
Завдання для самостійного опрацювання матеріалу (під час карантину)  

з 18.01 по 22.01.2021 року 

Для учнів 2 класу 

Українська мова і література 

 С.10- опрацювати. 

 С.11 – виконати письмово вправу 8. 

 С.12. – прочитати і переказувати. 

 С. 13 - виконати письмово впр.14. 

Математика    

 Виконати завдання з підручника № 1,2 (усно),3,4, 5 (письмово), с. 66.  

 Виконати завдання з підручника № 3 (усно), 4, 5, 6(письмово), с. 67-68.  

 Виконати завдання з підручника № 4, 5 (усно), 6, 7,8 (письмово), с. 69.       

 Виконати завдання з підручника № 1,2,3,4, 5 (усно),7 (письмово), с. 70.                                  

Я досліджую світ 

 С. 12- прочитати і переказувати. 

 С. 13,14,15,16 – опрацювати.  

 С.17 – опрацювати. Скласти розповідь за малюнком. 

Англійська мова 

 С.54, впр.1 – читати слова. 

 (відео урок - https://www.youtube.com/watch?v=PR_c4Rip_CE) 

 С. 55 – читати, рахувати від 1 до 20. 

(відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=5dl43FWR3_M) 

 С. 56, впр. 2,4 – читати. 

(відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=LDHQYf2iaX8) 

Для учнів 3-А класу 

Математика 

 Виконати завдання № 1-9, с.18-21, зошит, с. 6-7.                                     

 Виконати завдання  № 1-10, с.21-24, зошит, с. 8.                                     

 Виконати завдання № 1-8, с.24-27, зошит, с.9-10.                                   

 Виконати завдання № 1-6, с.28-30, зошит, с.52.                                      

Українська мова і читання 

 Виконати вправи 1-8, с. 12-13, зошит-тренажер с. 5.                                

 Виконати вправи 1- 5, с. 14-15, зошит-тренажер с. 6.                                

 Виконати вправи 1-8, с. 16-17, зошит-тренажер с. 7.                                 

 Виконати завдання с. 18-19.                                                                              

Я досліджую світ 

 Опрацювати текст на с. 16.                                                                                

 Виконати завдання 1-8, с. 17-19.                                                                      

 Виконати завдання 1-4, с. 20-21.                                                                      

 Виконати завдання 1-13, с. 22-25.                                                                    

Англійська мова 

 Виконати впр. 1, 3, с. 74 – читати. 

 Виконати впр. 4, с. 75 – письмово. 

 Виконати впр. 5, с. 75 – усно. 

https://www.youtube.com/watch?v=PR_c4Rip_CE
https://www.youtube.com/watch?v=5dl43FWR3_M
https://www.youtube.com/watch?v=LDHQYf2iaX8


(Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=F9QoT4DQ6T4) 

 Виконати впр. 1,2 – с.76 – читати. 

(Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=NhRAyNXoD1I) 

 Виконати впр. 1, с. 77 – читати. 

(Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=6SiALvhgvjc) 

Для учнів 3-Б класу 
Українська мова 

 Виконати впр. 276-278, с.117-118.  

 Виконати впр. 279-282, с.118-119.  

 Виконати впр. 284-286, с.120-121.  

 Виконати впр. 287-290, с.122.  

Математика 

 Виконати завдання №545-549, с.95-96.  

 Виконати завдання № 550-555, с. 96-97.  

 Виконати завдання № 557-561, с.97-98.  

 Виконати завдання № 564-568, с.99-100.  

Літературне читання 

 С. 123-127 - виразно читати і підготувати відповіді на 

питання.(Збіркахудожніх творів «Позакласне читання»). 

 С. 94-95 -  виразно читати статтю Л.Глібов. Вивчити напам’ять байку 

«Лебідь, Щука і Рак». 

 С. 95-96–  прочитати байку «Коник-стрибунець» і підготувати 

відповідати на запитання.  

Англійська мова 

 Впр. 1, с. 74 – вивчити слова.  

 Впр. 2, с. 74 – читати. 

 Впр. 3, с. 75 – читати і перекладати. 

 Впр. 1, с. 76 – вивчити назви фруктів та овочі. 

Для учнів 4 класу 

Українська мова 

 Виконати впр. 24,с. 16. Повторити правило, с. 10.  

 Виконати впр. 17, с.25. 

 Виконати впр. 17, с.26. 

 Виконати впр. 18 впр., с. 27.

Математика 

 Виконати № 465; 466; 467, с. 73-74. 

 Виконати № 468-470, с. 74. 

 Виконати № 471-473, с. 74-75. Вивчити правило. 

 Виконати № 474-476, с.75. 

Літературне читання  

 С.21- виразно читати, відповідати на питання.  

 С. 22-25 - виразно читати, відповідати на питання.

Природознавство 

 Опрацювати тексти, с.119-121,  с.88-92. Відповідати на питання. 

https://www.youtube.com/watch?v=F9QoT4DQ6T4
https://www.youtube.com/watch?v=NhRAyNXoD1I
https://www.youtube.com/watch?v=6SiALvhgvjc


 Опрацювати тексти, с.122-124, с. 94-95. Відповідати на питання. 

Англійська мова 

 Перекласти слова з малюнка і вивчити їх. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=WVM9vaYfe58 знайти відео і преглядати. 

Для учнів 5 класу 

Українська мова 

 Повторити §34, 35. Повторити правила. 

 Вивчити §36.  Вивчити правила. Виконати впр.293, 294. 

Українська література 

 Прочитати літописні оповіді: «Три брати-Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», 

«Святослав укладає мир з греками…», «Володимир вибирає віку», «Розгром 

Ярославом печенігів». Вміти переказувати і аналізувати. Знати відповіді на 

питання, які є після творів. 

Математика 

 Опрацювати §22, п. 2; п.3, с.142.  Виконати №738; 739; 740. 

 Повторити §22: п.2, п.3., с.142-144. Виконати№746; 749. 

Історія 

 Опрацювати §14, с.86. Виконати значення 2, с. 91. 

Зарубіжна література 

 Прочитати твір Е. Сетон-Томпсона «Лобо».  

Англійська мова 

 Прочитайте даний текст і перекладіть його. 

https://www.youtube.com/watch?v=WVM9vaYfe58


 
Природознавство 

 §26, 27 опрацювати, усно відповідати на питання в кінці параграфа. 

Інформатика 

 Вивчити  §1.2, скласти таблицю «Інформаційні системи». 

Основи здоров’я 

 Опрацювати тему на с. 102-104. Знати відповіді на питання, які є в кінці теми. 

Образотворче мистецтво 

 Виконати малюнок «Казковий птах». 

Трудове навчання 

 Перебити малюнок на фанеру (за вибором учня) за допомогою копіювального 

паперу. 

Для учнів 6 класу 

Українська мова 

 Опрацювати §33, вивчити правила. Виконати впр.276, с.109. 

 Опрацюва §34, вивчити правила. Виконати впр.285, с.111, впр. 286, с.112. 

 Опрацювати §37. Вивчити правила. Виконати впр. 311, с. 105.  

Українська література 

 Ознайомитися з біографією Е. Андрієвської. Прочитати казку-притчу «Казку про 

яян». Вивчити з теорії літератури с.113. Знати відповіді на питання, які є на с.114. 

Зарубіжна література 

 Прочитати твори М.В.Гоголя «Хамелеон», «Товстий і тонкий». Підготовити 

характеристику образів і відповідати на питання. 
Англійська мова 

 Виконати впр. 1,2, с. 94, 95 – читати і перекладати, виконати завдання (усно). 

 С. 96, 97 – вивчити слова. 

 Впр. 4, с. 96 – читати. 

 Виконати впр. 6, с. 97 – письмово. 

Історія 



 Опрацювати матеріал §21, с.104, §22, с. 106 . Підготувати відповіді на запитання, 

які є в кінці параграфів (усно). 
Географія 

 Опрацювати матеріал підручника §31, 32.  Виконати завдання на с. 35. 

Біологія 

 Повторити § 27,28. Усно підготувати відповіді на запитання. 
Математика 

 Опрацювати §16, с. 119. Виконати №691; №692; №693. 

 Повторити §16, с.119. Виконати №696; №697. 

 Опрацювати §17, с.123. Вивчити правило. Виконати №722; №723. 

 Повторити §17, с.123. Виконати; №729; №730. 

Інформатика 

 Виконати практичну роботу  «Проекти з  вкладеними циклами і з 

розгалуженнями». 

Основи здоров’я 

 Опрацювати матеріал, с.105-107. Знати відповіді на питання.  

Образотворче мистецтво 

 Намалювати малюнок «Улюблена тварина».  

Трудове навчання 

 Опрацювати матеріал в підручнику«Розмітка наскрізного (глухого) і не 

наскрізного гнізда (ескіз виробу)». 

Для учнів 7 класу 

Українська мова 

 Повторити §24, 27. Повторити правила. 

 Опрацювати §25. Вивчити правила. Виконати впр.285, с.133. 

Українська література 

 Прочитати повість «Климко». Підготувати характеристику героїв, знати відповіді 

на питання. 

Зарубіжна література 

 Вивчити біографію О.С.Пушкіна. (Дитинство та юність). Виразно читати вірш «19-

жовтня». 

Історія України 

 Опрацювати  §13, с. 119. Підготувати відповіді на запитання (усно). 
Історія всесвітня 

 Опрацювати  §11. Підготувати відповіді на питання (усно). 

Алгебра 

 Опрацювати §5, п. 20. Виконати №658; №660; № 665. 

 Опрацювати §5, п. 21, п.22. Виконати №680; №685; № 717, № 720. 

Геометрія 

 Опрацювати розділ 3, §10-12. Виконати № 292; №302; №355; №400. 

 Опрацювати розділ 3, §13,с.96. Виконати №424 – 427.  

Географія 

 Вивчити § 25.  Виконати тести на с. 141.                                                                                                                                                     

Хімія 

 Опрацювати §23. Повторити §22. 

Англійська мова 



 Виконати впр.2, с. 86. Виконати впр. 3, с. 88. 

 Написати 10-15 речень про фільм, який тобі подобається. 

Інформатика 

 Повторити §1.1. Створити електронну скриньку за інструкцією в параграфі. 

Біологія 

 Самостійно опрацювати §29, §30. Підготовити відповіді на питання (усно).  

Фізика  

 Опрацювати §19-20. Підготовити відповіді на питання. Знати визначення.  

 Опрацювати §21.  Підготовити відповіді на питання.  

Основи здоров’я 

 Вивчити матеріал на с.104-106. Підготувати відповіді на питання. 

Образотворче мистецтво 

 Намалювати малюнок  «Місто майбутнього». 

Трудове навчання 

 Виконати ескіз ручок (молоток, долото, стамеска) в зошиті. 

Для учнів 8 класу 

Українська мова 

 Опрацювати § 19, с.85. Виконати впр.189, с.86, впр.191, 193, с. 87. 

 Повторити § 16-19. Повторити правила. 

Українська література 

 Опрацювати матеріал на с.81-82. Підготувати відповіді на питання. 

 Опрацювати статтю на с.82-83. Підготувати відповіді на питання. 

Зарубіжна література 

 Прочитати і опрацювати твір Данте Аліг’єрі «В своїх очах вона несе весну». Вміти 

характеризувати твір. 
Історія України 

 Опрацювати § 22, с. 143. Підготувати відповіді на питання. 

Всесвітня історія 

 Опрацювати § 21,с. 167. Підготувати відповіді на питання. 

Англійська мова 

 Виконати впр. 1, с. 92 – заповнити таблицю. 

 Впр. 4, с. 93 – читати та перекладати текст, дати відповіді на запитання. 

 Виконати впр. 1, с. 96 – доповніть речення, обравши правильну відповідь. 

 Виконати впр. 3, с. 97 –вивчити слова. 

 Впр. 4, с. 98 – читати перекладати, виконати завдання до тексту. 

Хімія (Підручник О.Ярошенко) 

 Повторити §1, §2. Виконати впр. 5. 

  Опрацювати § 3, виконати впр.2, 3. 

Географія 

 Вивчити §30, 31.   Завдання і запитання, с. 164.                                                                                                        

Алгебра 

 Опрацювати самостійно п.14, вивчити визначення. Виконати: №427; №428; №430. 

 Самостійна робота. Виконати: № 434(а-е); №440. 

Геометрія 

 Повторити §13, с.91.Повторити теорему. Виконати №653; №655. 

 Самостійна робота. Виконати: №658; №671; №673. 



Інформатика 

 Вивчити § 7.1, відповідати на запитання в кінці параграфу  

Фізика  

 Опрацювати §23. Знати відповіді на питання. 

 Опрацювати §24. Вивчити правила. 

Біологія 

 Опрацювати матеріал підручника §32, 33.   Виконати завдання, с. 168.  

Основи здоров’я 

 Опрацювати матеріал в підручнику на с. 115-118. Підготувати відповіді на 

питання. 

Для учнів 9 класу 

Українська мова 

 Повторити §28-29. Повторити правила. 

 Опрацювати §30-31. Вивчити правила. Виконати впр.2, с.104; впр.3,с.105. 

Українська література 

 Вивчити біографію М.Гоголя. Прочитати повість «Тарас Бульба». Підготувати 

характеристику героїв повісті. 

Зарубіжна література 

 Опрацювати систему образів  роману «Герой нашого часу». 

 Опрацювати статтю з підручника «Реалізм». 

Історія України  

 Опрацювати  §23, с.126.. Підготувати відповіді на питання. 

Всесвітня історія 

 Опрацювати  §15, с. 117. Підготувати відповіді на питання. 

Правознавство 

 Виконати тестові завдання, с.99. 

Хімія 

 Повторити §16.  

 Опрацювати §17, виконати впр.133. 

Англійська мова 

 Перекласти слова на українську мову: Graduated, space, founders, an invention, a 

theory, to construct, to discover, to invent. 

 Виконати впр.1(а), с.128, впр.1, с.124 

 Знайти в Інтернеті граматичний час теперішній пасивний час (Present Passive) і 

вивчити правила. 

Географія 

 Опрацювати §28, 29. Опрацювати матеріал таблиці, с. 160.                                                                                                                                                                                           

Біологія 

 Опрацювати § 28, 29. Знати відповіді на питання. 

Алгебра 

 Опрацювати §2, п. 15.  Виконати №403; 406. 

 Повторити §2, п. 15.  Виконати №409; 411. 

Геометрія  

 Опрацювати розділ 3, §13. Виконати №600; 603; 605; 610. 

 Опрацювати розділ 3, §14. Виконати №630; 636; 640. 

Інформатика  



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

 Повторити матеріал. Скласти таблицю учнів класу. 

Фізика 

 Опрацювати тему «Правила зміщення», с. 154-156. 

 Опрацювати §24, с. 157-160. Знати відповіді на питання в кінці параграфа. 

 Опрацювати §25, с.163-167. Знати відповіді на питання в кінці параграфа. 

Основи здоров’я  

 Вивчити матеріал в підручнику на с.106-108. Підготувати відповіді на питання. 

Мистецтво 

 Повторити тему «Мова і види кіномистецтва». Знати відповіді на питання. 

Трудове навчання 

 Розробити ескіз виробу (дерев’яна іграшка) в зошиті. 

Для учнів 10 класу 

Українська мова 

 Опрацювати §23, с. 91. Виконати впр. 202, с.91, впр. 204, с.92. 

 Опрацювати §24, с. 93-95. Виконати впр. 212, с.95, впр. 218, с.96. 

Українська література 

 Опрацювати статтю на с.131-133. Знати відповіді на питання. 

Зарубіжна література 

 Опрацювати зміст твору Г. Флобера «Пані Боварі» або О. Уайльда «Портрет 

Доріана Грея» (на вибір учнів).  

Англійська мова 

 Написати твір (20-25 речень) про переваги та недоліки Інтернету. 

 Виконати впр.1, с. 121. Скласти розповідь про свої улюблені вебсайти. 

Історія України 

 Опрацювати  §13, с.71. Підготувати відповіді на питання. 

Всесвітня історія 

 Підготувати відповіді на питання №6, с.69. 

Громадянська освіта 

 Опрацювати  §26, с. 132. Знати  відповіді на питання. 

Хімія 

 Опрацювати §13. Знати відповіді на питання. 

 Опрацювати §14. Вивчити терміни. 

Географія                                                                                                                                

 Опрацювати §31. Дати відповідь на запитання, с.169.                                                                                                                                     

Алгебра 

 Опрацювати §6, с. 74-76. Виконати № 6,1; 6,2. 

 Опрацювати §7, с. 78-79; 80. Виконати № 7,1. 

Геометрія 

 Повторити §13, 265-267.  Виконати № 13,1; 13,3; 13,5. 

Фізика 

 Опрацювати §22, с. 134-137.Знати відповіді на питання. 

 Опрацювати тему «Інтерференція та дифракція хвиль», с. 138-140. Вивчити 

правила. 

 Опрацювати §23, с. 141-145. Знати відповіді на питання. 

Біологія 

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


 Самостійно опрацювати §29, 30. Опрацювати ключові терміни, с. 116. 

Основи здоров’я 

 Повторити матеріал в підручнику на с. 100-104.   

Мистецтво 

 Опрацювати тему «Китайський живопис - синтез зображення, поезії, каліграфії, 

друку». Знати відповіді на питання, які є в кінці теми. 

Трудове навчання 

 Вибрати колір для виконання  і зробити проектування (підставка під вазони). 

Для учнів 11 класу 

Українська мова 

 Опрацювати §28, с.123-124. Виконати впр. 278, с.123, впр. 279, с.124. 

 Опрацювати §29, с.128-129, 131. Виконати впр. 290, с.129, впр. 295, с.131. 

Українська література 

 Опрацювати матеріал в підручнику на с.159-160. Прочитати роман «Тигролови». 

 Опрацювати статтю на с.160-161. 

Зарубіжна література  

 Дочитати твір Дж. Оруелла «Скотоферма». Підготовити характеристику головних 

героїв твору. 

Англійська мова 

 Знайти  в інтернеті граматичні правила про прислівник (adverb), с.126 в книжці, 

впр.1, с.127 

 С. 129 слова записати в словник і перекласти, впр.2(а), с.130, впр.1,2(а), с.132. 

Історія України 

 Опрацювати  §21, с.175. Підготувати відповіді на питання. 

Всесвітня історія 

 Опрацювати  §17,с.92. Підготувати відповіді на питання. 

Хімія 

 Опрацювати §18. Знати  відповіді на питання, які є в кінці параграфа. 

 Виконати впр.135, 140. 

Географія 

 Опрацювати §17.  Дати відповідь на запитання, с. 90. 

Алгебра 

 Опрацювати Розділ1, п 5, с.59-71. 

  Виконати №5,2,1; 5,2,2 (3). 

Геометрія 

 Опрацювати розділ 3; § 10, с. 256-264.   

 Виконати №10,1; 10,2; 10,4; 10,6. 

Інформатика 

 Законспектувати що таке бренд, брейндиг, фірмовий стиль, айдентика. 

Фізика 

 Опрацювати §20, с.112-115. Знати  відповіді на питання, які є в кінці параграфа. 

 Опрацювати тему «Робота й потужність в колі змішаного струму. Діючі значення 

напруги та сили струму», с.114. 

 Опрацювати §21, с. 116-121. Підготувати відповіді на питання. 

Астрономія 

 Опрацювати тему «Дослідження тіл сонячної системи». 



Біологія 

 Вивчити §27, §28. Знати відповіді на питання, які є в кінці параграфів. 
Основи здоров’я 

 Опрацювати матеріал в підручнику на с. 106-110.  Підготувати відповіді на 

питання. 

Мистецтво 

 Опрацювати тему «Італія – батьківщина оперного мистецтва. Дж. Верді». Знати 

відповіді на питання. 


