
Графік дистанційного навчання для учнів 8 класу 

з 07.02.2022 по 11.02.2022 

 
Дата 

 

Предмет  Тема  Завдання  

07.02. Інформатика 

Гут Л.В. 

Практична робота 

№11. Складання та 

виконання лінійних 

алгоритмів 

опрацювання 

величин в 

навчальному 

середовищі 

програмування. 

Виконати практичну роботу, 

переглянувши відео 

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

OlHOA&t=5s 

 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 

Тотожні 

перетворення 

виразів , що містять 

квадратні корені. 

Винесення 

множника з-під 

кореня . 

Опрацювати п.16 (ст. 122-123), виконати 

№501, №503, №510 

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

YjNI  

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

mBiHg  

Українська 

мова Борова 

Н.А. 

Узагальнювальні 
слова в реченнях з 
однорідними 
членами. Двокрапка 
й тире при 
узагальнювальних 
словах у реченнях з 
однорідними 
членами 

Переглянути презентацію 

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

uzagalnyuyuchi-slova-pri-odnoridnih-

chlenah-rechennya-29230.html 

п.31, вправа 340. 

 

 

Історія 

України 

Сокирка П.М. 

Церковне життя у 

другій пол. XVII на 

поч. XVIIІ ст. 

Урок у  Meet . Час 12.30. 

Опрацювати §26 на ст.152 виконати завд. 

3. 

 

Англійська 

мова 

«У шкільному орке-

стрі». Домашнє 

читання 

Завдання 4 ст 174 Прочитати текст і 

виконати вправи 2-10 

Хімія Хімічні властивості 

оснόвних, кислотних 

та амфотерних 

оксидів: взаємодія з 

водою, кислотами, 

лугами, іншими 

оксидами. 

Урок у Meet Час 13.25 

Опрацювати параграф 30 ст 157 

Переглянути відео 

08.02. Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Гімнастика. Страхування і самострахування на уроках 

гімнастики (опрацювати) 

https://www.youtube.com/watch?v=ACBfdkOlHOA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ACBfdkOlHOA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=IshQpsFYjNI
https://www.youtube.com/watch?v=IshQpsFYjNI
https://www.youtube.com/watch?v=HoiaDpmBiHg
https://www.youtube.com/watch?v=HoiaDpmBiHg
https://naurok.com.ua/prezentaciya-uzagalnyuyuchi-slova-pri-odnoridnih-chlenah-rechennya-29230.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-uzagalnyuyuchi-slova-pri-odnoridnih-chlenah-rechennya-29230.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-uzagalnyuyuchi-slova-pri-odnoridnih-chlenah-rechennya-29230.html
https://www.youtube.com/watch?v=6Sr9lek47sI&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8N76


https://naurok.com.ua/gimnastika-z-

metodikoyu-vikladannya-163095.html 

 Вправи на розтягування, відтворити 

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

91jY 

 

Трудове 

навчання 

Гут Л.В. 

Виготовлення 

виробу. 

Робота над виготовленням виробу. 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Головний мозок.  Опрацювати § 37. 

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

uroku-golovniy-mozok-149535.html  

 

Основи 

здоров'я 

Номировська 

О.Д. 

Стосунки між 

статями  

Опрацювати § 15  

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

zdorov-ya-u-8-klasi-spilkuvannya-pidlitkiv-

105679.html  

Геометрія 

Войтюк О.М. 

 

Застосування 

співвідношень між 

сторонами і кутами 

прямокутного 

трикутника 

 

Опрацювати п.18 (ст. 129-131), виконати 

№608, №610 

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

SXxQ  

 

Українська 

література 

Борова Н.А. 

Михайло 

Коцюбинський. 

«Дорогою ціною». 

Час і вічність у 

повісті, символічні 

образи.  

 

Розкрити символіку образу д 

Дунаю, відрізаних Соломіїних кіс, ночі. 

09.02. Інформатика 

Гут Л.В. 

Налагодження 

програм. 

Онлайн-урок у Google Meet  

Переглянути відеоматеріал 

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

ACWU 

Опрацювати п.6.2 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Гімнастика. Комплекс ЗРВ, відтворити 

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

HpE4U 

 Акробатичні вправи, відтворити 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPTb19

ZRXOM 

 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Дії електричного 

стуму 

Повторити §24 ( ст. 127-129) 

виконати завдання впр.24 (1,2) 
https://www.youtube.com/watch?v=PheRPt4

Uu_o  

 

https://naurok.com.ua/gimnastika-z-metodikoyu-vikladannya-163095.html
https://naurok.com.ua/gimnastika-z-metodikoyu-vikladannya-163095.html
https://www.youtube.com/watch?v=rPBzPbt91jY
https://www.youtube.com/watch?v=rPBzPbt91jY
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-golovniy-mozok-149535.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-golovniy-mozok-149535.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-osnov-zdorov-ya-u-8-klasi-spilkuvannya-pidlitkiv-105679.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-osnov-zdorov-ya-u-8-klasi-spilkuvannya-pidlitkiv-105679.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-osnov-zdorov-ya-u-8-klasi-spilkuvannya-pidlitkiv-105679.html
https://www.youtube.com/watch?v=vLhofCaSXxQ
https://www.youtube.com/watch?v=vLhofCaSXxQ
https://www.youtube.com/watch?v=SlcIqEwACWU
https://www.youtube.com/watch?v=SlcIqEwACWU
https://www.youtube.com/watch?v=ENbkigHpE4U
https://www.youtube.com/watch?v=ENbkigHpE4U
https://www.youtube.com/watch?v=ZPTb19ZRXOM
https://www.youtube.com/watch?v=ZPTb19ZRXOM
https://www.youtube.com/watch?v=PheRPt4Uu_o
https://www.youtube.com/watch?v=PheRPt4Uu_o


Українська 

мова   

Борова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Узагальнювальні 
слова в реченнях з 
однорідними 
членами. Двокрапка 
й тире при 
узагальнювальних 
словах у реченнях з 
однорідними 
членами . 

Тренувальні 

вправи. 

 

 

Повторити п.31,  вправа 344. 

 

 

 

Зарубіжна 

література      

Борова Н.А. 

 

 РМ.Твір-роздум на 

морально  етичну 

тему за трагедією В. 

Шекспіра «Ромео і 

Джульєтта» 

Повідомлення « Цікаві факт із життя  

Сервантеса Сааведра, прочитати роман 

«Дон Кіхот». 

Географія 

Сокирка П.М. 

Природні зони 

України: степова 

зона. Використання 

та охорона 

рівнинних 

ландшафтів. 

Урок у  Meet . Час 08.30. 

Опрацювати §40 

Охарактеризувати за планом природну 

зону. 

10.02. Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Гімнастика. Вправи на розвиток гнучкості, відтворити 

https://www.youtube.com/watch?v=IOTvj9A

mlMg&t=429s 

Комбінації вправ на брусах, переглянути 

http://salfetki.org.ua/vpravi-na-brusah-dlya-

divchat/ 

 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Вегетативна нервова 

система 

Опрацювати §38, скласти конспект 
 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 

Тотожні 

перетворення 

виразів , що містять 

квадратні корені. 

Звільнення від 

ірраціональності в 

знаменнику  

Опрацювати п.16 (ст. 123-124), виконати 

№518, №522, №533  

https://www.youtube.com/watch?v=BPyO25

KQ67s  

Геометрія 

Войтюк О.М. 

 

 

Розв'язування 

прямокутних 

трикутників 

Повторити п.18 (ст. 129-131), виконати 

№613 (1,2), №614(3) пройти тест 

https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannya-

pryamokutnih-trikutnikiv-294680.html  

Англійська 

мова 

Говоріння Музика у 

моєму житті. 

Граматика 

Урок у Meet Час 08.30 

Урок 13 ст 113 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOTvj9AmlMg&t=429s
https://www.youtube.com/watch?v=IOTvj9AmlMg&t=429s
http://salfetki.org.ua/vpravi-na-brusah-dlya-divchat/
http://salfetki.org.ua/vpravi-na-brusah-dlya-divchat/
https://www.youtube.com/watch?v=BPyO25KQ67s
https://www.youtube.com/watch?v=BPyO25KQ67s
https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannya-pryamokutnih-trikutnikiv-294680.html
https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannya-pryamokutnih-trikutnikiv-294680.html


Хімія Хімічні властивості 

оснόвних, кислотних 

та амфотерних 

оксидів: взаємодія з 

водою, кислотами, 

лугами, іншими 

оксидами. 

 

Урок у Meet Час 10.20 

Опрацювати параграф 30 ст 159.  

Переглянути відео 

11.02. Мистецтво 

Нікітішина 

Н.О. 

Живописне, музичне 

та театральне 

мистецтво рококо 

https://www.youtube.com/watch?v=mFC78V

POGvM 

https://www.youtube.com/watch?v=iVAke1

NtGPQ 

§21, доповнити електронне портфоліо 

зображеннями мистецьких шедеврів епохи 

рококо 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Джерела 

електричного струму  

Опрацювати §25(ст. 130-134) , виконати 

завдання  впр. 25 (4, 5)  

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

t8zoU  

Зарубіжна 

література    

Борова Н.А.   

Мігель де 

Сервантес 

Сааведра (1547–

1616). «Дон Кіхот»  

i частина (огляд, 2-

3 розділи за 

вибором учителя).  
Історія створення 

роману, його зв’язок 

із лицарськими 

романами, 

пародійний 

характер. 

Особливості сюжету 

і композиції твору. 

Переглянути презентацію 

https://www.youtube.com/watch?v=fgT2mQ

rTSU4 

Знати зміст І умовної частини, 

коментувати вчинки, висловлюючи свої 

думки та судження. 

 

 

Всесвітня  

історія 

Сокирка П.М. 

Річ Посполита: 

шляхетська 

демократія. 

Економічний 

занепад та політична 

криза в Речі 

Посполитій ( друга 

пол. XVII- XVIIІ ст.). 

 

Урок у  Meet . Час  10.10. 

Опрацювати § 14. Визначити причини та 

наслідки Люблінської унії. 

Англійська 

мова 

Підсумковий урок з 

теми 

«Музика » 

Самостійна робота Завдання у вайбері 

https://www.youtube.com/watch?v=sh55zI6EDvM
https://www.youtube.com/watch?v=mFC78VPOGvM
https://www.youtube.com/watch?v=mFC78VPOGvM
https://www.youtube.com/watch?v=iVAke1NtGPQ
https://www.youtube.com/watch?v=iVAke1NtGPQ
https://www.youtube.com/watch?v=EYeED_t8zoU
https://www.youtube.com/watch?v=EYeED_t8zoU
https://www.youtube.com/watch?v=fgT2mQrTSU4
https://www.youtube.com/watch?v=fgT2mQrTSU4


Географія 

Сокирка П.М. 

Гірські ландшафти 

Українських Карпат, 

особливості їх зміни 

з висотою, 

використання та 

охорона. 

Опрацювати §41 (скласти конспект) 

Переглянути відеоматеріал  

https://www.youtube.com/watch?v=bM82eQ

3m8qc  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bM82eQ3m8qc
https://www.youtube.com/watch?v=bM82eQ3m8qc

