
Завдання для самостійного опрацювання матеріалу (під час карантину)  

з 11.01 по 15.01.2021 року 

Для учнів 2 класу 

Українська мова і література 

 С.4- прочитати і переказувати. 

 С.5 – виконати письмово вправу 3. 

 С.6. – прочитати і переказувати. 

 С.8. – прочитати і переказувати. 

 С. 9 - виконати письмово впр.21.

Математика    

 Виконати завдання з підручника № 3,4, 5, 6, с. 60.  

 Виконати завдання з підручника № 5, 6,7, с. 62.  

 Виконати завдання з підручника № 3, 5, 6, с. 64-65.                        

Я досліджую світ 

 С. 6- прочитати і переказувати. 

 С. 7-10– опрацювати.  

 С.11 – опрацювати. Скласти розповідь за малюнком. 

Англійська мова 

 Опрацювати впр. 1, с.50– ознайомитися з словами та виразами 

(відео урок - https://www.youtube.com/watch?v=W15vPwBavhM) 

 Опрацювати впр. 2,3,4, с.53 – читати 

 (відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=gTjlPQnLTpU) 

Для учнів 3-А класу 

Математика 

 Виконати завдання № 1-8, с. 6-9, зошит, с.1.                                               

 Виконати завдання № 1-6, с. 9-11, зошит, с.2-3.                                        

 Виконати завдання № 1-10, с.11-14, зошит, с.3-4.                                     

 Виконати завдання № 1-8, с.15-18, зошит, с.5.                                          

Українська мова і читання 

 Виконати вправи 1-7, с. 4-5, зошит-тренажер с.2.                                  

 Виконати вправи 1-5, с. 6-7, зошит-тренажер с.3.                                     

 Виконати вправи 1-5, с. 8-9, зошит-тренажер с.4.                                      

 Виконати вправи 1-8,с. 10-11.                                                                          

Я досліджую світ 

 Опрацювати завдання на с.4-5.                                                                          

 Опрацювати текст на с.6, завдання 1-7, с.7-9.                                              

 Виконати завдання  1-6, с.10-11.                                                                        

 Виконати завдання 7-10, с.12-15.                                                                       

Англійська мова 

 Виконати впр. 1, 2, 3 – с. 60-61 – читати. 

(Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=Yy1wPR8E9zw) 

 Викрнати впр. 3,4 – с. 63 – читати. 

(Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=2fpxfcabgbw) 

 Виконати впр. 1, с. 68 – читати. 

https://www.youtube.com/watch?v=W15vPwBavhM
https://www.youtube.com/watch?v=gTjlPQnLTpU
https://www.youtube.com/watch?v=Yy1wPR8E9zw
https://www.youtube.com/watch?v=2fpxfcabgbw


 Виконати впр. 2, с. 69 – дати відповіді на запитання. 

(Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=eJ5_7aRR5Wo) 

Для учнів 3-Б класу 

Українська мова 

 Виконати впр. 256-258, с.108-109.  

 Виконати впр. 259-262, с.111-112.  

 Виконати впр. 263-266, с.113-114.  

 Виконати впр. 267-270, с.114-115.  

Математика 

 Виконати завдання №531-535, с.89-90.  

 Виконати завдання № 1-9, с. 90-91.  

 Виконати завдання № 10-19, с.91-92.  

 Виконати завдання № 537-544, с.93-95.  

Літературне читання 

 С. 83-89 - виразно читати і підготувати відповіді на питання. 

 С. 90-91 -  виразно читати вірш. Визначити рядки, які читаємо з 

підсиленням голосу.  

 С. 92– відповідати на запитання, які є в кінці розділу.  

Англійська мова 

 Впр. 2, с. 70 – читати. 

 Впр. 1, с. 72 – читати і перекладати. 

 Впр. 4, с. 73 – вивчити слова. 

Для учнів 4 класу 

Українська мова 

 Виконати впр. 13-15,с. 9-11. Вивчити правило, с. 10.  

 Виконати впр. 16-17, с.12-13. 

 Виконати впр. 18-19 впр., с. 12-13. 

 Виконати впр. 20-23 впр., с. 14-15.

Математика 

 Виконати № 414; 415; 418, с. 64-65. 

 С. 66-67, вивчити закон дії множення. Виконати № 422-424; 428. 

 Виконати № 430-439 (усно), №433-437 (письмово), с. 68-69. 

 Виконати № 439-443, с.69-70. 

Літературне читання  

 С.15 – 18- виразно читати, відповідати на питання.  

 С. 18 – 20 - виразно читати, відповідати на питання.

Природознавство 

 Опрацювати тексти, с.80-84 с.112-115. Відповідати на питання. 

 Опрацювати тексти, с.85-87, с. 116-11. Відповідати на питання. 

https://www.youtube.com/watch?v=eJ5_7aRR5Wo


Англійська мова 

 Повторити кольори, цифри від 1 до 100. 

Для учнів 5 класу 

Українська мова 

 Опрацюва §34, 35. Вивчити правила про найпоширеніші випадки чергування 

голосних і приголосних звуків. 

  Виконати впр.274, 277, 282, 286. 

Українська література 

 Опрацювати з підручника біографію Л.Глібова. Прочитати твори «Химерний, 

маленький…», «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?». Знати 

відповіді на питання, які є після творів. 

Математика 

 Опрацювати розділ 5; п.1, с. 135-137. Виконати №693; 695; 706; 707. 

 Опрацювати розділ 5; п.2, с. 137-138.Виконати №715; 716; 717. 

 Опрацювати розділ 5, §22: п.1,с.142;  п.2.,с. 143;  п.3., с.144. Виконати №737; 

740; 741. 

 Повторити розділ 5, §22: п.1,с.142;  п.2.,с. 143;  п.3., с.144. Виконати№745; 

748; 751. 

Історія 

 Опрацювати §13, с.81.Виписати в словник слова та знати їх значення, с. 84. 

Зарубіжна література 

 Вивчити один вірш (на вибір) Й.В.Гете «Нічна пісня подорожнього» або 

Г.Гейне «Задзвени в глибини». 

Англійська мова 

 Повторити дієслова to be, to have 

 Виконайте вправи. Виберіть правильний варіант  

1. My name (is, am, are) Alice. 

2. I (is, am, are) 10. 

3. I (live, lives) in London. 

4. It (is, are) in England. 

5. My friend (live, lives) in Edinburgh. 

6. It (is, are) in Scotland. 

7. Scotland is (an, the) amazing land. 

8. His father (is, are) a zookeeper. 

9. He (has, have) many animals. 

10. He(like, likes) them very much. 

Поставте необхідну форму дієслова  to be ( am, is, are ) 

The dog _______in the garden. That book _____(not )interesting. Take 

this one. 

Moscow _________the capital of Russia I ____hot. Open the window , please. 

How old _____you? How old _______your 

brother? 

What ______your aunt’s name ? 

I_______glad to see you. How _____you? I ________not interested in football at all. 

_______Tom and Bob good players? __________you hungry? 



 Повторіть теперішній простий час (Present Simple), складіть 5-речень в цьому 

часі. 

Природознавство 

 §28, 29 опрацювати, вивчити визначення. С.125 відповідати на запитання 

(усно). 

Інформатика 

 Вивчити §1.1.   

Основи здоров’я 

 Опрацювати тему «Відпочинок школяра». Знати відповіді на питання, які є в 

кінці теми. 

Образотворче мистецтво 

 Виконати композицію за мотивом «Старий Новий рік». 

Для учнів 6 класу 

Українська мова 

  Повторити правила з §28. Опрацювати §29, вивчити правила про 

відмінювання іменників І відміни. Виконати впр.245, с.98, впр.247, с.99. 

 Опрацюва §30, вивчити правила про відмінювання іменників ІІ відміни. 

Виконати впр.254, 256, с.102. 

 Опрацювати §31. Вивчити правила про відмінювання іменників ІІІ і IVвідмін. 

Виконати впр. 262, 263,с. 105.  

Українська література 

 Ознайомитися з біографією Ігоря Калинця. Виразно читати твори «Стежечка», 

«Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим». Вміти аналізувати твори.  Один 

вірш (на вибір) вивчити напам’ять.  

Зарубіжна література 

 Опрацювати зміст твору М.В.Гоголя «Ніч перед Різдвом». Підготовити 

характеристику образів і знати відповіді на питання. 
Англійська мова 

 С. 86-87 – читати і перекладати текст “ The Tortoise and the Hare”. 

 Впр. 4, с. 92 – вивчити слова. 

 Впр. 3, с. 93 – читати. 

 Впр. 4, с. 94 – письмово. 

 Впр. 1, 2, с. 94 – читати. 

Історія 

 Опрацювати матеріал §38, с.183. Підготувати відповіді на запитання, які є в 

кінці параграфа (усно). 
Географія 

 §29,30 опрацювати. Вивчити ключові терміни і поняття (с.122). 

Біологія 

 Опрацювати § 28. Усно підготувати відповіді на запитання. 
Математика 

 Опрацювати §21, с. 157. Виконати №924; №930. 

 Опрацювати §22, с.163. Виконати №949; №951; №953; 3 956. 

 Опрацювати §23, с.171. Вивчити правило, с. 171. Виконати №985; №986; 

№994; №995. 



Інформатика 

 Вивчити § 3.4. Виписати головні поняття. 

Основи здоров’я 

 Опрацювати матеріал «Стилі спілкування людей», с.103-106. Знати відповіді 

на питання.  

Образотворче мистецтво 

 Намалювати ескіз тварин.  

Для учнів 7 класу 

Українська мова 

 Опрацюва §24. Вивчити правила про дієприслівник як особливу форму 

дієслова. Виконати впр.273, с.138. 

 Опрацюва §27. Вивчити правила про дієприслівники доконаного і 

недоконаного виду. Виконати впр.305, с.141. 

Українська література 

 Вивчити біографію Григора Тютюнника. Прочитати повість «Климко». 

Зарубіжна література 

 Прочитати та вміти переказувати твір Р.Кіплінга «Балада про Схід і Захід», 

«Якщо» - вивчити напам’ять. 

Історія України 

 Опрацювати  §11, с. 104. Підготувати відповіді на запитання (усно). 
Історія всесвітня 

 Опрацювати  §310. Підготувати відповіді на питання (усно). 

Алгебра 

 Опрацювати п. 16, с.81. Виконати №539; №545. 

 Опрацювати п.17, с. 84. Виконати №561; № 563. 

Геометрія 

 Опрацювати §12, с. 90-93. Виконати №11;№15;№19;№20. 

 Опрацювати §13,с.96. Виконати №8;№9 №14, с. 101. 

Географія 

 Вивчити §21, 22. 

 Підготувати інформаційне повідомлення «Австралія: Історія відкриття й 

освоєння».  

Хімія 

 Опрацюва §22, виконати впр.159, с.137. 

Англійська мова 

 Повторити слова зі словника. 

 Написати 10 речень що ти робиш у свій вільний час. 

 Впр.3, с.81, впр.6, с.84. 

 Перекласти слова на українську мову:  

A theatre 

A cinema 

An opera 

A ballet 

An action film 

An adventure film 

A comedy 

A fantasy 

A horror film 

A romance 

A science fiction film 

A thriller 

Інформатика 

  Вивчити  §1.1. Знати відповіді на питання. 



Біологія 

 Самостійно опрацювати §27, §28. Підготовити відповіді на питання (усно).  

Фізика  

 Опрацювати §16, с.112-116.  

 Опрацювати §18, с.121-124.  

Основи здоров’я 

 Вивчити матеріал на с.101-104. Підготувати відповіді на питання. 

Образотворче мистецтво 

 Створити ескіз фасаду власного будинку (фантастичний варіант). 

Трудове навчання 

 Вивчити технологічну картку: виготовлення ручки до молотка. 

Для учнів 8 класу 

Українська мова 

 Опрацювати § 18. Виконати впр.179, с.83, впр.182-183, с. 84. 

 Скласти усний твір-опис місцевості – с.190-192. 

Українська література 

 Опрацювати статтю на с.75. Вивчити напам’ять вірш «Чоловічий танець». 

 Опрацювати статтю на с.77-78. Читати і аналізувати вірші «Із янголом на 

плечі», «З нічних молитов».  

Зарубіжна література 

 На позакласне читання прочитати твір Ш.Руставелі «Витязь у тигровій 

шкурі». Вміти переказувати твір і характеризувати образи. 
Історія України 

 Виконати завдання №6, с. 142.  

Всесвітня історія 

 Виконати практичну роботу на с. 114.  

Англійська мова 

 Впр. 2, с. 90 – вивчити слова. 

 Впр. 3, с. 91 – доповнити текст поданими словами. 

 Впр. 4, с. 91 – дати відповіді на запитання. 

 Впр. 5, с. 91 –письмово. 

Хімія (Підручник О.Ярошенко) 

 Опрацювати §1. Виконати впр. 5, с.14. 

  Опрацюва §2, виконати впр.2. 

Географія 

 Опрацювати §25,26.   

 Створити презентацію « Прогноз погоди». 

Алгебра 

 Опрацювати самостійно п.13, с.102. Виконати: №397; №399. 

 Виконати: № 401; №403. 

Геометрія 

 Опрацювати §12, с.85.Вивчити теорему. Виконати №571; №575; №581. 

  Опрацювати §13, с.91.Вивчити теорему. Виконати №639; №643. 

Інформатика 

 Вивчити §1.2. Скласти алгоритм з графічним відображенням даних. 



Фізика  

 Опрацювати §21, с.97-99. 

 Опрацювати §22. 

Біологія 

 Опрацювати матеріал підручника §30,31. Підготувати відповіді на питання. 

Основи здоров’я 

 Опрацювати матеріал в підручнику на с. 110-112. Підготувати відповіді на 

питання. 

Для учнів 9 класу 

Українська мова 

 Опрацюва §28-29. Вивчити правила про безсполучникове складне речення. 

Виконати впр.2, с.102; впр.2,с.103. 

Українська література 

 Вивчити біографію Г.Квітки-Основ’яненка. Прочитати повість «Маруся». 

Підготувати характеристику героїв повісті. 

Зарубіжна література 

 Підготовити міні-проект на тему «Романтизм». 

 Підготовити (письмово) характеристику образу Печоріна з роману «Герой 

нашого часу». 

Історія України  

 Опрацювати  §20, с.134.. Підготувати відповіді на питання. 

Всесвітня історія 

 Опрацювати  §14, с. 116. Підготувати відповіді на питання. 

Правознавство 

 Опрацювати §15. Виконати практичне завдання, с.94. 

Хімія 

 Повторити §15.  

 Опрацюва §16, виконати впр.127. 

Англійська мова 

 Повторити граматику: герундій. 

 Виконати впр.1, с.118, впр.3, с. 119, впр.7(д), с.122. 

 Перекласти слова на українську мову: An inventor, a reason, to exist, to launch, 

impossible. 

Географія 

 Опрацювати §26,27.  Виконати завдання і знати відповіді на запитання, с.152.  

Біологія 

 Опрацювати § 27. «Рекомбінація ДНК».  

Алгебра 

 Опрацювати §2, п. 13, с.129.   

 Виконати №444; 447. 

 Виконати №446; 448. 

Геометрія  

 Опрацювати §5, с. 30. 

  Виконати №148(1); 149(1). 

Інформатика  



 Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=JuQ6s3Ekva4. Вивчити 

матеріал. 

Фізика 

 Опрацювати §22, с. 148-150. Знати відповіді на питання в кінці параграфа. 

 Опрацювати §23, с.151-155. Знати відповіді на питання в кінці параграфа. 

Основи здоров’я  

 Вивчити матеріал в підручнику на с.102-104. Підготувати відповіді на 

питання. 

Мистецтво 

 Опрацювати тему «Мова і види кіномистецтва». 

Трудове навчання 

 Вивчити про вироби в етнічному стилі: технологія вишитих виробів, технологія 

декупажу. 

Для учнів 10 класу 

Українська мова 

 Опрацювати 22 , с. 88-89. 

  Виконати впр. 192, с.89, впр. 196, впр.198,с.90. 

Українська література 

 Опрацювати статтю на с.111-116. 

 Опрацювати статтю на с.117-120. 

 Прочитати новелу «Intermezzo». 

Зарубіжна література 

 Повторити матеріал і підготуватися до тематичного оцінювання. Повторити 

твори Ф.Тютчева, А.Фета, В.Вітмена. 

Англійська мова 

 Виконати впр.3, с.112-114; впр.5, с.115;  впр.1, с.117; впр.3, с.118. 

Історія України 

 Опрацювати  §12, с.61. Підготувати відповіді на питання. 

Всесвітня історія 

 Опрацювати  §14, с. 65. Підготувати відповіді на питання. 

Громадянська освіта 

 Опрацювати  §25, с. 84. Знати  відповіді на питання. 

Хімія 

 Опрацювати §11.  Виконати впр.76-77. 

 Опрацювати §13. Повторити §11. 

Географія                                                                                                                                

 Опрацювати §29,30. Виконати завдання на с. 163.   

Алгебра 

 Опрацювати §5, с. 64   

 Виконати № 5.1; 5.2(1;2;5;6), с. 71. 

 Виконати Тест №1, с. 71.  

Геометрія 

 Опрацювати §13, 265-267.  

 Виконати № 13,2; 13,3. 

Фізика 

https://www.youtube.com/watch?v=JuQ6s3Ekva4


 Опрацювати §19,с. 121-124. Знати відповіді на питання. 

 Опрацювати §20, с. 127-130. Вивчити правила. 

 Опрацювати §21, с. 131-133.Вивчити терміни. 

Біологія 

 Самостійно опрацювати §27,28. Вивчити  ключові терміни. Підготувати 

відповіді на питання. 

Основи здоров’я 

 Опрацювати матеріал в підручнику на с. 100-104.  Підготувати відповіді на 

питання. 

Мистецтво 

 Опрацювати вступ ро розділу «Природа-міра всіх речей». 

Трудове навчання 

 Пошук інформації (через інтернет) необхідної для виконання завдань проекту 

(підставка під вазони). 

Для учнів 11 класу 

Українська мова 

 Опрацювати §27, с.119.  

 Виконати впр. 226, с.119, впр. 269, 270, с.120 

Українська література 

 Опрацювати статтю в підручнику на с.151-152. Опрацювати і законспектувати 

статтю на с.153-157; аналізувати поезії. 

Зарубіжна література  

 Опрацювати біографію Дж. Оруелла. Прочитати твір «Скотоферма».  
Англійська мова 

 Виконати впр.1(а), с.120; впр.2, с.121-122. 

 Виконати впр.1, с.117; впр.3, с.125; впр.2, с.124-125 – дати відповіді на 

запитання.  

Історія України 

 Переглянути відеофільм «Революція на граніті». Підготуватись до 

обговорення. 

Всесвітня історія 

 Опрацювати  §16,с.83. Підготувати відповіді на питання. 

Хімія 

 Опрацювати §17. Знати  відповіді на питання, які є в кінці параграфа. 

 Повторити §16 і §17, виконати впр.127. 

Географія 

 Вивчити §15- опрацювати матеріал. 

 Виконати практичну роботу №6 с.99. 

Алгебра 

 Опрацюватип.5,2, с.68. 

  Виконати №5,21; 5,23. 

 Виконати №5,22; 5,24. 

Геометрія 

 Опрацювати § 10, с. 256-261.   

 Виконати №10,4; 10,6. 



Інформатика 

 Підготувати проєкт по темі «Дизайн» 

Фізика 

 Опрацювати §17, с.95-99. 

 Опрацювати §18, с.100-105. 

 Опрацювати §19, с. 107-111. 

Астрономія 

 Опрацювати матеріал про Карликові планети. 

Біологія 

 Вивчити §26. Вивчити тему «Програма зміцнення здоров’я». 

 Вивчити §26. Вивчити тему «Предмет екології, методи, завдання». 

Мистецтво 

 Опрацювати тему «Палітра стилів і жанрів музичного мистецтва».Знати 

відповіді на питання. 


