
Графік дистанційного навчання для учнів 8 класу 

з 31.01.2022 по 04.02.2022 

 

 
Дата 

 

Предмет  Тема  Завдання  

31.01

. 

Алгебра Арифметичний 

квадратний 

корінь з добутку 

, дробу , степеня 

Опрацювати п.15 (ст. 115-118), виконати №478, 

№482, №484 

https://www.youtube.com/watch?v=gS4evQ1Bilk  

Історія 

України 

Сокирка 

П.М. 

Ліквідація 

козацтва на 

Правобережній 

Україні. 

Опрацювати §25 ст.138-141.9 

(скласти конспект) 

Переглянути відеоматеріал. 

https://naurok.com.ua/likvidaci-kozackogo-ustroyu-

na-pravoberezhzhi-177204.html 

Англійська 

мова 

Улюблені 

мелодії 

Урок у Meet Час 11.25 

Урок 10 ст 107 

Хімія Класифікація 

неорганічних 

сполук, їхні 

склад і 

номенклатура. 

Урок у Meet Час 13.25 

Опрацювати параграф 28 ст 144 

Інформатик

а 

Гут Л.В. 

Поле, його 

властивості. 

Онлайн-урок у Google Meet 

Переглянути відеопрезентацію 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ6HMjKsV0c&t=

8s, 

Опрацювати п.6.1, виконати завдання №2, 4 

(ст.187) 

 

 

01.02

. 

Мистецтво 

Нікітішина 

Н.О. 

Стиль рококо https://www.youtube.com/watch?v=sa5FAicdWG8 

https://www.youtube.com/watch?v=DvfyQ9Cxlfs 

https://www.youtube.com/watch?v=BeBqg6-csEA 

§20, створити ескіз костюма (вітальні) у стилі 

рококо 

Біологія 

Номировсь

ка О.Д. 

Будова нервової 

системи. 

Центральна і 

периферична 

нервова система 

Опрацювати § 35. Скласти конспект за відео 

https://www.youtube.com/watch?v=xuT078fonMw  

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Гімнастика. Акробатичні вправи, відтворити 

https://www.youtube.com/watch?v=6cyziHf5pcY 

Вправи на розвиток гнучкості, відтворити 

https://www.youtube.com/watch?v=ceq1t2P6Vk0 

Трудове 

навчання 

Гут Л.В. 

Виготовлення 

виробу. 

Пригадати технологію виготовлення виробу 

https://www.youtube.com/watch?v=cwOi23PtFcw&t=

4s 

Робота над виготовленням виробу. 

https://www.youtube.com/watch?v=gS4evQ1Bilk
https://www.youtube.com/watch?v=iJ6HMjKsV0c&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=iJ6HMjKsV0c&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=sa5FAicdWG8
https://www.youtube.com/watch?v=DvfyQ9Cxlfs
https://www.youtube.com/watch?v=BeBqg6-csEA
https://www.youtube.com/watch?v=xuT078fonMw
https://www.youtube.com/watch?v=6cyziHf5pcY
https://www.youtube.com/watch?v=ceq1t2P6Vk0
https://www.youtube.com/watch?v=cwOi23PtFcw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=cwOi23PtFcw&t=4s


Основи 

здоров'я 

Номировсь

ка О.Д. 

Стать і статеві 

ролі 

Опрацювати § 14 

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

 

 Геометрія Значення 

тригонометричн

их функцій кутів 

300, 450, 600 

Опрацювати п.17 (ст. 122-126), виконати №588, 

№589 

https://www.youtube.com/watch?v=e5my4z5gWe8  

02.02

. 

Фізика Контрольна 

робота №3 (з 

теми 

«Електричний 

заряд . 

Електричне 

поле») 

Повторити §19-22  ,  

виконати різнорівневі завдання (файловий 

документ) 

 

Географія 

Сокирка 

П.М. 

Природні зони 

України : 

широколистих 

лісів.. 

Урок у  Meet . Час 08.30. 

Опрацювати §38 

Охарактеризувати за планом природну зону. 

Інформатик

а 

Гут Л.В. 

Величини 

(змінні і 

константи), їхні 

властивості. 

Онлайн-урок у Google Meet 

Переглянути відеопрезентацію 

https://www.youtube.com/watch?v=KbJuPIj_Z7o 

Повторити п.6.1 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Гімнастика. Комбінації елементів вправ з рівноваги, відтворити 

https://www.youtube.com/watch?v=JSlDosW1IWs 

Стрибки на скакалці 

 

03.02

. 

Біологія 

Номировсь

ка О.Д. 

Спинний мозок. 

Лабораторне 

дослідження. 

Вивчення 

будови спинного 

і головного 

мозку людини 

Опрацювати §36 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-spinniy-
mozok-142072.html  

Алгебра Добуток і частка 

квадратних 

коренів 

Повторити п.15 (ст. 115-118), виконати №486, 

№488, №495 

https://www.youtube.com/watch?v=m7loxlMqkqk   

Геометрія 

 

Співвідношення 

між сторонами і 

кутами 

прямокутного 

трикутника 

Повторити п.17 (ст. 122-126), виконати №591, 

№595 , №598 

https://www.youtube.com/watch?v=H4Xu7ci_Efw  

Англійська 

мова 

Відомі ком-

позитори 

Урок 11 ст 109 

Повторити правила утворення майбутнього 

простого часу пасивного стану дієслів ст 209 

Впр 2 ст 109 Прочитати тексти і відповісти на 

запитання 

Впр 4 ст 111(письмово) 

https://www.youtube.com/watch?v=LbSyVgZkawI
https://www.youtube.com/watch?v=e5my4z5gWe8
https://www.youtube.com/watch?v=KbJuPIj_Z7o
https://www.youtube.com/watch?v=JSlDosW1IWs
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-spinniy-mozok-142072.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-spinniy-mozok-142072.html
https://www.youtube.com/watch?v=m7loxlMqkqk
https://www.youtube.com/watch?v=H4Xu7ci_Efw


Хімія Фізичні 

властивості 

оксидів. 

Поширеність у 

природі та 

використання 

оксидів. Вплив 

на довкілля і 

здоров’я 

людини. 

 

Опрацювати параграф 29 ст 153. Переглянути 

відео  

 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Гімнастика. Вправи на розвиток гнучкості, відтворити 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZWktydrHP8&t

=531s 

 

Танцювальні кроки, відтворити 

https://www.youtube.com/watch?v=M_RXIE2mzJg 

 

04.02

. 

Фізика 

 

 

Електричний 

струм . 

Електрична 

провідність 

металів 

Опрацювати §23(ст. 123-126) , виконати завдання  

впр. 23 (1, 6) 

https://www.youtube.com/watch?v=j6FZzpgab7U  

Всесвітня 

історія 

Сокирка 

П.М. 

Національно-

визвольна війна 

в Нідерландах. 

Утрехтська 

унія.. Вільгельм 

І Оранський. 

Урок у  Meet . Час  10.10. 

Опрацювати § 11 ст. 58-61, на ст.61 вик.завд.4,6. 

 

Географія 

Сокирка 

П.М. 

Природні зони 

України; 

лісостепова 

зона. 

Опрацювати §39 Охарактеризувати за планом 

природну зону 

Переглянути відеоматеріал. 
https://www.youtube.com/watch?v=MVkRYtYROK0&abc

hannel 

Англійська 

мова 

Планування 

шкільної 

газети 

Урок у Meet Час 13.25 

Урок 12 ст 112 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tbAuaRJNIMI&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N76
https://www.youtube.com/watch?v=tbAuaRJNIMI&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N76
https://www.youtube.com/watch?v=8ZWktydrHP8&t=531s
https://www.youtube.com/watch?v=8ZWktydrHP8&t=531s
https://www.youtube.com/watch?v=M_RXIE2mzJg
https://www.youtube.com/watch?v=j6FZzpgab7U

