
Графік дистанційного навчання  

для учнів 8 класу  

з 22.03.2021 -26.03.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Алгебра  

Войтюк О.М. 

Розв'язування 

квадратних рівнянь 

9.30 https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw 
Підручник п. 19 ( ст.148-151) 

повторити ,  виконати № 645(3,4), 

638(3,4,6) 
https://naurok.com.ua/test/rozv-

yazuvannya-kvadratnih-rivnyan-

3468.html  

 

22.03. 

Історія України 

Сокирка П.М. 

Підкорення Кримського 

ханства. 

Опрацювати §33, ст. 219-222.  

Урок на платформі Zoom. 

22.03 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Життя у 

Великобританії» 

Лесксика 

Читання 

Урок 9 ст 134 

1. Повторити слова з теми 

«Великобританія» 

2. Впр 2 ст 134 прочитати 

текст і вставити 

пропущені частини 

3. Впр 3 ст 135 письмово 

22.03 

Хімія 

Смаженюк С. Л. 

«Хімічні властивості 

амфотерних 

годроксидів.» 

 

1. Переглянути відео 

https://www.youtube.com/

watch?v=A_g-KoV-

eeg&ab_channel=AlenaBu

lgakova 

 

2. Прочитати параграф 31 

ст169 

3. Виконати впр 247, 252 

письмово 

 

22.03 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Легка атлетика Правила загартовування 

тепловими та холодовими 

процедурами (ознайомитись) 

http://yuliya-

rudenko.kh.sch.in.ua/distancijne_n

avchannya/_formuvannya_zdorov

ogo_sposobu_zhittya/8_klas/ 

 

Різновиди стрибків із 

завданнями (відтворити) 

22.03 

https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
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https://www.youtube.com/watch?v

=EAt2Q1FKYbc 

 

«Човниковий біг» 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Поняття події, 

обробника події. 

Редагування коду 

обробника події. 

Використання вікон 

повідомлень. Запис 

програми засобами 

середовища 

програмування. 

Переглянути відеоурок 

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

=Mk7XoApJct4 

Опрацювати п.5.2 (163-168) 

Виконати тестування 

https://naurok.com.ua/test/start/73

5527 

 

22.03 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 

Теорема Вієта та теорема 

, обернена до неї 

9.30 https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw  

Підручник п. 20 ( ст.157-160) – 

опрацювати, виконати № 685, 689 

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

4BHfTOX8ks  

23.03. 

 

 Фізика 

Войтюк О.М. 

Розв'язування задач на 

паралельне з'єднання 

провідників 

10.30https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw  

Підручник  §32(ст.170-175) - 

повторити , виконати впр. №32(5,6) 

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

CQdoyErppM  

23.03. 

Історія України 

Сокирка П.М. 

 

Колонізація Півдня 

України. 

Опрацювати ст. 222-225. 

Переглянути відеоматеріал  

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

=yaqnworN3LU&ab_channel=%D

0%A2%D0%92-

%D0%91%D0%B5%D1%80%D0

%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8

1%D0%BA  

23.03. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Різні країни – різні 

звичаї» Говоріння 

Урок у Google Meet Час 11.20 

Урок 10 ст 136 

1. Впр.4, 6  ст139 письмово 

 

23.03. 

 

Українська мова 

 Борова Н.А. 

УМР. Контрольний 

стислий письмовий 

переказ розповідного 

тексту з елементами 

опису місцевості в 

художньому стилі ( за 

складним планом) 

Підручник с. 221-222 вправа 

393, скласти складний план та 

стислий переказ на чернетці. 

 

 

 

   

 

23.03. 

Українська 

література 

Борова Н.А 

Ніна Бічуя «Шпага 

Славка   Беркути». 

Повість про школу й 

проблеми дорослішання, 

Переглянути презентації  

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

=elhq-peATDs 

23.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc
https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc
https://www.youtube.com/watch?v=Mk7XoApJct4
https://www.youtube.com/watch?v=Mk7XoApJct4
https://naurok.com.ua/test/start/735527
https://naurok.com.ua/test/start/735527
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=k4BHfTOX8ks
https://www.youtube.com/watch?v=k4BHfTOX8ks
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=cCQdoyErppM
https://www.youtube.com/watch?v=cCQdoyErppM
https://www.youtube.com/watch?v=yaqnworN3LU&ab_channel=%D0%A2%D0%92-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=yaqnworN3LU&ab_channel=%D0%A2%D0%92-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=yaqnworN3LU&ab_channel=%D0%A2%D0%92-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=yaqnworN3LU&ab_channel=%D0%A2%D0%92-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=yaqnworN3LU&ab_channel=%D0%A2%D0%92-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=yaqnworN3LU&ab_channel=%D0%A2%D0%92-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=elhq-peATDs
https://www.youtube.com/watch?v=elhq-peATDs


про роль батьків у 

вихованні дітей та 

їхньому дозвіллі. 

http://svitliteraturu.com/load/dopo

moga_uchnju_z_ukr_lit/8_klas/nin

a_bichuja_anketa_pismennici/62-

1-0-1090 

 прочитати повість,переказувати 

ключові епізоди. 

 

 

 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Площа прямокутника 12.30 https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw 

Підручник п. 20 (ст.145-147) – 

опрацювати, виконати  № 677, 690  

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

PB7kk4QEt8  

24.03. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Кількість населення в 

світі та в Україні. 

Опрацювати §47-48. 

Переглянути відеоматеріал  

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

=DUhL_-

gvhsU&ab_channel=MONUKRAI

NE  

 

24.03. 

Основи здоров’я 

Запрута О.В. 

Мотоцикл і безпека Розміщення завдань у групі 

Viber 8 класу. 

Законспектувати§20 стор. 127-

132 

Презентація за посиланням 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-motocikl-i-bezpeka-8-klas-

239605.html 

 

 

24.03. 

Хімія 

Смаженюк С. Л. 

«Розрахунки за 

хімічними рівняннями 

маси, об’єму, кількості 

речовини» 

Урок у Google Meet Час 11.20 

1. Повторити параграф 28 

ст 147 

2. впр 242 

24.03. 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Слухова сенсорна 

система 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 8 

класу перед початком уроку)                     

Опрацювати § 44, Переглянути  

презентацію, скласти конспект  і 

виконати онлайн-тести 

https://vseosvita.ua/library/prezenta

cia-na-temu-sluhova-sensorna-

sistema-vuhogigiena-sluhu-8-klas-

biologia-244329.html                 

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

sensorna-sistema-65805.html 

24.03. 
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Трудове 

навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Технологія виконання 

оздоблювальних 

елементів  

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-ozdoblenna-odagu-c1-

248362.html 

Ознайомитись із видами 

оздоблювальних елементів. 

https://vseosvita.ua/library/embed/

0100dykq-e056.ppt.html 

Визначитися зі зразком виробу, 

розпочати роботу 

 

24.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Мольєр – майстер  

класич- ної  комедії. 

Художнє новаторство 

Мольєра у дра-  матургії. 

Презентацію переглянути 

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

=zMbipjjSYbg 

 

Підручник с.228- 231 скласти 

опорний конспект, прочитати 

комедію « Міщанин- шляхтич». 

 

 

 

24.03. 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Змішане з'єднання 

провідників 

Підручник  §31-32 ( ст. 162-175)- 

повторити , виконати   №393, 394 

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

LEVf71yjVk  

25.03. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Статево-віковий склад 

населення світу й 

України. 

Практична робота№11. 

Аналіз статево-вікових 

пірамід України та 

окремих країн світу. 

Опрацювати §50. 

Переглянути відеоматеріал  

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

=BrwhX43VS8o&ab_channel=%

D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1

%81%D1%8C%D0%BA%D0%B

0%D0%97%D0%9E%D0%A8N3

1%D0%86-

%D0%86%D0%86%D0%86%D1

%81%D1%82%D1%83%D0%BF

%D0%B5%D0%BD%D1%96%D

0%B2  

Урок на платформі Zoom. 

 

25.03. 

Всесвітня історія 

Сокирка П.М. 

Просвітництво й 

промислова революція.  

Опрацювати §22. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=0cBWV_RXENU&ab_channel=

%D0%94%D0%B8%D1%81%D1

%82%D0%B0%D0%BD%D1%86

%D1%96%D0%B9%D0%BD%D

0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%

B2%D1%87%D0%B0%D0%BD
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https://www.youtube.com/watch?v=0cBWV_RXENU&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%D0%A2No41
https://www.youtube.com/watch?v=0cBWV_RXENU&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%D0%A2No41
https://www.youtube.com/watch?v=0cBWV_RXENU&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%D0%A2No41
https://www.youtube.com/watch?v=0cBWV_RXENU&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%D0%A2No41
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Англійська мова 

  Смаженюк С.Л. 

«Різні країни-різні 

звичаї» Аудіювання 

Урок 4 ст 121 

1. Прослухати аудіо запис у 

вайбер і виконати  

Впр 4 ст121 письмово 

 

25.03. 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Легка атлетика Значення занять фізичною 

культурою та спортом для 

підтримання розумової 

працездатності (ознайомитись) 

https://studfile.net/preview/545658

6/page:5/ 

 

Навчальний норматив – стрибки 

у довжину з місця 

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

=sKmbzx9KsSs 

 

25.03. 

Українська мова 

 Борова Н.А. 
 

 

 

УМР. Контрольний 

стислий письмовий 

переказ розповідного 

тексту з елементами 

опису місцевості в 

художньому стилі ( за 

складним планом) 

 

Повторити тему «Звертання. 

Вставні слова». 
 

 

25.03. 

Українська 

література  

Борова Н.А 

Ніна Бічуя «Шпага 

Славка   Беркути».  

«Максимальне 

навантаження» як вияв 

моральності та 

відповідальності в житті. 

Проблема особистості в 

сучасному світі. 

Презентація 

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

=o-6n20uahd8 

 

25.03. 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Площа паралелограма,   

ромба 

9.30  https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw 

Підручник п.21(ст.151) – 

опрацювати , виконати  № 703 , 

707, 711 

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

hNq6p8W_iw  

26.03. 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Слухова сенсорна 

система. Лабораторне 

дослідження: 

Онлайн-консультація перед 

початком виконання 

лабораторного дослідження 

26.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=0cBWV_RXENU&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%D0%A2No41
https://www.youtube.com/watch?v=0cBWV_RXENU&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%D0%A2No41
https://www.youtube.com/watch?v=0cBWV_RXENU&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%D0%A2No41
https://www.youtube.com/watch?v=0cBWV_RXENU&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%D0%A2No41
https://www.youtube.com/watch?v=0cBWV_RXENU&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%D0%A2No41
https://www.youtube.com/watch?v=0cBWV_RXENU&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%D0%A2No41
https://studfile.net/preview/5456586/page:5/
https://studfile.net/preview/5456586/page:5/
https://www.youtube.com/watch?v=sKmbzx9KsSs
https://www.youtube.com/watch?v=sKmbzx9KsSs
https://www.youtube.com/watch?v=o-6n20uahd8
https://www.youtube.com/watch?v=o-6n20uahd8
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=rhNq6p8W_iw
https://www.youtube.com/watch?v=rhNq6p8W_iw


Вимірювання порогу 

слухової чутливості. 

(Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 8 

класу перед початком уроку)                 

Виконати роботу на с.195 у 

підручнику 

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

doslidzhennya-vimiryuvannya-

poroga-sluhovo-chutlivosti-

162520.html 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Практична робота№9. 

Створення об’єктно-

орієнтованої програми, 

що відображає вікно 

повідомлення. 

Виконати практичну роботу, 

переглянувши пояснення 

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

=l8fPhoxu8nk 

 

26.03. 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Легка атлетика Практика бігу на короткій 

дистанції (переглянути) 

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

=XXAxCic9ybU 

 Повторний біг 4*30м.  

Стрибки з поворотами 

(відтворити) 

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

=EAt2Q1FKYbc 

 

26.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

Мольєр «Міщанин-

шляхтич»  Історія 

створення комедії.        

Робота з  текстом.   

Презентація 

http://www.myshared.ru/slide/106

4750/, знати зміст комедії, 

коментувати ключові епізоди. 

 

 

 

 

26.03. 

 

https://naurok.com.ua/laboratorne-doslidzhennya-vimiryuvannya-poroga-sluhovo-chutlivosti-162520.html
https://naurok.com.ua/laboratorne-doslidzhennya-vimiryuvannya-poroga-sluhovo-chutlivosti-162520.html
https://naurok.com.ua/laboratorne-doslidzhennya-vimiryuvannya-poroga-sluhovo-chutlivosti-162520.html
https://naurok.com.ua/laboratorne-doslidzhennya-vimiryuvannya-poroga-sluhovo-chutlivosti-162520.html
https://www.youtube.com/watch?v=l8fPhoxu8nk
https://www.youtube.com/watch?v=l8fPhoxu8nk
https://www.youtube.com/watch?v=XXAxCic9ybU
https://www.youtube.com/watch?v=XXAxCic9ybU
https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc
https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc
http://www.myshared.ru/slide/1064750/
http://www.myshared.ru/slide/1064750/

