
Завдання для самостійного опрацювання матеріалу (під час карантину)  

з 25.01 по 29.01.2021 року 

Для учнів 2 класу 

Українська мова і література 

 С.14 – прочитати і переказувати. Виписати з тексту 5 іменників, 5 дієслів, 

5 прикметників. 

 С.16 – виразно читати вірш. Записати звукові схеми слів: ЗИМА, ДІТИ, 

СНІГ, САНКИ, КОВЗАНИ. 

 С.18. – виразно прочитати і відповісти на запитання. Виконати впр. 12, с. 

19. 

 С. 20 – прочитати і переказувати. Виконати письмово впр.19, с.21.

Математика    

 Виконати завдання з підручника № 3,4 (усно) – вивчити компонентиі 

результати дії множення, № 5, 6 (письмово), с. 72.  

 Виконати завдання з підручника № 2, 3 (усно), № 4(письмово), с. 73, 74.  

 С. 74,75 - виконати завдання з підручника № 2,4 (письмово). Вивчити 

таблицю множення на 2.  

Я досліджую світ 

 С. 18- прочитати і переказувати. 

 С. 19 – скласти розповідь «Що я ціную в людях»(усно).  

 С.20 – опрацювати. 

 С. 21,22 – скласти вірші за поданим початком (впр. 4). 

 С. 24, 25 – відповісти на запитання. 

Англійська мова 

 Виконати впр. 1,2, с. 57 – називати цифри.  

 Виконати впр. 3, с. 57 – описувати малюнки. 

 Виконати впр. 4, с. 57 – написати назви чисел від 1 до 15 словами. 

(відеоурок – https://www.youtube.com/watch?v=BK2VnMJ44dM) 

 С. 58 – прослухати та повторити діалог. 

(відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=hS2GQtRECOY) 

 Повторити вивчені слова, цифри. 

Для учнів 3-А класу 

Математика 

 Виконати завдання № 1-8, с.31-33.                                     

 Виконати завдання  № 1-7, с.34-36.                                     

 Виконати завдання № 1-8, с.36-39.                                   

 Виконати завдання № 1-7, с.39-41.                                      

Українська мова і читання 

 Виконати вправи 1-6, с.20-21.                                

 Виконати вправи 1- 4, с. 22-23.                                

 Виконати вправи 1-6, с. 24-25.                                 

 С. 26-27 «Моя книжка».                                                                              

Я досліджую світ

 Виконати завдання 3 з підручника, с.21, завдання 3 в зошит, с.11.                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=BK2VnMJ44dM
https://www.youtube.com/watch?v=hS2GQtRECOY


 Виконати проект «Цікавинки про птахів». 

 Виконати завдання 1-4 в зошиті, с.13.    

 Опрацювати статтю з пдручника на с 26-27.                                                                 

Англійська мова 

 Виконати впр. 1, с. 78 – вивчити слова, читати та перекладати речення. 

( Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=20t16ArP8Og) 

 Виконати впр. 1, с. 79 – вивчити слова. 

 Виконати впр. 2, с. 79 – читати. 

 Виконати впр. 3, с. 79 – розказувати вірш. 

(Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=UF8eghsQgB0) 

 Виконати впр. 1, с.80 – прослухати діалог та прочитати. 

(Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=L4IlonDSZ6g) 

Для учнів 3-Б класу 
Українська мова 

 Виконати впр. 294-296, с.123-124. Вивчити правило. 

 Виконати впр. 298-302, с.125-126. Повторити правило. 

 Виконати впр. 304-306, с.127-128.  

 Виконати впр. 307-312, с.129-130. Вивчити правило.

Математика 

 Виконати завдання №578-585, с.102-103. Повторити таб. множення і 

ділення. 

 Виконати завдання № 586-593, с. 103-104.  

 Виконати завдання № 594-604, с.104-105. Повторити таб. множення і 

ділення. 

 Виконати завдання № 605-613, с.106-107. Повторити таб. множення і 

ділення. 

Літературне читання 

 С.97 – вивчити напам’ять  байку «Чиж і голуб». 

 С. 98 -  знати відповіді на питання до статті «Перевір свої досягнення» 

 С. 99 –  прочитати і підготувати відповіді на питання.  

Англійська мова 

 Виконати впр. 1, с. 78 – вивчитати слова та вирази. 

 Виконати впр. 2, с. 78 – читати. 

 Виконати впр. 3, с. 79  – вивчити слова. 

 Виконати впр. 1, 2 с. 80 – читати та перекладати. 

Для учнів 4 класу 

Українська мова 

 Виконати впр. 28-29,с. 19. Вивчити правило, с. 19.  

 Виконати впр. 30-31, с.20. Повторити правило. 

 Виконати впр. 33, с.21. 

 Виконати впр. 34-35, с. 22.

Математика 

 Виконати № 479; 480; 481, с. 76. Повторити правило. 

 Виконати № 482; 483; 484, с. 76. 

https://www.youtube.com/watch?v=20t16ArP8Og
https://www.youtube.com/watch?v=UF8eghsQgB0
https://www.youtube.com/watch?v=L4IlonDSZ6g


 Виконати № 486; 487; 488, с. 77.  

 Виконати № 489; 490, с.77. 

Літературне читання  

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

 С.26-27- виразно читати, відповідати на питання.  

Природознавство 

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

 Опрацювати тексти, с.125-126, с. 96-100. Відповідати на питання. 

Англійська мова 

 Перекласти слова на українську мову: the world, pole, the Earth, ocean, 

tropical forest, desert, dry, plant.  

 Виконати впр.4, с.109,  впр.1, с.109. 

Для учнів 5 класу 

Українська мова 

 Повторити §34, 35, 36. Повторити правила. 

 Виконати впр.275, 288, 292. 

Українська література 

 Прочитати літописні оповіді: «Володимир вибирає віру», «Розгром 

Ярославом печенігів». Вміти переказувати і аналізувати. Знати відповіді 

на питання. 

Математика 

 Опрацювати §23, с.149-152.  Виконати №772; 773; 774; №776; №777; 

№778. 

 Повторити §23, с.149-152. Виконати №780; №781; №782; №783; №786; 

№790; №792; №800. 

Історія 

 Опрацювати §15. За допомогою карти на с.93. виписати основні битви 

Б.Хмельницького (битви позначені шаблями) 

Зарубіжна література 

 Прочитати твір М.Твена «Пригоди Тома Сойєра».  

Англійська мова 

 Виконати впр.2, с.128, впр. 7, с.129, впр.5, с.129 

 Впр.2, с.130, впр.4, с.131, впр.5, с.131. 

Природознавство 

 §28, 29 опрацювати, усно відповідати на питання в кінці параграфа. 

Інформатика 

 Опрацювати  §1.3.  Створити презентацію «Комп’ютери і їх різновиди». 

Основи здоров’я 

 Опрацювати тему на с. 88-9 «Ефективне спілкування». Знати відповіді на 

питання, які є в кінці теми. 

Образотворче мистецтво 

 Виконати малюнок олівцем двох дерев з різними характерними 

особливостями. 

Трудове навчання 



 Намалювати малюнок на папері (за вибором учня) для випалювання. 

Для учнів 6 класу 

Українська мова 

 Підготувати самостійно твір-опис приміщення на основі особистих 

вражень в художньому стилі. 

 Опрацювати §35, с. 113, вивчити правила. Виконати впр.291, 297. 

 Опрацюва §38, с. 120,  вивчити правила. Виконати впр.320, 321. 

Українська література 

 Ознайомитися з біографією В.Винниченка, с. 56. Прочитати твір  

«Федько-халамидник», с.57-74. 

Зарубіжна література 

 Прочитати твір Джека Лондона «Жага до життя». Підготовити 

характеристику образів і відповідати на питання. 
Англійська мова 

 С. 102 – вивчити  правило. 

 Виконати впр. 3, с. 102 –виконати завдання (письмово). 

 Виконати впр. 4, с. 103 – вставити слова у речення та записати. 

 Виконати впр. 1, с. 105 – усно дати відповіді на запитання. 

 Виконати впр. 2, с. 105 – читати та перекладати текст, виконати завдання 

до тексту. 

 Переглянути відео, ознайомитися з словами та правилами: 

https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8 

https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg 

Історія 

 Переглянути відео «Стародавня Індія». Бути готовому до обговорення. 

Географія 

 Опрацювати матеріал підручника §33, 34. Виконати практичну роботу на 

с. 137. 

Біологія 

 Опрацювати § 29,30. Усно підготувати відповіді на запитання. 

Математика 

 Вивчити правило, с. 171. Виконати №994; №995; №997. 

 Опрацювати §23, с.170. Виконати №987; №988; №1004. 

 Повторити §23, с.170. Виконати №1005; №1011(1;2). 

 Опрацювати §24, с.180. Виконати; №1049; №1050. 

Інформатика 

 Опрацювати § 3.5. Виписати головні поняття з теми. 

Основи здоров’я 

 Опрацювати матеріал, с.110-112. Знати відповіді на питання.  

Образотворче мистецтво 

 Намалювати малюнок об’ємного образу тварин.  

Трудове навчання 

 Знайти в Інтернеті матеріал і опрацювати «Основні породи деревини 

(хвойні)». 

https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8
https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg


Для учнів 7 класу 

Українська мова 

 Повторити §25. Повторити правила. 

 Опрацювати §26, 27. Вивчити правила. Виконати впр.286, с.133, впр. 294, 

с. 136. 

Українська література 

 Дочитати повість «Климко». Підготувати характеристику героїв, знати 

відповіді на питання. 

Зарубіжна література 

 Опрацювати твір Шолом-Алейхема «Пісня над піснями». Відповідати на 

питання. 

Історія України 

 Дати письмово відповіді на питання, с. 115.(Історичний бліц-турнір). 
Історія всесвітня 

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

Алгебра 

 Опрацювати п. 19, с. 96-99. Виконати №679; №682; № 650; №651; №659; 

№662. 

 Опрацювати п. 20, с.102-106. Виконати №683; №685; №686,№690. 

Геометрія 

 Опрацювати §13, с.96-99. Виконати № 24; №29(1); №33(1). 

 Опрацювати §14,с.105-107. Виконати №10; №11;№12; №19; №22.  

Географія 

 Опрацювати § 32, 33.  Виконати завдання і знати відповіді на  запитання - 

с. 183.                                                                                                                                               

Хімія 

 Опрацювати §24, с. 152. Виконати впр. 177. 

Англійська мова 

 Перекласти слова: the lights, the curtain, the spotlight, the scenery, the stage, 

the chorus, a dancer, an actress, an actor, an orchestra, the audience, a balcony, 

the stalls, the usher, a programme, a ticket. 

 Виконати впр.2, с. 90, впр.2, с. 94, впр.3, с. 95. 

Інформатика 

 Опрацювати  §1.2. Підготувати проєкт на тему «Правила безпечного 

користування електронною скринькою». 

Біологія 

 Повторити §28, 29,30. Підготовити відповіді на питання. Знати 

визначення. 

Фізика  

 Опрацювати §22. Підготовити відповіді на питання.  

 Опрацювати §23.  Підготовити відповіді на питання. Вивчити закон 

Паскаля. 

Основи здоров’я 

 Опрацювати матеріал на с.111-114. Підготувати відповіді на питання. 

Образотворче мистецтво 



 Виконати малюнок  фантастичного автомобіля. 

Трудове навчання 

 Виконати технологічну карту дошки до портрета. 

Для учнів 8 класу 

Українська мова 

 Опрацювати тему 4, с. 188-191. Підготувати усний твір-опис місцевості 

на основі особистих спостережень і вражень в художньому стилі за 

складним планом. 

 Повторити § 16-19. Повторити правила. Виконати впр.186, с.84. 

 Опрацювати §20, с. 89-91. Вивчити правила.Виконати впр.202, с.91; впр. 

203, с.91. 

Українська література 

 Опрацювати матеріал на с.84-85. Підготувати відповіді на питання. 

 Читати комедію «Сто тисяч» до с.91.  

Зарубіжна література 

 Опрацювати біографію В.Шекспіра.Виразно читати та аналізувати сонети 

№61, №132.  
Історія України 

 Переглянути фільм «Вогнем і мечем» Підготуватися до обговорення 

історичних подій, які відображені у фільмі. 

Всесвітня історія 

 Опрацювати § 23,с. 192. Підготувати відповіді на питання. 

Англійська мова 

 Виконати впр. 1, с. 100 –читати та перекладати. 

 Виконати впр. 2, с. 101 –дати відповіді на запитання. 

 Виконати впр. 1, с. 96 – доповніть діалог (письмово). 

 Виконати впр. 7, с. 102 – письмово. 

 Виконати впр. 3 с. 104 – читати, перекладати, виконати завдання до 

тексту. 

 Виконати впр.8, с. 106 – поставити подані дієслова у відповідній часовій 

формі. 

Хімія (Підручник О.Ярошенко) 

 Опрацювати § 4. Виконати впр. 4,с. 26. 

 Тренувальні вправи на с. 26-27. 

Географія 

 Опрацювати §32, 33. Виконати завдання і знати відповіді на запитання - с. 

172.   

Алгебра 

 Опрацювати самостійно п.16, с.117. Виконати: №481; №483. 

 Виконати: № 428(г,ж); №430 (в,г); №434(а;б); № 436. 

Геометрія 

 Повторити §13, с.91.Повторити теорему. Виконати №636; №639;№641. 

 Виконати №652; №656; №658. 

Інформатика 



 Опрацювати § 7.2. Підготовити відповіді на запитання, які є в кінці 

параграфа.  

Фізика  

 Опрацювати §25. Знати відповіді на питання. 

 Опрацювати §26. Вивчити правила. Знати відповіді на питання. 

Біологія 

 Опрацювати матеріал підручника на с. 177 - 182. Виконати тести на с. 

177.  

Основи здоров’я 

 Повторити матеріал з підручника на с. 115-118. Підготувати відповіді на 

питання. 

Для учнів 9 класу 

Українська мова 

 Повторити §28-31. Повторити правила. 

 Виконати впр.5, с.102; впр.2,с.103. 

Українська література 

 Прочитати повість «Тарас Бульба». Підготувати характеристику героїв 

повісті. 

Зарубіжна література 

 Опрацювати біографію О.Бальзака. 

 Прочитати твір «Людська комедія». 

Історія України  

 Підготувати письмово відповіді на питання, с. 102. 

Всесвітня історія 

 Виконати практичне завдання, с. 117.  

Правознавство 

Опрацювати §17, с.111. Підготовити відповіді на питання, які є в кінці 

параграфа. 

Хімія 

 Повторити §17.  

 Виконати впр.131, 133, с. 103. 

Англійська мова 

 Повторити Минулий Пасивний Час (Past Passive).  

 Виконати впр.5, с.132, впр.4, с.131, впр. 7 (а),(б), с.134 

 Перекласти і вивчити слова: an achievement, cell, humanity, affordable, 

awesome, harmful, remote, purpose, riddle, to depend, recent. 

 Виконати впр. 7(б), с.135, впр. 8, с.136, впр.9, с.136, впр.2, с.137. 

Географія 

 Опрацювати §30. Знати відповіді на питання, які є в кінці параграфа. 

 Опрацювати матеріал таблиці на с. 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Біологія 

 Опрацювати § 28, 29. Знати відповіді на питання. 

Алгебра 



 Опрацювати §2, п. 13, с.120-130.  Виконати №451 (3;4); 458 (1;2). 

 Опрацювати §2, п. 14, с.140-142.  Виконати №482; 488; №489. 

Геометрія  

 Опрацювати §5, с. 30, §6, с.32. Виконати №180 (3); №183 (3); №184; 

№189 (1). 

Інформатика  

 Вивчити головні поняття по темі  «Діаграми» 

Фізика 

 Опрацювати §26, с. 168-169. Знати відповіді на питання в кінці параграфа. 

 Опрацювати §26, с.170-172. Знати відповіді на питання в кінці параграфа. 

 Опрацювати §27. Знати відповіді на питання в кінці параграфа. 

Основи здоров’я  

 Повторити матеріал з підручника на с.106-108. Підготувати відповіді на 

питання. 

Мистецтво 

 Опрацювати§17 - 18. Знати відповіді на питання. 

Трудове навчання 

 Зробити розрахунок бюджету проекту. 

Для учнів 10 класу 

Українська мова 

 Опрацювати статтю на, с. 99 - вивчити правила. Виконати впр. 227, с.100. 

 Вивчити правила на с. 99-100. Виконати впр. 229, с.101, впр. 231, с.101. 

Українська література 

 Прочитати повість «Тіні забутих предків» - опрацювати статтю на с.152-

153.  

 Вміти аналізувати образи Івана та Марічки – с. 153-155. 

Зарубіжна література 

 Опрацювати зміст твору Г. Флобера «Пані Боварі». Підготувати 

характеристику образу Емми Боварі.  

Англійська мова 

 Написати електронний лист другові. 

 Виконати впр.2, с.125-126, впр.3, с.126, впр.1, с.30, впр.2,3, с.130-131. 

Історія України 

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

Всесвітня історія 

 Опрацювати §15,с.70. Знати відповіді на питання. 

Громадянська освіта 

 Дати відповіді на питання на с. 130. 

Хімія 

 Вивчити матеріал з підручника на с. 71. Знати відповіді на питання. 

 Опрацювати §13. Вивчити терміни. 

Географія                                                                                                                                

 Опрацювати §32. Дати відповідь на запитання, с.175.                                                                                                                                                                                                                                    

Алгебра 



 Опрацювати §7, с. 78-83, §8, с.84-87.  

 Виконати № 7,3, с. 85; № 8,1,с. 87. 

Геометрія 

 Опрацювати §15, 273-279.   

 Виконати № 15,5; №15,7, с.280; №15,11. 

Фізика 

 Опрацювати §24. Знати відповіді на питання. Вивчити правило. 

 Повторити §24. Знати відповіді на питання. Повторити правило. 

 Опрацювати §25. Знати відповіді на питання. 

Біологія 

 Самостійно опрацювати §31, 32. Опрацювати ключові терміни, с. 123.  

Основи здоров’я 

 Повторити матеріал в підручнику на с. 100-104. Заповнити таблицю.   

Мистецтво 

 Опрацювати тему «Китайський живопис», §3,2. Знати відповіді на 

питання, які є в кінці теми. 

Трудове навчання 

 Придумати декоративне панно для дизайну інтер’єру, використовуючи 

просту абстрактну композиціюзі смуг, змійок, спіральок. (Приклади 

шукати в інтернеті). 

Для учнів 11 класу 

Українська мова 

 Опрацювати §31, с.136-137, 139.  

 Виконати впр. 310, с.137, впр. 316, с.139, впр.319, с.140. 

Українська література 

 РЗМ. Підготувати усний твір «Характеристика героїв роману 

«Тигролови». 

 Виписати що таке пригодницький роман - с.162. 

Зарубіжна література  

 Опрацювати біографію Бертольда Брехта. Прочитати твір «МатінкаКураж 

та її діти». 

Англійська мова 

 Знайти в інтернеті правила про артикль (Article), вивчити їх.  

 Виконати впр.1, с.135, впр.2, с.135, впр.4, с.136, впр.1, с.137, впр.2, с. 137, 

впр.4, с.138. 

Історія України 

 С.195- підготувати відповіді на питання. 

Всесвітня історія 

 Повторити  §17,с.92. Знати відповіді на питання. 

Хімія 

 Опрацювати §20. Знати  відповіді на питання, які є в кінці параграфа. 

 Виконати впр.149. 

Географія 

 Опрацювати §18.  Дати відповідь на запитання, с. 95.  

Алгебра 



 Опрацювати Розділ2, п 6, с.76-83. 

  Виконати № 6,6, с. 82; № 6,9 (1), с. 83. 

Геометрія 

 Опрацювати розділ 2, п.10, с. 256-258; п.10, с.256-264.  

 Виконати №10,7, с. 259; №10,16, с. 261. 

Інформатика 

 Підготувати презентацію по темі «Стиль і композиція в дизайні». 

Фізика 

 Опрацювати §21. Знати  відповіді на питання, які є в кінці параграфа. 

Розв’язати задачі на с. 120-122. 

 Опрацювати §222. Підготувати відповіді на питання. 

Астрономія 

 Опрацювати тему «Гіпотези та теорії формування Сонячної системи». 

Біологія 

 Повторити §28. Знати відповіді на питання, які є в кінці параграфа. 
 Опрацювати §29. Знати відповіді на питання, які є в кінці параграфа. 

Основи здоров’я 

 Опрацювати матеріал в підручнику на с. 108-111.  Підготувати відповіді 

на питання. 

Мистецтво 

 Опрацювати тему «Творчість і виконавство музикантів Ф. Шопена, Ф. 

Ліста», §7.2.  Знати відповіді на питання. 


