
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 06.04 – 10.04.2020 р. (3 тиждень) 

у 8-В класі 

на час карантину 

Класний керівник 8-В – Левченко І.О. 

 

Контакти для зворотнього зв’язку: Левченко І.О. 

Viber: 0994683528 

www.ira06@meta.ua 

 

ПІБ учителя Зміст уроку 
Завдання для учнів 

для самоопрацювання 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Горенко М.І. Розділові знаки при вставних словах, реченнях 

 

1. Повторити п. 29. Виконати впр. 303, 305. 

2. Написати пояснювальний диктант на 

вивчені пунктограми 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Горенко М.І. Найцікавіші епізоди повісті "Шпага Славка 

Беркути" 

1. Заповнити таблицю п.11, літературний 

паспорт повісті п.12 (с.176) 

В.Дрозд "Білий кінь Шептало" 1. Ознайомитися із текстом. 

2. Скласти паспорт письменника за 

біографією с. 177 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

 

Завгородня Н.П. 

 

т.0955335313 

ZavhorodniaN@gmail.com 

Повторення вивченого матеріалу Виконати тестові завдання у Гуглкласі 
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АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Трофімець Т.М.  1) с. 126 впр. 1 (усно) 

2) с. 126 впр.2 (усно) 

3) с. 127 впр. 5,6 (письмово) виконати до 

10-го квітня 

 

ФІЗИКА 

 

Корх І.Г. 

 

ivan.korkh@gmail.com 

 

Електричний струм. Електричний ланцюг. 

Сила струму 

 

1. Переглянути відеоурок за 

посиланням:https://www.unian.ua/uroki-

onlayn/8-klass/fizika-32/80-7-aprelya-8-klass-

fizika-elektricheskiy-tok-elektricheskaya-cep-

sila-toka.html 

2. Оскільки частину цього матеріалу ми 

вивчили, розглядайте його як повторення , 

решту - законспектувати. 

3. Готуємось наступного понеділка 

отримати тестові завдання. 

 

ІНФОРМАТИКА 

Приєднуйтесь до Classroom Інформатика 8 клас. Код доступу: 6w3x5s4 

 

Заітченко Р.В. 

Viber 0680402479 

zaitchenkorv@gmail.com 

Фесенко Н.В. 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

Поняття персонального навчального 

середовища. Хмарні технології, 

Опрацювати матеріал за посиланням:  

https://drive.google.com/file/d/1n7KRcewmaX1

phypi7TRB_vMXeWryS_5P/view?usp=sharing 

Використання онлайн-середовищ для 

створення електронних документів 

Опрацювати матеріал за посиланням:  

https://drive.google.com/file/d/1oe6j6NkxJdSvs

vGbOpnBT_4-jfCGB4NK/view?usp=sharing 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

Ткаченко О.С. 

osttkachenko@gmail.com 

Заселення і розвиток Слобідської України. 

Слобідські козацькі полки  

Опрацювати § 25. 1-12, с.186 усно. № 17, 

с.186 письмово 

Гетьманщина в часи І. Мазепи Опрацювати п.26, № 1-7, с.196 усно №8, 11 – 

письмово + 13, с.196.  

 

БІОЛОГІЯ 

 

 

Лебеденко Л.В. Безумовні рефлекси 

 

1. Опрацювати п.42, 43. 

2. Скласти таблицю "Безумовні рефлекси" 

 

ХІМІЯ 

 

Голота Т.Б. Увага! Після вивчення п. 38 "Хімічні 

властивості основ" вам потрібно виконати 

завдання №136 - №138 с. 203 підручника. 

Також в робочому зошиті необхідно виконати 

тестові завдання, що містяться в 

прикріпленому файлі та надіслати фотокопію 

на електронну пошту для оцінювання. Варіант 

І виконують хлопці, варіант ІІ - дівчата. Бажаю 

успіхів! 

 

Шановні учні! Ви закінчили вивчати тему 

"Фізичні властивості лугів. Хімічні властивості 

лугів: дія на індикатори, взаємодія з 

кислотами, кислотними оксидами, солями. 

Реакція нейтралізації". Для перевірки знань 

виконайте завдання, що міститься у доданому 

файлі. Для хлопців - віріант 1, для дівчат - 

варіант 2. Завдання потрібно виконати в 

робочому зошиті та надіслати фотокопію для 
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перевірки на електронну пошту 

(tetanagolota6@gmail.com). 

 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Манжула О.І. 

 

0992815238 

Згідно параграфа Опрацювати параграфи 45, 46. Сладіть 

коротенький тезовий конспет, випишіть 

речення - підсумки зі " щоденника 

дослідника". 

До п'ятниці виконайте тести за с169 

підручника. 

 

АЛГЕБРА 

 

Левченко І. О. 

 

Ira06@meta.ua 

Квадратні рівняння та їх розв’язування  1. Повторити п. 19. 

2. Повторити таблицю квадратів.  

3. Виконати № 638, 640, 641, 651. 

4. Переглянути відеоурок 

 

ГЕОМЕТРІЯ 

 

Левченко І. О. 

 

Ira06@meta.ua 

Розв'язування прямокутних трикутників 

 

1. Опрацювати п. 18. 

2. Повторити таблицю с. 126. 

3. Виписати виділену теорію із п. 18 та 

вивчити!!!! 

4. Виконати № 607, 608, 609, 610 

5. Переглянути відео 

 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

 

Сунцова Н.М. Згідно параграфа Опрацювати п. 24, 25. Робота в зошиті. 
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ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Чучина В.В. 

 

Мольєр "Міщанин-шляхтич". Історія створення 

комедії. Тематика, проблематика твору. 

Образна система комедії ( Теми записати в 

зошит) 

Опрацювати с. 228 -234. (Записати в зошит 

теоретичні поняття, с. 231; знати зміст 

комедії; Схарактеризувати образ пана 

Журдена та Доранта (в зошиті на будь-

який спосіб) 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ  

 

Корнієнко О.І       

Дубина О.С.     

  

 

МИСТЕЦТВО 

 

Кулик О.О. 

 

0967629904 

olgakulik98@gmail.com 

 

Тема "Романтизм в образотворчому мистецтві" Перегляньте презентацію та виконайте 

завдання, зазначені у ній. 

Узагальнення й систематизація опанованого 

матеріалу 

Пройдіть проміжне тестування з метою 

узагальнення й систематизації здобутих 

знань. Для цього перегляньте ще раз 

матеріали підручника та свої опорні 

конспекти. А тепер - уперед! У вас все 

вийде! Бажаю успіхів! 
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