
Графік дистанційного навчання  

для учнів 8 класу  

з 18.01.2021 -22.01.2021 

 

 
 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Фізична культура 

 

Гут Л.В. 

Теніс Ракетки для настільного тенісу. 

Вправи в парах, відтворити 

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

=iA0qe8YvxJA&ab_channel=%D0

%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80

%D1%82%D0%A4%D1%96%D0

%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD

%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0

%BB%D1%8C%D1%82%D1%83

%D1%80%D0%B0%D0%97%D0

%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE

%D0%B2%27%D1%94 

. Багатокрокові переміщення 

(удосконалити) 

18.01 

Інформатика 

 

Гут Л.В. 

Створення та 

використання 

спільних електронних 

закладок. Канали 

новин 

Переглянути відеоурок-

презентацію 

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

=4sKJ4If-

fn8&ab_channel=%D0%92%D0%

B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD

%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0

%B0%D0%97%D1%96%D0%BD

%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0

%BA%D0%BE 

Виконати тести 

https://onlinetestpad.com/ru/test/58

1622-stvorennya-i-vikoristannya-

spilnikh-elektronnikh-zakladok-

kanali-novin 

 

18.01 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Таємниця музики» 

Граматика 

Урок 2 ст 92 

1. Повторити правила 

утворення майбутнього 

простого часу пасивного 

стану дієслів ст 209 

2. Переглянути відео і 

виконати впр 7 ст 92 

18.01 

https://www.youtube.com/watch?v=iA0qe8YvxJA&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%94
https://www.youtube.com/watch?v=iA0qe8YvxJA&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%94
https://www.youtube.com/watch?v=iA0qe8YvxJA&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%94
https://www.youtube.com/watch?v=iA0qe8YvxJA&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%94
https://www.youtube.com/watch?v=iA0qe8YvxJA&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%94
https://www.youtube.com/watch?v=iA0qe8YvxJA&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%94
https://www.youtube.com/watch?v=iA0qe8YvxJA&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%94
https://www.youtube.com/watch?v=iA0qe8YvxJA&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%94
https://www.youtube.com/watch?v=iA0qe8YvxJA&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%94
https://www.youtube.com/watch?v=iA0qe8YvxJA&ab_channel=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%94
https://www.youtube.com/watch?v=4sKJ4If-fn8&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=4sKJ4If-fn8&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=4sKJ4If-fn8&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=4sKJ4If-fn8&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=4sKJ4If-fn8&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=4sKJ4If-fn8&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=4sKJ4If-fn8&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=4sKJ4If-fn8&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://onlinetestpad.com/ru/test/581622-stvorennya-i-vikoristannya-spilnikh-elektronnikh-zakladok-kanali-novin
https://onlinetestpad.com/ru/test/581622-stvorennya-i-vikoristannya-spilnikh-elektronnikh-zakladok-kanali-novin
https://onlinetestpad.com/ru/test/581622-stvorennya-i-vikoristannya-spilnikh-elektronnikh-zakladok-kanali-novin
https://onlinetestpad.com/ru/test/581622-stvorennya-i-vikoristannya-spilnikh-elektronnikh-zakladok-kanali-novin


письмово 
https://www.youtube.com/w

atch?v=oXbgIWBYYxE&a

b_channel=OlenaRydosh 

 

Хімія 

Смаженюк С. Л. 

«Відносна густина 

газів» Обчислення з 

використанням 

відносної густини 

газів 

1. Прочитати параграф 22 

ст116 

2. Переглянути відео і 

виконати впр 163, 166 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3yrJVXE_TXQ&ab

_channel=%D0%A5%D1%

96%D0%BC%D1%96%D1

%8F%D0%BE%D0%BD%

D0%BB%D0%B0%D0%B

9%D0%BD%D0%A2%D0

%B5%D1%82%D1%8F%D

0%BD%D0%B8%D0%91

%D0%B0%D0%B7%D0%

B0%D0%B2%D0%BB%D

1%83%D0%BA 

 

18.01 

Історія України 

Сокирка П.М. 

Гетьманщина в часи 

Івана Мазепи. 

Опрацювати §28,  ст.. 181-184. 

Скласти таблицю « Внутрішня та 

зовнішня політика І. Мазепи.» 

Переглянути відеоматеріал 

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

=fF4uZl6X7MM&ab_channel=MO

NUKRAINE 

18.01. 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Функція у=х2 її графік Підручник п. 11 (ст.83-85) – 

опрацювати Виконати № 351, 

354, 372 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

=B7X5Aax3_yA 

 

18.01 

Мистецтво 

 

Чернова Л. В. 

Стиль бароко. 

Мистецтво бароко. 

Музичне і театральне 

мистецтво. 

Опрацювати пар. 17 ст. 

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

=0bEbLdaLLTk 

Виконати тестові завдання 

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

arhitektura-skulptura-zhivopis-

172.html 

18.01 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 

Квадратний корінь. Підручник п.12 (ст.88-92) – 

опрацювати, виконати № 380, 

384, 356. 

19.01 

https://www.youtube.com/watch?v=oXbgIWBYYxE&ab_channel=OlenaRydosh
https://www.youtube.com/watch?v=oXbgIWBYYxE&ab_channel=OlenaRydosh
https://www.youtube.com/watch?v=oXbgIWBYYxE&ab_channel=OlenaRydosh
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=3yrJVXE_TXQ&ab_channel=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=fF4uZl6X7MM&ab_channel=MONUKRAINE
https://www.youtube.com/watch?v=fF4uZl6X7MM&ab_channel=MONUKRAINE
https://www.youtube.com/watch?v=fF4uZl6X7MM&ab_channel=MONUKRAINE
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=B7X5Aax3_yA
https://www.youtube.com/watch?v=B7X5Aax3_yA
https://www.youtube.com/watch?v=0bEbLdaLLTk
https://www.youtube.com/watch?v=0bEbLdaLLTk
https://naurok.com.ua/test/baroko-arhitektura-skulptura-zhivopis-172.html
https://naurok.com.ua/test/baroko-arhitektura-skulptura-zhivopis-172.html
https://naurok.com.ua/test/baroko-arhitektura-skulptura-zhivopis-172.html


https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

=O3xGsfmV6Q8 

 

 

Фізика 

Войтюк О.М. 

Електричне поле Підручник  §20 ( ст. 106-111)- 

опрацювати , виконати 

впр.20(2,3) 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

=KMjcknB1jt8 

 

19.01 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Музичні стилі» 

Читання 

Урок 3 ст92 

1. Впр.4 ст.93Прочитайте 

текст і дайте відповіді на 

запитання 

2. Впр 2 ст94 Складіть 

речення за картинками 

19.01 

Історія України 

Сокирка П.М. 

 

 

Національно-

визвольна акція 

гетьмана І. Мазепи. 

 

Опрацювати §28,  ст.184-188. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=M1Xdjw_lE04&ab_channel=%D

0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B

0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D

0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B

8%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0

%B0 

19.01. 

 

 

Українська мова 

Борова Н.А. 

 

Односкладні речення 

як частина складного 

речення. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 8 

класу перед початком уроку) 

 

Презентація 

https://disted.edu.vn.ua/courses/lear

n/4955 

 

Підручник стор. 165-167, вправи 

283,284. 

 

 

19.01 

https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=O3xGsfmV6Q8
https://www.youtube.com/watch?v=O3xGsfmV6Q8
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=KMjcknB1jt8
https://www.youtube.com/watch?v=KMjcknB1jt8
https://www.youtube.com/watch?v=M1Xdjw_lE04&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=M1Xdjw_lE04&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
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Українська 

література Борова 

Н.А 

І.Карпенко-Карий. 

Трагікомедія «Сто 

тисяч». Проблема 

влади грошей, 

бездуховності 

людини,засліпленої 

прагненням до 

наживи. Засоби 

сатиричного 

змалювання. 

 

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

i-karpenko-kariy-sto-tisyach-

problema-vladi-groshey-zasobi-

satirichnogo-zmalyuvannya-

harakteristika-diyovih-osib-tvoru-

95249.html-переглянути 

презентацію.скласти сенкан 

«Гроші». 

 

19.01 

Трудове навчання 

 

Чернова Л. В. 

Вибір та 

обгрунтування  теми 

проекту. Основи 

комбінаторики. 

Планування роботи з 

виконання проекту. 

Розробка ескізного 

малюнка виробу. 

Створення візерунка 

для вишивання. Добір 

інструментів та 

конструкційних 

матеріалів для роботи. 

Розкроювання виробу. 

Опрацювати матеріал за 

посиланням. 

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

vishitiy-rushnik-20979.html 

Дібрати моделі-аналоги та схеми 

для виготовлення декоративного 

рушника. (мережка, гладь, 

хрестик – на вибір). 

Дібрати інструменти та 

матеріали для виготовлення 

декоративного рушника: канва 

(або тканина білого кольору) 

голка,нитка біла (для шиття), 

нитки для вишивання, ножиці. 

19.01 

Хімія 

Смаженюк С. Л. 

«Кількість речовини. 

Розрахунки за 

хімічними 

формулами» 

Контроль знань з теми. 

Самостійна робота. Завдання у 

вайбер 

20.01 

Географія 

Сокирка П.М. 

Різноманітність 

рослинності. 

Закономірності 

поширення 

рослинного покриву в 

Україні. 

Опрацювати §31, скласти 

конспект. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=1x7jm-

fhFGw&ab_channel=RichelieuLyc

eum 

20.01. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Шекспір. 

Шекспірівське 

питання. Роль В. 

Шекспіра в розвитку 

англійської літератури 

і  світового мистецтва. 

 

 

Презентація  

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

zhittya-ta-tvorchist-vilyama-

shekspira-21882.html 

Підручник стор.165-167(скласти 

опорний конспект), прочитати 

трагедію «Ромео і Джульєтта». 

 

20.01 
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Геометрія 

Войтюк О.М. 

Теорема Піфагора Підручник п. 16 (ст.116) – 

опрацювати, виконати  № 529, 

530, 532 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

=7dlDWvzAFqc 

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

=kgqpvnkcsFE 

 

20.01 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Серцево-судинні 

хвороби та їх 

профілактика. 

Кровотечі. 

Лабораторне 

дослідження: 

вимірювання частоти 

серцевих скорочень 

 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 8 

класу перед початком уроку) 

Опрацювати § 23, с.102. 

Виконати лабораторне 

дослідження с.104-105; скласти 

пам’ятку «Перша допомога при 

кровотечах» 

20.01. 

 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Музичні стилі» 

Аудіювання 

Говоріння 

Урок у Google Meet час 13.35 

1. Прослухати аудіо запис і 

відновити текст впр 3 ст92 

2. Опис музичних стилів впр 

6-8 ст 95 

 

21.01 

Географія 

Сокирка П.М. 

Тваринний світ 

України. 

Закономірності 

поширення 

тваринного світу в 

Україні. 

Опрацювати §32, на ст..165, 

вик.завд.5,6. 

Переглянути презентацію 

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

z-geografi-dlya-uchniv-8-klasu-

tvarinnniy-svit-ukra-ni-50384.html 

21.01. 

Всесвітня історія 

Сокирка П.М. 

Володіння Габсбургів. 

Карл V. Іспанія в 16 

ст. 

Опрацювати §15, на ст..127, 

вик.завд. 11,16. 

21.01. 

Українська мова 

Борова Н.А. 

 

 

 

Повні і неповні 

речення. Тире в 

неповних реченнях.      

Незакінчені речення. 

 

 

Відеоурок 

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

=4JCmAbvY5LU 

Підручник стор.167-169,173-178, 

вправи 290,297 завдання 2. 

21.01 

 

 

 

 

 

Українська 

література 

Борова Н.А 

УМР(у). Дискусія на 

тему: «У чому сенс 

людського життя?» 

Скласти порівняльну 

характеристику Герасима і 

Савки. 

21.01 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Механізм електризації 

. Електроскоп 
Підручник  §21 ( ст. 112-117)- 

опрацювати , виконати  впр. 

№21(2-4) 

21.01 
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https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

=x-_yzFqnaiA 

 

 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Узагальнення 

вивченого з теми 

«Транспорт речовин». 

Опрацювати  «Узагальнення 

теми» на с. 106-107, виконати 

онлайн-тести 

https://naurok.com.ua/test/krov-i-

krovonosna-sistema-7763.html 

22.01. 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Задачі на 

застосування теореми 

Піфагора 

Підручник п.15 (ст.113-114) – 

повторити , Виконати  № 516, 

518, 525 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

pifagora-27153.html 

 

 

 

22.01 

 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

В. Шекспір «Ромео і 

Джульєтта» . Історія 

створення. Конфлікт 

справжнього кохання і 

забобонів. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 8 

класу перед початком уроку) 

 

Підручник стор.174-175, 

завдання 2  «Для обговорення» 

на стор.190 виконати письмово. 

 

 

22.01 
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