. 68 

1. Запишіть у словничок і вивчіть 

правила утворення пасивного 

стану дієслів у майбутньому 

простому часі 

2. Перегляньте відео і порівняйте 

вживання пасивного стану у 

простих часах  

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

=oXbgIWBYYxE&ab_channel=Ol

enaRydosh 

2.За зразком виконайте впр 6,8 ст.69 

 

05.11.2020 

 

Хімія 

 

Смаженюк С.Л. 

«Будова атома. 

Періодичний закон 

та періодична 

система хімічних 

елементів.».   

Контроль знань з теми «Будова атома. 

Періодичний закон та періодична 

система хімічних елементів.». 

Самостійна робота 

Виконати тестові завдання (завдання 

у вайбер) 

02.11.2020 

 

Природа хімічного 

зв’язку. 

Електронегативніст

ь атомів хімічних 

елементів. 

Підручник ст. 84-85 параграф 16—

опрацювати, дати відповіді впр.109, 110, 

111 

параграф 17—опрацювати, Лаб дослід 

№1 ст7( зошит для практичних робіт) 

http://interactive.ranok.com.ua/theme/conte

ntview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-8-

klas/14050-laboratorn-dosldi/laboratorniyi-

dosld-1-oznayiomlenny переглянути відео 

і записати спостереження у зошит 

 

04.11.2020 

 

Біологія  

 

Номировська О.Д. 

Функція та будова 

скелетних м'язів.  

Підручник, § 31 (ст.137-140) 

опрацювати; 

https://www.youtube.com/watch?v=0WHY

pmRLOCE 

 

04.11. 

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-8-klas/14050-laboratorn-dosldi/laboratorniyi-dosld-1-oznayiomlenny
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-8-klas/14050-laboratorn-dosldi/laboratorniyi-dosld-1-oznayiomlenny
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-8-klas/14050-laboratorn-dosldi/laboratorniyi-dosld-1-oznayiomlenny
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-8-klas/14050-laboratorn-dosldi/laboratorniyi-dosld-1-oznayiomlenny
https://www.youtube.com/watch?v=0WHYpmRLOCE
https://www.youtube.com/watch?v=0WHYpmRLOCE


Основні групи 

скелетних м'язів. 

Лабораторна 

дослідження №3 

розвитку втоми при 

статичному та 

динамічному 

навантаженні; 

впливу ритму й 

навантаження на 

розвиток втоми. 

Надання першої 

допомоги при 

ушкодженнях 

опорно-рухової 

системи 

 

Підручник, § 32 (ст.141-144) 

опрацювати, 

Виконати лабораторне дослідження    

https://www.youtube.com/watch?v=K9lS_L

h9hHI  

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

doslidzhennya-tema-vpliv-ritmu-y-

navantazhennya-na-rozvitok-vtomi-

118131.html 

 

06.11. 

 

Фізична 

культура 

 

Гут Л.В. 

 

Туризм Виконати комплекс ЗРВ.  

Види туристського багаття (переглянути 

презентацію) 

https://vseosvita.ua/library/bagatta-ta-ih-

vidi-254241.html 

 

02.11 

Туризм Виконати комплекс ЗРВ.  

Основи орієнтування на місцевості. 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=eNnK4

RKUmyI.  

 

05.11 

Туризм Виконати комплекс ЗРВ.  

Повторити матеріал (види туристських 

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

turistichni-vuzli-144429.html 

В’язання туристських вузлів, вивчених 

раніше 

 

06.11 

 

 

Інформатика 

 

Гут Л.В. 

 

Створення, 

редагування та 

форматування 

символів, колонок, 

списків в 

текстовому 

документі. 

Недруковані знаки 

Переглянути презентацію 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=

BFE669A0ADEF7F28!3401&ithint=file%2

cpptx&authkey=!ANwmxWzr9iXeI2E 

Опрацювати п.3.1 (ст.71-80), виконати 

завдання №2 (ст.89), 6(ст.90). 

02.11 

Створення, 

редагування та 

форматування 

таблиць в 

текстовому 

документі. 

Переглянути презентацію 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=

BFE669A0ADEF7F28!3392&ithint=file%2

cpptx&authkey=!AL_cDDzIlgoOwm0 

Опрацювати п.3.2 (ст.81-88), виконати 

завдання №4 (ст.80) 

 

 

06.11 

https://www.youtube.com/watch?v=K9lS_Lh9hHI
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https://vseosvita.ua/library/bagatta-ta-ih-vidi-254241.html
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Мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Візантійський 

стиль. Романський 

стиль. 

Узагальнення 

вивченого. 

Опрацювати пар. 5-8 ст. 49-81 

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

uroku-v-8-klasi-vizantijskij-stil-

169998.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vr3r5N

zfRvk 

 

http://anastasiaartway.blogspot.com/2018/0

4/romanesque-architecture-8.html  

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLKo

LlczPJZkyd6SOZMfehoj2Ki8eCwwEg&v=

mzi1fdqtIMU 

02.11.2020 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В.  

 

Технологічний 

процес 

виготовлення 

виробу. 

Оздоблення рамки. 

Захист проекту. 

Завершити  виготовлення виробу. 

Оздобити рамку та презентувати. 

https://www.youtube.com/watch?v=KqE6m

inyTQU 

 

03.11.2020 

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-8-klasi-vizantijskij-stil-169998.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-8-klasi-vizantijskij-stil-169998.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-8-klasi-vizantijskij-stil-169998.html
https://www.youtube.com/watch?v=vr3r5NzfRvk
https://www.youtube.com/watch?v=vr3r5NzfRvk
http://anastasiaartway.blogspot.com/2018/04/romanesque-architecture-8.html
http://anastasiaartway.blogspot.com/2018/04/romanesque-architecture-8.html
https://www.youtube.com/watch?list=PLKoLlczPJZkyd6SOZMfehoj2Ki8eCwwEg&v=mzi1fdqtIMU
https://www.youtube.com/watch?list=PLKoLlczPJZkyd6SOZMfehoj2Ki8eCwwEg&v=mzi1fdqtIMU
https://www.youtube.com/watch?list=PLKoLlczPJZkyd6SOZMfehoj2Ki8eCwwEg&v=mzi1fdqtIMU
https://www.youtube.com/watch?v=KqE6minyTQU
https://www.youtube.com/watch?v=KqE6minyTQU

