
Графік дистанційного навчання  

для учнів 8 класу  

з 05.04.2021 -09.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Вправи на застосування 

теореми Вієта 

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

Підручник п. 20 ( ст.157-160) 

повторити ,  виконати № 693, 

697(5-8), 701 

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

t5tZRYSAdE 

 

05.04. 

Історія України 

Сокирка П.М. 

Правобережна Україна. 

Гайдамаки. Коліївщина. 

Рух Опришків. 

Опрацювати §34. 

 

Урок на платформі Zoom. 

05.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Великобританія» 

Граматика 

Урок у Google Meet Час 13.25 

Урок 9 ст 134 

1. Повторити правила 

утворення майбутнього 

простого часу пасивного 

стану дієслів ст 209 

2. Впр 5 ст 136 письмово 

 

05.04. 

Хімія 

Смаженюк С. Л. 

«Оксиди. Кислоти. 

Основи» 

Самостійна робота. 

Виконати тестові 

завдання (завдання у 

вайбері) 

05.04. 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Легка атлетика Тактика бігу на середні 

дистанції, ознайомитись 

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

rn/4425 

 

Навчальний норматив – стрибки 

у довжину з розбігу способом 

«зігнувши ноги», відтворити 

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

rn/4426#:~:text=%D0%A3%20%

D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1

%8C%D0%BE%D1%82%D1%96

%20%D0%BD%D0%BE%D0%B

3%D0%B8%20%D0%B7%D1%9

6%D0%B3%D0%BD%D0%B8%

20%D0%B2,%D1%82%D0%B0

%D0%BA%2C%20%D1%89%D0

05.04. 

https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=mt5tZRYSAdE
https://www.youtube.com/watch?v=mt5tZRYSAdE
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4425
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4425
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0


%BE%D0%B1%20%D0%BD%D

0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D

0%B0%D1%81%D1%82%D0%B

8%20%D0%BD%D0%B0%D0%

B7%D0%B0%D0%B4. 

 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Елемент керування 

«кнопка». Основні 

компоненти програми 

для ОС з графічним 

інтерфейсом 

Переглянути відеоурок 

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

=GrwEFoWGuRU  

Повторити п.5.2 (ст.170-173) 

Виконати інтерактивні вправи 

https://learningapps.org/watch?v=

ph5a7fmet16 

https://learningapps.org/2892700 

https://learningapps.org/1144442 

 

05.04. 

Мистецтво 

Нікітішина Н.О 

Заміна 

Узагальнення вивченого 

з теми «Стилі та 

напрями мистецтва : 

бароко, рококо, 

класицизм» 

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

robota-baroko-rokoko-klasicizm-

79951.html 

Виконати тестові завдання за 

посиланням 

06.04. 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 

Контрольна робота №5 

(з теми «Квадратне 

рівняння . Теорема 

Вієта») 

Підручник п. 18-20  – повторити, 

виконати різнорівневі завдання 

(файловий документ) 

 

06.04. 

 

Фізика 

Войтюк О.М. 

Розв'язування задач 

підготовка до 

контрольної роботи 

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

tbcc-amw 

Підручник  §23-32 - повторити , 

виконати  № 4-7, 12, 13 (ст. 220-

221) 

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

poslidovnogo-i-paralelnogo-z-

ednannya-spozhivachiv-869310.html 

06.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Різні країни-різні звичаї 

і традиції» Читання 

Письмо 

Урок 10 ст 137 

1. https://www.youtube.com/

watch?v=ZV2vV7VL1_8&

ab_channel=%D0%92%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%

D0%BE%D1%83%D1%8

0%D0%BE%D0%BA%D0

%B8%D0%B2%D0%98%

D0%BD%D1%82%D0%B

5%D1%80%D0%BD%D0

%B5%D1%82 

2. Впр.2 Прочитайте текст і 

розкажіть, що ви 

дізнались про    традиції 

Шотландії 

06.04. 

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4426#:~:text=%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2,%D1%82%D0%B0%D0%BA%2C%20%D1%89%D0%BE%D0%B1%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
https://www.youtube.com/watch?v=GrwEFoWGuRU
https://www.youtube.com/watch?v=GrwEFoWGuRU
https://learningapps.org/watch?v=ph5a7fmet16
https://learningapps.org/watch?v=ph5a7fmet16
https://learningapps.org/2892700
https://learningapps.org/1144442
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-baroko-rokoko-klasicizm-79951.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-baroko-rokoko-klasicizm-79951.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-baroko-rokoko-klasicizm-79951.html
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://naurok.com.ua/test/zakoni-poslidovnogo-i-paralelnogo-z-ednannya-spozhivachiv-869310.html
https://naurok.com.ua/test/zakoni-poslidovnogo-i-paralelnogo-z-ednannya-spozhivachiv-869310.html
https://naurok.com.ua/test/zakoni-poslidovnogo-i-paralelnogo-z-ednannya-spozhivachiv-869310.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2vV7VL1_8&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2vV7VL1_8&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2vV7VL1_8&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2vV7VL1_8&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2vV7VL1_8&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2vV7VL1_8&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2vV7VL1_8&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2vV7VL1_8&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2vV7VL1_8&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2vV7VL1_8&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


3. Впр 2 ст137-написати 

стислий переказ тексту 

(10-12 речень) 

Українська 

література 

Борова Н.А 

Образи Славка Беркути, 

Юлька Ващука, Стефка 

Вуса, Лілі Теслюк. 

Презентації 

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

=F_Yo4Cu6tsU 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-nina-bichuya-shpaga-slavka-

berkuti-181570.html 

(ВІД 41 СЛАЙДУ) 

 

Записати літературний паспорт 

твору,скласти ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ГРОНО ДО ОБРАЗУ СЛАВКА 

БЕРКУТИ.ОБРАЗУ СЛАВКА 

БЕРКУТИ. 
 

06.04. 

 

Українська мова 

Борова Н.А. 

Групи вставних слів і 

словосполучень за 

значенням. 

Презентація 

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

=TgGz-aOgcPI 

Підручник с.214-215 вправи 387,  

388. 

 

 

06.04. 

 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Вправи на знаходження 

площі паралелограма, 

ромба 

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

tbcc-amw 

Підручник п. 21 (ст.151) – 

повторити, виконати  № 706, 714 

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

OM8kJCztAc 

07.04. 

Хімія 

Смаженюк С. Л. 

«Солі. Фізичні 

властивості, 

поширеність у природі, 

вплив на довкілля» 

1. Прочитати параграф 32  

ст 174-175, 179 

2. Переглянути відео і 

повторити властивості 

солей 

https://www.youtube.com/

watch?v=Xmd54UkhSB8

&ab_channel=%D0%93%

D0%B0%D0%BB%D0%B

8%D0%BD%D0%B0%D0

%A8%D0%B5%D0%B2%

D1%87%D0%B5%D0%B

D%D0%BA%D0%BE 

3.  

07.04. 

Основи здоров’я 

Запрута О.В. 

Мотоцикл і безпека. Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet) 
Повторити §11 стор. 73-79 

07.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Yo4Cu6tsU
https://www.youtube.com/watch?v=F_Yo4Cu6tsU
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https://www.youtube.com/watch?v=TgGz-aOgcPI
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=fOM8kJCztAc
https://www.youtube.com/watch?v=fOM8kJCztAc
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https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


Опрацювати матеріал за 

посиланням 

http://mutyn.krolevec-

osvita.gov.ua/news/08-25-22-16-03-

2021/ 

 

 

Трудове 

навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Технологія оздоблення 

виробів ручними швами, 

вишивкою, бісером, 

штучними квітами, 

плетеними елементами, 

макраме. 

Ознайомитись з видами 

оздоблення 

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

=l44wWQK7f4w 

 

Виконати практичне завдання 

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

=BQlnANFRuX0&t=80s 

 

07.04. 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Сенсорні системи смаку, 

нюху, рівноваги та руху 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 8 

класу перед початком уроку)                     

Опрацювати § 45 і 46. 

Переглянути  презентацію, 

скласти конспект   

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

do-uroku-sensorni-sistemi-

rivnovagi-nyuhu-ta-smaku-

155997.html 

07.04. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Мольєр «Міщанин-

шляхтич   

Загальнолюдське 

значення     твору. 

 

 

 

 

Тести http://svatky-

zosh.pl.sch.in.ua/Files/downloadce

nter/komediya-molera-mischanin-

shlyahtich-397.pdf 

 

 

 

07.04. 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Контрольна робота №4 

(з теми «Електричний 

струм») 

Підручник  §23-32 - повторити , 

виконати різнорівневі завдання 

(файловий документ) 

 

08.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Неозначені 

займенники» Граматика 

Урок у Google Meet Час 13.25 

Урок 10 ст 138 

1. Прочитати правила 

вживання неозначених 

займенників ст 138 

08.04. 

http://mutyn.krolevec-osvita.gov.ua/news/08-25-22-16-03-2021/
http://mutyn.krolevec-osvita.gov.ua/news/08-25-22-16-03-2021/
http://mutyn.krolevec-osvita.gov.ua/news/08-25-22-16-03-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=l44wWQK7f4w
https://www.youtube.com/watch?v=l44wWQK7f4w
https://www.youtube.com/watch?v=BQlnANFRuX0&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=BQlnANFRuX0&t=80s
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-sensorni-sistemi-rivnovagi-nyuhu-ta-smaku-155997.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-sensorni-sistemi-rivnovagi-nyuhu-ta-smaku-155997.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-sensorni-sistemi-rivnovagi-nyuhu-ta-smaku-155997.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-sensorni-sistemi-rivnovagi-nyuhu-ta-smaku-155997.html
http://svatky-zosh.pl.sch.in.ua/Files/downloadcenter/komediya-molera-mischanin-shlyahtich-397.pdf
http://svatky-zosh.pl.sch.in.ua/Files/downloadcenter/komediya-molera-mischanin-shlyahtich-397.pdf
http://svatky-zosh.pl.sch.in.ua/Files/downloadcenter/komediya-molera-mischanin-shlyahtich-397.pdf
http://svatky-zosh.pl.sch.in.ua/Files/downloadcenter/komediya-molera-mischanin-shlyahtich-397.pdf


2. Впр 3,4 ст138-139 

письмово 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Легка атлетика Правила проведення та тактика 

змагань зі стрибків, п 

ознайомитись 

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

=i_3sVb94JQs&t=130s 

 

Біг 100-300м. Стрибки через 

різноманітні предмети 

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

=EAt2Q1FKYbc 

 

08.04. 

Українська мова 

Борова Н.А. 
 

 

 

Контрольна робота. 

Синтаксис. Пунктуація. 

( тестування). 

Виписати з художньої 

літератури  6 речень із 

вставними конструкціями. 

08.04. 

Українська 

література 

Борова Н.А 

Ніна Бічуя «Шпага 

Славка Беркути». 

Особливості  ком-   

позиції твору. 

Презентація  

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-nina-bichuya-shpaga-slavka-

berkuti-181570.htm (ДО 41 

СЛАЙДУ) 

 

08.04. 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

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

tbcc-amw 

Підручник п.22(ст.155) – 

опрацювати , виконати  № 724 , 

727, 729 

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

eZXBnTGBh8 

09.04. 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Елемент керування 

«кнопка». Поняття 

об’єкту та його 

властивостей і методів. 

Властивості і методи 

елементів керування 

Переглянути відеопрезентацію 

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

=lJ2MMUdaJBk 

Повторити п.5.2 (ст.170-173), 

виконати завд. №2,4 (ст.174) 

09.04. 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Легка атлетика Правила проведення та техніка 

змагань з метань, ознайомитись 

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

=i_3sVb94JQs&t=130s 

Навчальний норматив – метання 

малого м’яча на дальність, 

відтворити 

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

=wqzoY6_YEtU&t=30s 

 

09.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=i_3sVb94JQs&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=i_3sVb94JQs&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc
https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc
https://naurok.com.ua/prezentaciya-nina-bichuya-shpaga-slavka-berkuti-181570.htm
https://naurok.com.ua/prezentaciya-nina-bichuya-shpaga-slavka-berkuti-181570.htm
https://naurok.com.ua/prezentaciya-nina-bichuya-shpaga-slavka-berkuti-181570.htm
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=4eZXBnTGBh8
https://www.youtube.com/watch?v=4eZXBnTGBh8
https://www.youtube.com/watch?v=lJ2MMUdaJBk
https://www.youtube.com/watch?v=lJ2MMUdaJBk
https://www.youtube.com/watch?v=i_3sVb94JQs&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=i_3sVb94JQs&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=wqzoY6_YEtU&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=wqzoY6_YEtU&t=30s


Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Сенсорні системи 

дотику, температури, 

болю 

Онлайн-урок (Конференція з 

використанням сервісу Google-

Meet ( пароль буде розміщено у 

групі Viber 8 класу перед 

початком уроку) Переглянути 

презентацію,                 

опрацювати § 47, виконати 

дослідницький практикум 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-na-temu-sensorni-sistemi-

dotiku-temperaturi-bolu-8-klas-

biologia-250135.html 

09.04. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

Тематика і проблематика 

комедії Мольєра 

«Міщанин-    шляхтич». 

Дібрати матеріал для 

характеристики образів комедії. 

 

09.04 

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-sensorni-sistemi-dotiku-temperaturi-bolu-8-klas-biologia-250135.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-sensorni-sistemi-dotiku-temperaturi-bolu-8-klas-biologia-250135.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-sensorni-sistemi-dotiku-temperaturi-bolu-8-klas-biologia-250135.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-sensorni-sistemi-dotiku-temperaturi-bolu-8-klas-biologia-250135.html

