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Українська мова

25.05. Повторити за книгою ЗНО теми: «Відокремлені члени речення:
означення, обставини. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння
означальних прислівників», виконати з підручника вправи 380, 381.
28.05. Повторити за книгою ЗНО теми: «Правопис прислівників і
прислівникових сполучень. Правопис складних прийменників та
сполучників. Правопис заперечних часток.», виконати з підручника вправи
383, 385, 386, 388, 389.
__________________________________________________________________
18.05. Повторити за книгою ЗНО теми: «Відмінювання займенників.
Написання займенників. Дієслово. Дієвідміни.», виконати з підручника впр.
376, 377 та тестову роботу ( відправити в понеділок у вайбер або
svitlanarudzik@ukr.net .).
21.05. Виконати к.р., ( відправити в четвер у вайбер або
svitlanarudzik@ukr.net)
14.05. Повторити за книгою ЗНО теми: «Розряди числівників, їх
характеристика. Відмінювання числівників. Уживання числівників з
іменниками. Уживання числівників на позначення дат та часу», виконати з
підручника впр. та тестову роботу ( відправити в четвер у вайбер або
svitlanarudzik@ukr.net .).
__________________________________________________________________
04.05. Повторити за книгою ЗНО теми: «Рід і число іменників. Відмінювання
іменників», виконати з підручника впр. 371, 372, 373.
Зайти на сайт за вказівкою, опрацювати поняття «інтерв’ю», «репортаж»,
«кореспонденція», «рецензія».
07.05. Повторити за книгою ЗНО теми: « Ступені порівняння прикметників.
Відмінювання прикметників», виконати з підручника впр. 374.
Зайти на сайт за вказівкою, опрацювати поняття «презентація», «реклама».
__________________________________________________________________
27.04. Переглянути відео, виконати вправу 376 таким чином: переписати,
ставлячи розділові знаки, над кожним словом надписати частину мови.
Відправити svitlanarudzik@ukr.net
27.04. Контрольне есе. Тема: «Чи кожну людину можна назвати
особистістю»
Відправити svitlanarudzik@ukr.net
23.04. Переглянути відео, зошит ЗНО: повторити фразеологізми, виконати
тести та вправи.
________________________________________________________________
13.04. Переглянути відео, опрацювати опорний конспект, виконати завдання
після тексту письмово (відправити).
16.04. Виконати к.р. (відправити), переглянути відео, виконати вправи в
зошиті 361 – 368.
_____________________________________________________________
06.04. Опрацювати & 46, у зошиті виконати вправи 347,349, 352, 353 (у), 355,
357 (у), 359 (у), 360.
09.04. Зайти на сайт pidruchniki.com>dilova_ukrayinska_mova, опрацювати
поняття, коротко конспектуючи: «доручення», «довіреність», «резюме»,
«бібліографія», «анотація». Написати в зошиті два види документів ( на
вибі).

_________________________________________________________________
02.04. Опрацювати §45, у зошиті виконати вправи з ключем (7) +326, 329,
342.
________________________________________________________________
30.03.
Виконати тестову роботу ( обидва варіанти), відправити відповіді.
____________________________________________________________
Готуємося до ЗНО - повторюємо, заходимо на сайт Освіта.ua і виконуємо
тестові завдання
19.05 – Підготовка до ЗНО
https://www.youtube.com/watch?v=NFAkBYqbByk
https://www.youtube.com/watch?v=K8m0_KbJyaU
22.05 – Підготовка до ЗНО
https://www.youtube.com/watch?v=R7EJB8waQtI
https://www.youtube.com/watch?v=SfybK1XLjyQ
26.05 – Підготовка до ЗНО
https://learningapps.org/5374612
https://learningapps.org/1277256
29.05 – Підготовка до ЗНО
https://learningapps.org/2912919
https://learningapps.org/2969465
https://learningapps.org/2551240
12.05 – Контрольна робота (classroom)
15.05 – Позакласне читання
https://youtu.be/SR1t3MRNWoA
05.05 – с. 248 – 252, виконуємо тести 1-18 – письмово, 19 - 38 – усно
08.05 1. Захист проєктних робіт за творчістю сучасних письменників.
2. Декламування поезій сучасників.
Українська література

_______________________________________________________
28.04 – с. 229, завдання 3, 13; с. 232 завдання 9; с. 237 завдання 2; с. 239
завдання 1; с. 240 завдання 6; с. 243 завдання 2; с. 245 завдання 2; с. 247; с.
248 завдання 4.
Усі завдання мають позначку і
(до 08.05 проєктні роботи за творчістю сучасних письменників у classroom)
Пам’ятай! Усі виконані завдання надсилаємо на перевірку в classroom
__________________________________________________________________
21.04–опрац. с. 241-243, аналіз творчості письменників.
https://www.youtube.com/watch?v=Zj5Ny9i4768
https://www.youtube.com/watch?v=KBcRwfp_zL0
24.04– опрац. с. 244-246, буктрейлер, аналіз повісті-притчі.
https://www.youtube.com/watch?v=6HiRbztctzI
14.04–опрац. с. 223-231, виразне читання, аналіз поезій.
https://www.youtube.com/watch?v=ejQrhD7s62k
https://www.youtube.com/watch?v=GUa1wgZF980
https://www.youtube.com/watch?v=FL-icdWtqOs
17.04– опрац. с. 232-240, виразне читання, аналіз поезій.
https://www.youtube.com/watch?v=ZyLj8GYEI7I

https://www.youtube.com/watch?v=zf9BCmLJG1A
_________________________________________________________________
07.04 контрольна робота "Література "соціалістичного реалізму".
Кримськотатарська література"
пройти тестування на сайті www.classtime.com код сесії Q6Z5YK із 16.00 до
17.00 робота розрахована на 45 хв.
07.04 Постмодернізм і постпостмодернізм. с. 218-219, підготувати проєкт за
темами (на вибір) с. 220 завдання 5
10.04 Поезія. Ігор Римарук "Обнови"
10.04 Василь Герасим'юк "Аркан"
аналіз, виразне читання поезій, опрац. с.220-222
https://www.youtube.com/watch?v=fyhLLU4GrIc&feature=youtu.be
https://images.app.goo.gl/bhMaE4zFJdhLg84y6
___________________________________________________________
31.03 П. Загребельний "Роксолана" с.208-209, створюємо паспорт роману
31.03 В. Шевчук "Дім на горі" с. 211-212, паспорт твору
03.04 Кримськотатарська література. Е. Умеров
03.04 "Самотність" опрац. с. 213-217, аналіз; письмово "Символічність
образу Сабирли"
_____________________________________________
На с. 202 є тести, виконуємо протягом вихідних, у неділю ввечері чекаю,
відповіді кидаємо в приват, у телеграм
_____________________________________________
підручник с. 204-217 читати, виконати завдання, опрацювати творчість В.
Голобородька, вивчити поезію "Наша мова"; підготовка до ЗНО
http://tvoemisto.tv/news/try_tyzhni_karantynu_z_korystyu_pidbirka_bezkoshtovn
yh_osvitnih_platform_107352.html
https://svitlanashev.blogspot.com/2020/03/blogpost_16.html?spref=fb&fbclid=IwAR2yWDU8d8nXbsXTgQp9iR5Wko4BnfoQ5
gJOMrx13qEXsOOWr2yzPk5js6c
https://www.facebook.com/groups/1911146365802119/permalink/2477205955862
821/?sfnsn=mo
https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pidchaskarantynu/?fbclid=IwAR1j3AhSfMC0kkVVovTAMg6OmTCSiykD1rSCOCglbvl
Cd4SZkNRpq-Jy4lU

28.05. Урок позакласного читання.
Б.Вербер «ДЗЕРКАЛО КАСАНДРИ».
Зарубіжна література

ХАЙ ЩАСТИТЬ ВАМ, ДОРОГІ МОЇ ВИПУСКНИКИ!
ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ ТА ТВОРЧІСТЬ!!!
21.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА.
Твір: «Актуальні питання сьогодення у творах сучасних зарубіжних
письменників» (письмово).

РОБОТУ ПРОШУ НАДІСЛАТИ ДО 15 ГОДИНИ.
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
__________________________________________________________________
14.05. Джон Майкл Грін. «Провина зірок». Д. Грін – американський
письменник, автор книжок для підлітків та молоді, відеоблогер. «Провина
зірок» – розповідь про історію кохання невиліковно хворих юнака та
дівчини.
Ідеї цінності життя. Символіка назви твору(письмові тези)
Твір: «Ідеї цінності життя у романі Гріна» (письмово).
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
__________________________________________________________________
07.05. Стівен Едвін Кінг. «Мораль». Короткі відомості про письменникафантаста. Метафора одержимості як наскрізна тема творів письменника.
«Мораль»: проблематика, поетика, жанрова своєрідність.
Біблійні мотиви у творі
Твір: «Актуальність твору Стівена Кінга сьогодні» (письмово).
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
______________________________________________________________
30.04. Даніель Пеннак. «Усе для людожерів». Короткі відомості про митця.
Пеннак як автор декларації прав читача. Серія детективних романів «Сага
про Малоссена». Образ сучасного Парижа та його мешканців у романі «Все
для людожерів».
Твір: «Образ Бенджамена Малоссена у романі Пеннака» (письмово).
РОБОТИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ: grygorjewa62@ukr.net
__________________________________________________________________
1.Прочитати п’єсу Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами».
2. Маркус Френк Зузак. «Крадійка книжок». Короткі відомості про митця.
«Крадійка книжок» – роман про Другу світову війну. Історія життя дівчинки
Лізель Мемінгер. Викриття згубного впливу нацизму у творі. Образи
«маленьких людей», які опинилися в умовах фашистської системи. Ідеї
людяності, добра, порятунку життя й культури. Книга як символ збереження
духовності в жорстокому світі (письмові роздуми за планом).

Оновлення:
26/05 – аналіз контрольної роботи, опрацювати утворення
та вживання Inversion Grammar Reference,
Module 12, с. 188 (SB), виконати впр. A, B, с. 165
(SB), переглянути відео
https://youtu.be/27PYoOPTges
26/05 – повторення видо-часових форм англійської мови,
виконати впр. C, D с.83 (WB), переглянути відео
на видо-часові форми
https://youtu.be/fTyC6Dn-o60
27/05 – виконання тестів у форматі ЗНО
19/05 – повторити утворення та вживання умовних
речень Conditional Sentences Type 3, Unreal Past.
Grammar Reference, Module 12, с. 188 (SB)
19/05 – виконати впр. 3, с.163 (SB) письмово в
зошитах. Виконати впр. С, D, с.81-82 (WB)
20/05 – виконати впр. A, B, с.81 (WB)
20/05 – контрольна робота

Англійська мова
(для всіх груп)

12/05 – виконати впр. 2, 3 Reading, с.160 (SB)
12/05 – виконати впр. 4 (А, В) с. 161 (SB) письмово в
зошити з перекладом
13/05 – виконати впр. А, В, С с.80 (WB)
13/05 – виконати впр. 2, 3 с.162 (SB), записати фразові
дієслова з take & get у зошити з перекладом
05/05 – виконати завдання Round-Up 11: впр. А, В, с.157
(SB): написати повністю речення з перекладом у
зошиті, виконати впр. С, с.157 (SB): записати
перетворені речення в непряму мову в зошит,
виконані завдання сфотографувати і надіслати
вчителям англійської мови.
05/05 – виконати впр. А, В, с. 78-79 (WB)
06/05 – виконати впр. А, В, с.158 (SB) письмово у зошиті
06/05 – повторити лексику по темі “Health” і правило
про типи умовних речень
28/04 – опрацювати правила написання листа-заяви
Writing a letter of application, виконати впр.2 (B,
C), с.155 (SB)
28/04 – виконати письмово в зошиті впр.3 (А, В), с.156
(SB), переписати у зошит план і структуру
написання листа-заяви впр.4, с.156 (SB)
29/04 – виконати Writing Task впр.5, с.156 (SB)
29/04 – впр.A, B, с.78 (WB)
21/04 – записати в зошит з перекладом вирази з впр. А, с.153 (SB), записати в
зошит впр. В, с.153 (SB),
21/04 – впр. А, В, с.77 (WB)
22/04 – повторити правило Reported Speech (Questions), виконати впр.
Grammar, (A, B, C), с.153 (SB),

22/04 – впр. C, с.77 (WB)
14/04 – записати в зошит з перекладом вирази ‘прикметник+прийменник’,
виконати впр. 2 (В), с.150 (SB), записати в зошит з перекладом ‘Idioms’ з впр.
3 (В), с.150 (SB) і виконати вправу письмово,
14/04 – впр. А, В, с.75 (WB)

Алгебра

15/04 – повторити правило Reported Speech (Statements), Reported Commands
and Requests, виконати впр. 1, (A, B), 2, 3, 4, с.151 (SB),
15/04 – впр. D, E, F, с.75-76 (WB)
https://youtu.be/m9e1l_BGuH8
https://youtu.be/TxnL9r3UNSo
07/04/ - виконати завдання Round-up 10 впр. А, В, С, D, с.141 (SB) у зошитах
письмово.
Для тих, хто складатиме ЗНО з англійської мови Examination Practice впр. А,
В, с.142 (SB) у зошитах письмово.
07/04/ - виконати завдання Checkpoint 5 (modules 9-10)
Reading впр. А, с.72 - 73 (WB)
Examination Practice впр. В, с.73 (WB)
Writing С, D, с.73 (WB) у зошитах письмово.
08/04/ - виконати завдання Checkpoint 5 (modules 9-10)
Use of English впр. А, В, С, D, с.143-144 (SB) у зошитах письмово.
Reading с. 145 (SB) у зошитах письмово.
08/04/ - виконати впр. 2, 3, 4, с.148-149 (SB)
Вивчити і записати вирази з ‘come’. Виконати впр. В, с.150 (SB),
впр. С, с.75 (WB)
https://youtu.be/N-1I898F5eo
31/03/ - Ознайомитися з використанням Causative Form
скористайтеся довідкою Grammar Reference с.186 (SB),
https://entelechy.com.ua/have-something-done/
https://youtu.be/9YcVwAlBVF4
https://youtu.be/mZXqP9v-8tk
31/03/ - Виконати впр. А, В, с.137 (SB), впр. А, В, С, с.69 (WB)
01/04/ - Опрацювати впр. 2 (А, В), с.139 (SB),
виконати впр. 3 (А, В), 4, 5, 6, с.140 (SB)
01/04/ - Виконати впр. А, В, с.70 (WB)
Examination Practice впр. А, В, с.71 (WB)
Для тих, хто складатиме ЗНО з англійської мови корисні сайти, де можна
проходити тести онлайн:
https://zno.osvita.ua/english/
https://buki.com.ua/materials/anhliiska-mova/
https://www.znonasharu.org.ua
Записати і вивчити нові слова до 10 розділу.
Прочитати текст р. 133 (SB). Виконати завдання до тексту ex. 1-4 p.132 (SB).
Виконати вправи на вживання лексики 1-3 ст. 134 (SB).
Workbook: ex. A, B, C p. 66; ex. A, B, C p. 67.
Оновлення:
12.05.
 Повторити «Похідна функції та її застосування» (теми 25 – 26) за
посиланням:

 http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=5
 Переглянути відео до теми:
https://www.youtube.com/watch?v=XBGAwPPOjAo
 https://www.youtube.com/watch?v=oUgoLIUWyt4
 https://www.youtube.com/watch?v=A9tM2b94OQ4
 https://www.youtube.com/watch?v=qnl3hIBsrfc
 https://www.youtube.com/watch?v=RPGZtUmO26E
 https://www.youtube.com/watch?v=5MNlahqDugQ
 https://www.youtube.com/watch?v=LUFne7bVFwk
 https://www.youtube.com/watch?v=mw1mMC7tJ4A
 https://www.youtube.com/watch?v=c4sTdf9ltRs
 Розв’язати завдання, розміщенні у цих темах.
12.05.
 Повторити «Первісна та визначений інтеграл» (теми 27 – 28) за
посиланням: http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=5
 https://www.youtube.com/watch?v=XBGAwPPOjAo
 Розв’язати завдання, розміщенні у цих темах.
 Пройдіть тестування по даних темах на сайті до 18.00 15.05 на сайті:
join.naurok.ua за кодом: 956575
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я.
 Результати зберігаються автоматично.
19.05.
 Підготуватись до контрольного тестування.
 Повторити §§1-17.
 Розв’язати завдання на ст..71 №5,8; ст..118 №8; №№9.18(1), 11.3(1),
16.31.
19.05.
 Пройти контрольне тестування на сайті join.naurok.ua 10.00 до 14.00.
год 19.05.
 Код буде повідомлено у день тестування.
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я.
26.05. 26.05.
 Виконати завдання за посиланням:
 https://docs.google.com/document/d/10f37TlYIviOPVr188dCXNTyZ0nZWjda53_JYwYYTHg/edit?usp=sharing
__________________________________________________________________
28.04.
 Повторити теми 12 – 14 за посиланням:
http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=5
28.04.
 Повторити теми 17 – 19 за посиланням:
http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=5
 Розв’язати завдання по даній темі до 19.00. год. 30.04. за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=204598
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я.
 Результати зберігаються автоматично.
05.05.
 Повторити тему 20 за посиланням:
http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=5
 Розв’язати завдання по даній темі за посиланням:
 http://lv.testportal.gov.ua:8080/guide?subject=0%2C2&show=Продовжит
и
 Результати надіслати у вайбер.

05.05.
 Повторити теми 23 - 24 за посиланням:
http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=5
 Розв’язати завдання по даним темам за посиланням:.
http://lv.testportal.gov.ua:8080/jsp/test.jsp?show=Почати+тестування&us
erdata=1587903634&subject=0&tema=3
 Скрін результатів надіслати у вайбер .
14.04.
 Повторити §§13 - 17.
 Переглянути попередні відео.
 Переглянути відео-уроки по телебаченню за посиланням
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFVSJgZgf7hqJBQG9cs8SUSNKxKdqt0k&app=desktop
 Підготуватись до контрольної роботи.
 Розв’язати «Завдання для перевірки знань до §§ 13 – 17»
14.04.
 Пройти контрольне тестування на сайті www.classtime.com.
 Код сесії: EJ5ZY4
 Тестування проходитиме 15.04. з 12.00 до 14.00.
 Робота триватиме 45 хв.
21.04. ( 2 уроки)
 Повторити тему: «Раціональні числа. Дії над ними. Відношення.
Пропорція. Відсотки. Степінь з натуральним і дійсним показником»
Тема 4-6 за посиланням нижче:
 http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3008
 Переглянути відео:
 https://www.youtube.com/watch?v=wG6uH4zobHQ&feature=emb_rel_pa
use
 https://www.youtube.com/watch?v=BEgBvO__ckI&list=RDCMUCBJx3fp
N2SY9W9zY3e2R1RA&start_radio=1&t=4
 https://www.youtube.com/watch?v=IDFAc9-NC_8
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Початок о 10.00 год
 Розв’язати завдання по даній темі.
 http://lv.testportal.gov.ua:8080
 Скрін результатів надіслати у вайбер .
__________________________________________________________________
07.04.
1-й урок
 Повторити §§16, 17.
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=h2EjoMZBEgg
 Розв’язати №№17.16, 17.18, 17.20, 17.22.
07.04.
2-й урок.
 Повторити §§ 13-17.
 Підготуватись до контрольної роботи.
 Розв’язати «Домашню самостійну роботу №3».
На повторення розв’язати завдання №17 ст.167-168.
1 урок.
Опрацювати параграф 16.

Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=W_xuanZa8J8&feature=youtu.be&list=PLebUxVXmUb6ni0pDFwaMpULzPXdTARQp
Розв'язати 16.20,16.22,16.24,16.26,16.34.
2 урок. Опрацювати параграф 17.
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=t4gmv8Q4nLo&feature=youtu.be&list=PLebUxVXmUb6ni0pDFwaMpULzPXdTARQp
Розв'язати 17.2,17.4,17.8,17.10.
Пройти тестування 01.04 з 13.00 до 15.00 на сайті www.classtime
Код сесії 6JWEK3
_____________________________________________________________
опрацювати параграф 15, розв'язати номери 15.8, 15.10, 15.17, 15.20, 15.22.
https://www.youtube.com/watch?v=W_xuanZa8J8&app=desktop

Оновлення:

Геометрія

14.05.
 Повторити тему: «Тіла обертання». (Теми 27-30)
http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=6
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=a-EZwOo6wzQ
 https://www.youtube.com/watch?v=cFQax2GRy_Y
 https://www.youtube.com/watch?v=bzoytciy9sc
 Розв’язати завдання на сайті http://lv.testportal.gov.ua:8080
 Скрін результатів надіслати у вайбер .
 Повторити §§1-11.
 Повторити «Завдання для перевірки знань» з підручника.
21.05.
 Пройти контрольне тестування на сайті join.naurok.ua з 10.00 до 14.00.
год 21.05.
 Код буде повідомлено у день тестування.
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я.
 Результати зберігаються автоматично.
 28.05.
 Виконати завдання за посиланням:
 https://docs.google.com/document/d/10f37TlYIviOPVr188dCXNTyZ0nZWjda53_JYwYYTHg/edit?usp=sharing
 Для подорожі слід знати декілька правил безпечного користування
Інтернет-ресурсами. Для цього ознайомтесь з інформаційною
сторінкою "Як вільно користуватись Інтернетом і при цьому
залишатись безпечним"
 Дякую за співпрацю.:)
__________________________________________________________________
30.04.
 Повторити тему: «Многогранники. Призма. Паралелепіпед». (Тема 23)
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3209
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=ZaUrgVkkYHQ
 https://www.youtube.com/watch?v=9pVB6bzUuG8
 https://www.youtube.com/watch?v=fRKyXdYdcZk
 https://www.youtube.com/watch?v=7XtWWEnKvUQ&list=PLebUxVXmUb7kuOBwJcKs4oPaLQoTfl_a&index=5
 https://www.youtube.com/watch?v=foXFNmmagws




07.05.









Розв’язати завдання на сайті http://lv.testportal.gov.ua:8080
Скрін результатів надіслати у вайбер .
Переглянути відео-уроки по телебаченню.. Початок о 10.00 год

Повторити тему: «Піраміда».(Тема 24)
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3210
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=baGzXWph6m8
https://www.youtube.com/watch?v=qkCCrc71oUE
https://www.youtube.com/watch?v=vorVJD3K_5s
Переглянути відео-уроки по телебаченню. Початок о 10.00 год
Якщо знайдете помилки у відео, отримаєте додатковий бал.
Розв’язати завдання по даній темі до 18.00.год 07.05.з посиланням:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=847615
 Обов’язково вкажіть своє прізвище та ім’я.
 Результати зберігаються автоматично.

16.04.
 Повторити тему «Координати та вектори на площині та у просторі».
(Теми 31,32)
 http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3217
 http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3218
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=u9_xfkc3lCo
 Розв’язати завдання на сайті http://lv.testportal.gov.ua:8080
 Скрін результатів надіслати у вайбер .
 Переглянути відео-уроки по телебаченню.. Початок о 10.00 год
23.04.
 Повторити «Прямі та площини у просторі».
 http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3207
 http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3208
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=4TYp7Dn8dcs
 https://www.youtube.com/watch?v=AnBHsjZaQWI
 https://www.youtube.com/watch?v=xfmGvRMHo-s
 https://www.youtube.com/watch?v=uCKSCa17caU
 https://www.youtube.com/watch?v=0kJuso8G_FM
 https://www.youtube.com/watch?v=rm2TxhxJEao
 https://www.youtube.com/watch?v=Zj9lCp3YxZ8
 Переглянути відео-уроки по телебаченню. Початок о 10.00 год
 Розв’язати завдання по даній темі на сайті
http://lv.testportal.gov.ua:8080
Скрін результатів надіслати у вайбер
______________________________________________________________
09.04.
 Повторити тему «Координати та вектори на площині та у просторі».
(Теми 19,20)
 http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=6
 Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=u9_xfkc3lCo
 Розв’язати завдання на сайті http://lv.testportal.gov.ua:8080
 Скрін результатів надіслати у вайбер .
02.04.
На повторенні теми "Трикутник", "Чотирикутник" пройти тести по цим

темам за посиланням:
http://lv.testportal.gov.ua:8080/
__________________________________________________
Повторити тему "Трикутники" та "Чотирикутники"
http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=6

Історія України

Всесвітня історія

Географія

18.05. К.р.https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-za-ii-semestr466727.html Здати 18.05.
20.05.Підготовка до ЗНО. Повт.&1-4
__________________________________________________________________
04.05. Опрац. &30. Виконати практ. роб.: "Зовнішні та внутрішні загрози
суверинітету України в період гібридної війни" ст.236(проект або
презентація). Здати до 11.05.
__________________________________________________________________
27.04.Опр.&.29.
13.04. &28
__________________________________________________________________
07.04 - & 27,28 - опрацювати.
__________________________________________________________
01.04.
Тести здати до 07.04. На вайбер т.0977769944
https://naurok.com.ua/test/stanovlennya-ukra-ni-yak-nezalezhno-derzhavi-zamaterialami-tematichnogo-ocinyuvannya-v-s-vlasova-105762.html
_____________________________________________________________
п.20-26
12.05 К.р. https://naurok.com.ua/test/semestrova-kontrolna-robota-z-vsesvitnoistori-11-klas-ii-semestr-388654.html
(Скинути на вайбер)
_____________________________________________________________
06.05. Опрац.&22. Практична робота ст.216. Здати до 13.05.
_________________________________________________________________
22.04 .&.21.
29.04..Контр.роб.https://naurok.com.ua/test/mizhnarodni-vidnosini-na-mezhi-xx--xxi-st-314778.html Пересл. До 05.05
__________________________________________________________________
15.04. Практична робота. Теми на вибір "Війна у В*єтнамі, друга пол ХХст."
, "Війна в Афганістані, друга пол. ХХст.", "Агресія Росії проти України".
Здати до 21.04.
__________________________________________________________________
08.04. - &20 - опрацювати.
______________________________________________________________
01.04 - &19 п.6-8
_____________________________________________________________
п.19-20
Оновлення:
14.05. Зробити письмово завдання 4 на стр. 145
__________________________________________________________________
07.05. Параграф 27 Завдання 4 на стр.115 ( письмово)
30.04 Практична робота 8
23.04 - П26. Завдання 5,6

16.04 - §25. Дати відповідь на завдання в жовтих квадратах.
&23. Виписати терміни.
02.04 - &22. Практична робота7.
Демографічні процеси в світі. Міграції

Фізика

Хімія

Біологія

Мистецтво

Оновлення:
Працюємо згідно розкладу. Заходимо за посиланням. Визначення та
формули записуємо в зошит. Задачі розв'язуємо в зошиті і надсилаєте мені
на marinaderesov77@gmail.com або на вайбер 0985183141, до кінця робочого
дня ( коли є фізика). Запитання по темі на вайбер.
https://drive.google.com/drive/folders/1L-ZQvd9PejCCTT6J0dRr1dpbaUxF4U3Z
___________________________________________________
п. 34-36, впр 25, 26 і завд. ст.168.
https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/10.html?m=1
29.05- повторити тему " Хімічні реакції "
22.05 - повторити теми: Періодичний закон. Електронна будова атома.
Хімічний зв'язок. Будова речовини. Хімічні реакції.
15.05 - контрольна робота:
с. 170 завдання 223, с. 175 завдання 227, с. 186 завдання 244, с. 192 завдання
248: роботу переслати на ел. адресу kozlova.biohim@gmail.com
07.05. §34-36
30.04 опрацювати §33,с. 206 завдання 274 (а,в) відправити на пошту
kozlova.biohim@gmail.com
24.04 - опрацювати §33, с. 204 завдання 267
17.04 - опрацювати §32,с. 198 завдання 255-260
10.04 - §31, с.192 завдання 248, 250
https://www.youtube.com/watch?v=tIqfNnfrQlo&feature=youtu.be
27-29§
Оновлення:
26.05 - повторити теми "Адаптації", " Екологія"
18.05 - к. р. : дати відповіді на запитання 1, 2 с. 197 ( завдання для
індивідуальної роботи ), відповіді переслати на ел. пошту
kozlova.biohim@gmail.com до 24.05.2020
04.05. §50-52
27.04 - повторити п. 46-47, опрацювати п. 48-49, РЗ відповідні сторінки
13.04 - опрацювати §46-47, РЗ відповідні сторінки
06.04 - §46-47, в РЗ відповідні сторінки
30.03 - § 44-45, РЗ відповідні сторінки
§40-43, навчальний проєкт: "Оптимальні способи утилізації побутових
відходів"
Оновлення:
22.05 – Тема уроку: «Століття українського кінематографу».
Видатні актори: І. Миколайчук, Л. Биков, Б. Ступка та ін.
Козацький анімаційний серіал В. Дахна, культові мультфільми Д.
Черкаського.
Сучасні фільми — переможці міжнародних конкурсів: «Подорожні» (реж. І.
Стрембіцький), «Плем'я» (реж. М. Слабошпицький).
Опрацювати: https://www.youtube.com/watch?v=u8NFA4SDK4E
https://www.youtube.com/watch?v=AYk-ZTAL52o

15.05 – Тема уроку: «Здобутки українського кіно.
Картини О. Довженка («Земля» та ін.). Поетичне кіно («Тіні забутих
предків», реж. С. Параджанов та ін.), «міська проза» К. Муратової.»
https://www.youtube.com/watch?v=0NEVDp1Xo54
Д/З: Складіть топ-5
документальних тощо.

українських

фільмів

(художніх,

анімаційних,

_______________________________________________________
08.05 – Тема уроку: «Принципи реалізму і народності «театру корифеїв»:
музично-драматичного за формою і фольклорно-етнографічного за змістом.
(М. Кропивницький, М. Старицький, І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський,
М. Садовський, М. Заньковецька). Діяльність першого стаціонарного
українського театру в Києві. Новаторські експерименти видатного режисера
і актора Л. Курбаса у театрі «Березіль». Творчість А. Бучми, Н. Ужвій, Г.
Юри та ін. Мережа драматичних і лялькових театрів»
https://www.youtube.com/watch?v=Yzy3uB-QDo8
Д/З: Мистецький проєкт (за вибором)
«Лесь Курбас — реформатор українського театру». (Зокрема дослідіть, за
які досягнення його ім’я увійшло до Золотої книги видатних європейців у
Відні).
«Творчі долі корифеїв української сцени та значення їхньої творчості для
сьогодення»
_________________________________________________________________
24.04 – Тема уроку: «Поп-музика. Пісенний форум «Червона рута.
Рок-музика: гурти «Гайдамаки», «Скрябін», «Океан Ельзи», «ДахаБраха», «Онука» та ін.
Музика митців української діаспори»
Д/З: Мистецький проект «Музика ХХ століття» (Дослідити творчість (або
твір) одного з видатних українських митців)
________________________________________________________________
17.04 – Музичний авангард композиторів-шестидесятників і
модернізація музичної мови: В. Годзяцький, В. Сильвестров, Л.
Грабовський.
Опрацювати:
https://hromadske.ua/posts/kyivskyi-muzychnyi-avanhard-60-kh-rokiv
Пісенна творчість П. Майбороди, О. Білаша, В. Івасюка та ін.
Опрацювати:
http://pda.aratta.com.ua/text_ua.php?id=2290
10.04 – Фундатор Перемишльської композиторської школи М.
Вербицький.
Просвітницька діяльність і творчість А. Вахнянина, О. Нижанківського, Д.
Січинського.
Хорова і симфонічна творчість Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, С.
Людкевича.
В. Барвінський — майстер інструментальних мініатюр. Музика для дітей В.
Косенка.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPeAB8xNstE
Д/з: Мистецький проект
«І прадіди в струнах бандури живуть…»

Фізична культура

(Дізнатися про кобзарство в Україні. Знайти інформацію про відомих
бандуристів)
_______________________________________________________________
03.04 – Український музичний фольклор: жанри й цикли пісень та танців,
народні інструменти.
Музична культура Київської держави. Партесна музика у братських школах.
Збірка «Сад божественних пісень» Г. Сковороди.
Д/з: Дослідіть творчість Григорія Сковороди, визначте основну ідею тих
творів, які вам сподобалися.
_____________________________________________________________
Створити презентацію на тему «Славетні українці у світовому мистецтві».
Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань,
бігові та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova323
2222222222223/#block1276

11-Б
26.05– Повторення. Підготвка до ЗНО. Виконати тестові завдання необхідно
до до 23:00 26 травня .
Код доступу 6671927 , використати цей код, відкривши
посилання join.naurok.ua
27.05 – Повторення. Підготвка до ЗНО. Виконати тестові завдання необхідно
до до 23:00 27 травня .
Код доступу 1839084, використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua
___________________________________________________________________________

19.05– Підготвка до ЗНО. Виконати тестові завдання необхідно до до 23:00 19
травня .
Код доступу 832330 , використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua
20.05 – Підготвка до ЗНО. Виконати тестові завдання необхідно до до 23:00 20
травня .
Код доступу 188633 , використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua
_____________________________________________________________________
12.05– Повторити тему «Просте складнене речення». З посібника Авраменка
виконати 11 варіант.
12.05– Повторити тему «Складне речення». З посібника Авраменка виконати 12
варіант.
13.05 –Контрольна робота. Завдання необхідно виконати 13 травня до
21:00 .
Код доступу 100534, використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua

Українська мова

05.05 – Повторити теми «Словосполучення», «Просте речення». З посібника
Авраменка виконати 9 варіант. Фото самостійно перевіреної роботи скинути у
Вайбер на номер +380683346740.
06.05– Повторити тему «Просте ускладнене речення». З посібника Авраменка
виконати 10 варіант. Фото самостійно перевіреної роботи скинути у Вайбер на
номер +380683346740.
28.04 – Стаття до шкільного веб-сайту в публіцистичному стилі «Переваги та
недоліки дистанційного навчання» (фото роботи скинути у Вайбер на номер
+380683346740).
29.04 – Контрольний твір-роздум на тему: «Чи можна ситуацію з чистотою
довкілля в країні назвати віддзеркаленням екології всередині людини ?» ( фото
роботи скинути у Вайбер на номер +380683346740).
21.04 – &48, вправи 386, 387, 388, 389
22.04 – Контрольна робота (завдання дивитися в класній групі Вайбера, фото
роботи скидати мені у Вайбер на номер +380683346740).
14.04 – &48, вправи 380, 381, 382, 384
15.04 - &48, вправа 385, виконати з посібника Авраменка варіант 8, 58 завдання
цього варіанту надіслати мені у Вайбер на номер +380683346740.
07.04 (пара) & 48, вправи 375, 376, 377, 379.Виконати з посібника Авраменка
варіант 7.
08.04 (пара) Написати есе. Одні вважають, що кохання – це щастя. Науковці
стверджують, що закохана людина, з одного боку, під впливом гормонів
відчуває ейфорію, але, з іншого боку, здатна на неадекватні вчинки. На вашу
думку, кохання – щастя чи покарання?
P.S.Фото есе скинути на номер +380683346740 у Вайбер.
01.04
&47,виконати вправи 362,364,365,367,368;
&48, виконати вправи 371,372,373,374. У посібнику Авраменка виконати

Українська література

Зарубіжна література

варіант 6.
31.03 українська мова 11-Бклас
#46, виконати вправи 347,349,353,355,356.
Опрацювати §45, виконати вправи 333, 334, 335, 336, 338, 340, 342. За
Авраменко виконати варіант 5.
Дата 18.05,21.05
1. Усi поезii на ЗНО.На всi 200.
2.10 найпопулярнiших статей « На всi 200».
(вiдповiдь присилати на вайбер 22.05)
Дата 14.05 Найвiдомiшi цитати Шевченка за програмою ЗНО( конспект «На
всi 200»).
«Який герой сказав?» Цитати персонажiв на ЗНО(конспект «На всi 200»)
(вiдповiдь присилати на вайбер 15.05)
_____________________________________________________________________
Дата 27/04 –30 карток до ЗНО: поєднання персонажа з письменником(на
всi 200),переглянути подкаст 18,19.
Дата 30/04- контрольна робота : з пiдручника с. 250-251( 18 завдань), вiдповiдь
присилати на вайбер 30.04
_____________________________________________________________________
Дата 23/04 – Повторити подкасти №14, 15, 16, 17 (короткий конспект).
https://navsi200.com/ Цитати для творів: 30 тем (опрацювати).
____________________________________________________________________
13.04 – сайт «На всi 200». Теми творiв з програми ЗНО: 36 завдань-карток
Дата 16.04 - д/з сайт « На всi 200». Усi жанри творiв з програми ЗНО( конспект
труднощiв, виконати тести)
_________________________________________________________________
Завдання на 06.04,09.04 Доопрацювати тему,,Сучасна укр література..,,с218 249
Виконати письмово тести с.250 252. ПОВТОРИТИ ПОДКАСТИ 12,13,14
________________________________________________________________
Завдання на уроки з 30.03 по 08.04
Всі запитання ЗНО з української мови та літератури онлайн із відповідними
сайт ЗНО.Освіта.юа
Якщо виникають труднощі з певних тем, запитання залишіть у зошит,
консультацію дамо індивідуально
Сучасна поезія за підручником.
Переглянути відеоматеріали Всеукраїнського флешмобу, конкурс, на краще
читання поєзій Ліни Костенко, у конкурсі брав участь Ян Солтус. Найкращий
записати.
подкастПовторити,переглянути, з 1по 10 подкаст.Автор А.Пройдаков
06.05
Прочитати твір «Менанди» Хуліо Картасара, біографію письменника записати в
зошит.
Милорад Павич «Скляний равлик».
Дати розгорнуту відповідь на питання : « У чому полягає сенс відкритого
фіналу оповідання?»
Опрацювати підручник с.171-175
_________________________________________________________________
"театр абсурду" явище театрального авангарду. Скласти таблицю "Спільне й
відмінне у творчості драматургів "театру абсурду". Опрацювати матеріал

підручника. Таблицю скинути у ВАЙБЕР.
_________________________________________________________________
01.04.20
Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст. Огляд здобутків
митців. Підготовити презентацію "література постмодернізму'. Опрацювати
підручник ст.160-162
Повідомлення про Японію. Опрацювати підручник ст. 152-159. Читати твір
Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів»
25.05 - перегляд фільму на youtube
29.05 - обговорення планiв на лiто

Англійська мова

18.05 – контрольна робота (картка)
22.05 – PB: ex.1 p. 247
_____________________________________________________________________
15.05 - картка
04.05 - картка
08.05 – картка
_________________________________________________________
27.04 – картка(taSk 4,taSk 5)
24.04 – PB: ex. 1 p. 241( пис)
________________________________________________________
06.04 – повторити правила герундій та інфінітив та виконати картку
10.04 – PB: p. 235 (опрацювати слова); ex. 1 p. 235 (усно)
___________________________________________________________
31.03 - PB:p. 230,232(опрацювати слова) ; ex. 2-4 p. 228-230
03.04 - PB:p. 235( опрацювати слова; ex. 1-4 p. 232-233; p. 234(повторити gerund,
infinitive, participle)
Для тих хто складає ЗНО:
https://zno.osvita.ua/english/
https://buki.com.ua/materials/anhliiska-mova/
https://m.znonasharu.org.ua/
_______________________________________
с. 213-216 опрацювати слова та вправи
26.05 Перегляд кінострічки про застосування математичного аналізу і статистики в
спорті «Людина, яка змінила все» (2011)
__________________________________________________________________________

Алгебра

20.05 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування структуровантх задач при
підготовці до ЗНО варіант 5.
_____________________________________________________________________
12.05.
Підсумкова контрольна робота
Роботу(вказати прізвище та ім’я) надіслати на nikaxena966@gmail.com
___________________________________________________________________________

05.05 Пройти тест:https://onlinetestpad.com/ua/testview/89059-jmovіrnіstvipadkovoi-podіi-kombіnatorika
28.04 Підготовка до ЗНО
Пройти тести результат на nikaxena966@gmail.com
https://onlinetestpad.com/ua/testview/89059-jmovіrnіst-vipadkovoi-podіikombіnatorika
https://onlinetestpad.com/ua/testview/37928-s-і-v-tіl-obertannya-ta-mnogogrannikіv

Геометрія

21.04 ( 2 урока)
Підготовка до ЗНО
Тема 3 : Рівняння та системи рівнянь.
•Пройти тест за посиланням, в кінці тесту ввести мій nikaxena966@gmail.com і
відправити результат.
Тест:
https://onlinetestpad.com/ua/testview/138445-gotuemos-do-zno-tema-3-rіvnyannyanerіvnostі-ta-ikh-sistemi
Тема 4: Текстові задачі ( на рух та спільну роботу)
•Переглянути відео (завдання ЗНО 2015
задача):https://www.youtube.com/watch?v=ufIaM5bn0sM
•Пройти тест за посиланням, в кінці тесту ввести мій nikaxena966@gmail.com і
відправити результат.
Тест:
https://onlinetestpad.com/ua/testview/105187-zadachі-na-rukh-і-na-robotu_2
______________________________________________________________
14.04
Підготовка до ЗНО
Тема: Рівняння та системи рівнянь.
Навчальна та практична частина завдань:
https://vseosvita.ua/library/rivnanna-i-sistemi-rivnan-51645.html
Виконати тест (1 Варіант). Результат скинути на вайбер чи електронну адресу
_______________________________________________________________
31.03
Підготовка до ЗНО
Побудова графіків функцій і рівнянь за допомогою геометричних перетворень
Переглянути навчальне відео :
https://www.youtube.com/watch?v=s46zc3qxWwo
07.04
Опрацювати §17 ст.159-167
Переглянути відео з даної теми:
https://www.youtube.com/watch?v=t4gmv8Q4nLo&feature=youtu.be
Розвязати №17.12, 17.20, 17.9
Виконати тести: результати надіслати у вайбер 0979255198 або на
nikaxena966@gmail.com
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=284518
https://onlinetestpad.com/ua/test/89059-jmovіrnіst-vipadkovoi-podіi-kombіnatorika
22.05 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач на встановлення
відповідностей при підготовці доЗНО варіант 5
_____________________________________________________________________
15.05
Підсумкова контрольна робота
Роботу(вказати прізвище та ім’я) надіслати на
nikaxena966@gmail.com
_____________________________________________________________________
08.05 Підготовка до ЗНО
Пройти тест результат на nikaxena966@gmail.com
https://onlinetestpad.com/ua/testview/265692-obemi-til-ploshhi-poverkhon-tilobertannya
_____________________________________________________________________

24.04 ( 2 урока)
Підготовка до ЗНО
Тема 3 (4):Чотирикутники та їх властивості.Площі трикутників та
чотирикутників.
•Узагальнюємо і систематизуємо знання з даної теми за допомогою презентації:
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-cotirikutniki-ta-metodika-ihvivcenna-v-kursi-geometrii-osnovnoi-skoli-9164.html
•Пройти тести за посиланням, в кінці тесту ввести мій nikaxena966@gmail.com і
відправити результат.
1 частина тесту:
https://onlinetestpad.com/ua/testview/61535-chotirikutniki-chastina-і
2 частина тесту:
https://onlinetestpad.com/ua/testview/64837-chotirikutniki-chastina-іі
_________________________________________________________________
17.04
Підготовка до ЗНО
Тема: Трикутники, їхні елементи та властивості.Ознаки рівнрсті трикутників та
подібності.
Навчальна та практична частина завдань:
https://vseosvita.ua/library/zno-geometria-pidgotovka-trikutniki-ta-ih-vidioznaki-rivnosti-trikutnikiv-rivnobedrenij-trikutnik-ta-jogo-vlastivosti86331.html
Опрацювати теоретичну частину та виконати запропонований тест.Результат
оформити у бланку за зразком,поданим в кінці даного посилання. Відправити
мені на вайбер або електронну адресу.
________________________________________________________________
03.04
Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням:
https://sites.google.com/view/itdistosvita/математика/обєми-та-площігеометричних-тіл
Виконати тест:
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=287293
10.04
Виконати з підручника с.288
Завдання для перевірки знань №1-8
Підготовка до ЗНО
https://zno.osvita.ua/mathematics/337/

Історія України

18.05. К.р.https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-za-ii-semestr466727.html Здати 18.05.
_____________________________________________________________________
04.05. Опрац. &30. Виконати практ. роб.: "Зовнішні та внутрішні загрози
суверинітету України в період гібридної війни" ст.236(проект або презентація).
Здати до 11.05.
_________________________________________________________________
27.04.Опр.&.29.
_________________________________________________________________
13.04. &28
_______________________________________________________
07.04 - & 27,28 - опрацювати.

______________________________________________________
01.04.
Тести здати до 07.04. На вайбер т.0977769944
https://naurok.com.ua/test/stanovlennya-ukra-ni-yak-nezalezhno-derzhavi-zamaterialami-tematichnogo-ocinyuvannya-v-s-vlasova-105762.html
___________________________________________
п. 20-26
20.05.К.Р.https://naurok.com.ua/test/semestrova-kontrolna-robota-z-vsesvitno-istori11-klas-ii-semestr-388654.html здати 20.05. на вайбер
_________________________________________________________________________________

Всесвітня історія

12.05.Повт.розділи 4,5.6.
______________________________________________________________
06.05. Опрац.&22. Практична робота ст.216. Здати до 13.05.
________________________________________________________________
22.04 .&.21.
29.04..Контр.роб.https://naurok.com.ua/test/mizhnarodni-vidnosini-na-mezhi-xx--xxi-st-314778.html Пересл. До 05.05
_____________________________________________________________________
______
15.04. Практична робота. Теми на вибір "Війна у В*єтнамі, друга пол ХХст." ,
"Війна в Афганістані, друга пол. ХХст.", "Агресія Росії проти України". Здати
до 21.04.
_____________________________________________________________________
08.04. - &20 - опрацювати.
________________________________________________________________
01.04 - &19 п.6-8
________________________________________________________________
п.19-20
Оновлення:
13.05
Зробити письмово завдання 4 на стр. 145

Географія

Фізика

Хімія

06.04. Параграф 27 Завдання 4 на стр. 115( письмово )
29.04 Практична робота 8
22.04 - П26. Завдання 5, 6
15.04 - §25. Дати відповідь на завдання в жовтих квадратах
&23. Виписати терміни.
01.04 ₽22. Практична робота7.
Демографічні процеси в світі. Міграції.
Оновлення:
Працюємо згідно розкладу. Заходимо за посиланням. Визначення та формули
записуємо в зошит. Задачі розв'язуємо в зошиті і надсилаєте мені на
marinaderesov77@gmail.com або на вайбер 0985183141, до кінця робочого дня
(коли є фізика). Запитання по темі на вайбер.
https://drive.google.com/drive/folders/1L-ZQvd9PejCCTT6J0dRr1dpbaUxF4U3Z
________________________________________
п. 34-36, впр 25, 26 і завд. ст.168.
https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/10.html?m=1
28.05- повторити тему " Хімічні реакції "
21.05 - повторити теми: Періодичний закон. Електронна будова атома. Хімічний

зв'язок. Будова речовини. Хімічні реакції.
14. 05 контрольна робота:
с. 170 завдання 223, с. 175 завдання 227, с. 186 завдання 244, с. 192 завдання
248: роботу переслати на ел. адресу kozlova.biohim@gmail.com
07.05. §34-36

Біологія

30.04 опрацювати п. 33,с. 206 завдання 274 (а,в) відправити на пошту
kozlova.biohim@gmail.com
23.04 - опрацювати §33, с. 204 завдання 267
16.04 - опрацювати §32,с. 198 завдання 255-260
09.04 - §31, с.192 завдання 248, 250
https://www.youtube.com/watch?v=tIqfNnfrQlo&feature=youtu.be§27-29
Оновлення:
26.05 - повторити теми "Адаптації", " Екологія"
19.05 - к. р. : дати відповіді на запитання 1, 2 с. 197 ( завдання для
індивідуальної
роботи
),
відповіді
переслати
на
ел.
пошту
kozlova.biohim@gmail.com до 24.05.2020
_____________________________________________________________________
12.05 повторити §44-52, підготуватись до контрольної роботи
05.05. §50-52
28.04 - повторити п. 46-47, опрацювати п. 48-49, РЗ відповідні сторінки
21.04 опрацювати §48, РЗ відповідні сторінки
14.04 - опрацювати §46-47, РЗ відповідні сторінки
07.04 - §46-47, в РЗ відповідні сторінки
31.03 - § 44-45, РЗ відповідні сторінки
§40-43, навчальний проєкт: "Оптимальні способи утилізації побутових відходів"
Оновлення:
22.05 – Тема уроку: «Століття українського кінематографу».
Видатні актори: І. Миколайчук, Л. Биков, Б. Ступка та ін.
Козацький анімаційний серіал В. Дахна, культові мультфільми Д. Черкаського.
Сучасні фільми — переможці міжнародних конкурсів: «Подорожні» (реж. І.
Стрембіцький), «Плем'я» (реж. М. Слабошпицький).
Опрацювати: https://www.youtube.com/watch?v=u8NFA4SDK4E
https://www.youtube.com/watch?v=AYk-ZTAL52o

Мистецтво

15.05 – Тема уроку: «Здобутки українського кіно.
Картини О. Довженка («Земля» та ін.). Поетичне кіно («Тіні забутих предків»,
реж. С. Параджанов та ін.), «міська проза» К. Муратової.»
https://www.youtube.com/watch?v=0NEVDp1Xo54
Д/З: Складіть топ-5 українських фільмів (художніх, анімаційних,
документальних тощо.
___________________________________________________________________
08.05 – Тема уроку: «Принципи реалізму і народності «театру корифеїв»:
музично-драматичного за формою і фольклорно-етнографічного за змістом.
(М. Кропивницький, М. Старицький, І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський, М.
Садовський, М. Заньковецька). Діяльність першого стаціонарного українського
театру в Києві. Новаторські експерименти видатного режисера і актора Л.
Курбаса у театрі «Березіль». Творчість А. Бучми, Н. Ужвій, Г. Юри та ін.
Мережа драматичних і лялькових театрів»
https://www.youtube.com/watch?v=Yzy3uB-QDo8
Д/З: Мистецький проєкт (за вибором)

«Лесь Курбас — реформатор українського театру». (Зокрема дослідіть, за які
досягнення його ім’я увійшло до Золотої книги видатних європейців у Відні).
«Творчі долі корифеїв української сцени та значення їхньої творчості для
сьогодення»

Трудове навчання
Фізична культура

24.04 – Тема уроку: «Поп-музика. Пісенний форум «Червона рута.
Рок-музика: гурти «Гайдамаки», «Скрябін», «Океан Ельзи», «Даха-Браха»,
«Онука» та ін.
Музика митців української діаспори»
Д/З: Мистецький проект «Музика ХХ століття» (Дослідити творчість (або твір)
одного з видатних українських митців)
___________________________________________________________________
17.04 – Музичний авангард композиторів-шестидесятників і модернізація
музичної мови: В. Годзяцький, В. Сильвестров, Л. Грабовський.
Опрацювати:
https://hromadske.ua/posts/kyivskyi-muzychnyi-avanhard-60-kh-rokiv
Пісенна творчість П. Майбороди, О. Білаша, В. Івасюка та ін. Опрацювати:
http://pda.aratta.com.ua/text_ua.php?id=2290
__________________________________________________________________
10.04 – Фундатор Перемишльської композиторської школи М.
Вербицький.
Просвітницька діяльність і творчість А. Вахнянина, О. Нижанківського, Д.
Січинського.
Хорова і симфонічна творчість Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, С.
Людкевича.
В. Барвінський — майстер інструментальних мініатюр. Музика для дітей В.
Косенка.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPeAB8xNstE
Д/з: Мистецький проект «І прадіди в струнах бандури живуть…» (Дізнатися
про кобзарство в Україні. Знайти інформацію про відомих бандуристів)
______________________________________________________________
03.04 – Український музичний фольклор: жанри й цикли пісень та танців,
народні інструменти.
Музична культура Київської держави. Партесна музика у братських школах.
Збірка «Сад божественних пісень» Г. Сковороди.
Д/з: Дослідіть творчість Григорія Сковороди, визначте основну ідею тих творів,
які вам сподобалися.
Створити презентацію на тему «Славетні українці у світовому мистецтві».
17.04
Значення символів, притаманних декоративно-ужиткованого мистецтва.
Підготувати повідомлення.
Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань,
бігові та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova323222
2222222223/#block1276

