
Клас Вчитель Тема Завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-А  

Житарюк Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Б Кока С.А. 

Множення 

десяткових чисел 

на 10; 100; 1000 

і.т.д. 

 Опрацювати §5, п.34. 

 Виписати у конспект правила. 

 Вивчити правила напам’ять.  

 Переглянути відео урок   https://www.youtube.com/watch?v=wKgvol9jH9Y 

 Виконати № 912; 913; 914; 918; 919. 

Множення 

десяткових 

дробів. 

Властивості 

множення. 

 Опрацювати §5, п.334. 

 Виписати у конспект правила. 

 Вивчити правила напам’ять.  

 Переглянути відео урок   https://www.youtube.com/watch?v=8CUu3JTTqbs 

https://www.youtube.com/watch?v=jBmbtwqw2oo 

 Виконати № 916; 921; 924; 932; 934 (1,4,7) 

Ділення 

десяткових дробів 

на 10; 100; 1000 і 

т.д. 

 Опрацювати §5, п.35. 

 Виписати у конспект правила. 

 Вивчити правила напам’ять.  

 Переглянути відео урок   https://www.youtube.com/watch?v=MX6SdlM3wyY&t=13s 

https://www.youtube.com/watch?v=uuwT1hEvFyE 

 Виконати № 970; 985; 973. 

Ділення 

десяткових 

дробів. 

 Опрацювати §5, п.33. 

 Виписати у конспект правила. 

 Вивчити правила напам’ять.  

 Переглянути відео урок    https://www.youtube.com/watch?v=rAAl_SSYpb4 

 Виконати № 982; 986; 979; 986( 1,3,4,6) 

Розв’язування 

вправ та задач 
 Повторити правила множення та ділення десяткових дробів; 

 Виконати № 991; 996; 998; 1003(1); 1004. 

Округлення 

десяткових дробів 
 Опрацювати §5, п.32. 

 Виписати у конспект правила. 

 Вивчити правила напам’ять.  

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

Виконати № 852 855; 857 

Округлення 

десяткових 

дробів. 

Розв’язування 

вправ 

 Повторити правило округлення десяткових дробів; 

 Виконати № 860; 861; 863; 1007 (1) 

Розв’язування 

вправ та задач 
 Повторити правила §5 п.32; 34; 35. 

 Виконати № 839; 831; 854; 933; 1007(2) 

Систематизація 

знань з теми « 

Десятковий дріб 

та дії над ним» 

 Повторити правила §5 п.32; 34; 35. 

 Виконати  № 1009 (1,5,6); 1011(1,2,4); 1015 

 Виконати вправи з картки 

Поняття про 

відсотки. 

Знаходження 

відсотків від 

числа. 

 Опрацювати §5, п.37. 

 Виписати у конспект правила. 

 Вивчити правила напам’ять.  

 Переглянути відео урок  https://www.youtube.com/watch?v=zx4DSTNlFV0 

https://www.youtube.com/watch?v=0xA7AGTjuXQ 

 Виконати № 1068; 1070;  1072; (1,3,6, 8); 1074; 1076. 

Розв’язування 

задач на 

знаходження 

відсотків від 

числа 

 Виконати № 1079; 1084; 1091 

https://www.youtube.com/watch?v=wKgvol9jH9Y
https://www.youtube.com/watch?v=8CUu3JTTqbs
https://www.youtube.com/watch?v=jBmbtwqw2oo
https://www.youtube.com/watch?v=MX6SdlM3wyY&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=uuwT1hEvFyE
https://www.youtube.com/watch?v=rAAl_SSYpb4
https://www.youtube.com/watch?v=YevAfIpLZLY
https://www.youtube.com/watch?v=zx4DSTNlFV0
https://www.youtube.com/watch?v=0xA7AGTjuXQ


Знаходження 

числа за його 

відсотками 

 Опрацювати §5, п.38. 

 Виписати у конспект правила. 

 Вивчити правила напам’ять.  

 Переглянути відео урок    https://www.youtube.com/watch?v=yewa_n6LxcA 

 Виконати№  1107; 1109; 1111. 

Знаходження 

числа за його 

відсотками. 

Розв’язування 

задач. 

 Виконати № 1114; 1115; 1121. 

Розв’язування 

задач на відсотки. 
 Виконати № 1067;  1087;  1092;  1108;  1116 

Розв’язування 

задач на відсотки. 
 Виконати № 1088; 1091; 1122; 1123 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-А 

Житарюк Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Б Кока С.А. 

Розв’язування 

вправ на тему; 

Лінійна функція іі 

властивості та 

графік.  

 Повторити §3, п.22;  23. 

Виконати № 852; 855(1,3);  822;  831;  

Розв’язування 

вправ. 
 Виконати № 835; 838; 866; 869           

Розв’язування 

вправ 

Виконати № 874; 877; 880; 882;  

Систематизація 

знань з розділу 

Функція. 

Повторити  п. 20-23 

Виконати № 887; 890; 894 (1) 

Коло і круг  Опрацювати у  підручнику §4, п. 19.. 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=lWHetRAkA2c&list=PLeb-UxVXmUb7NiEaAtyUO_z2qn-YC7yqN&index=15&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=kh7oEjUdLjw&list=PLkZMZm2LBREMLCy9RvFE3ubAblz9ANi30&index=45&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=efmAHPixDKE&list=PLkZMZm2LBREMLCy9RvFE3ubAblz9ANi30&index=45 

Виконати № 480; 484; 488; 492 

 

Дотична до кола, 

ії властивості 
 Опрацювати у  підручнику §4, п. 20.. 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=oYZFA11GGH4&list=PLeb-UxVXmUb7NiEaAtyUO_z2qn-YC7yqN&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=oYZFA11GGH4&list=PLeb-UxVXmUb7NiEaAtyUO_z2qn-YC7yqN&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=N1uy9uTNZmo&list=PLkZMZm2LBREMLCy9RvFE3ubAblz9ANi30&index=47 

Виконати № 515;  515; 520; 525; 523; 527 

 

Коло вписане в 

трикутник 
 Опрацювати у  підручнику §4, п. 21.. 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=ULLf8x8Zfnw 

 

Виконати № 547; 552; 557 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yewa_n6LxcA
https://www.youtube.com/watch?v=lWHetRAkA2c&list=PLeb-UxVXmUb7NiEaAtyUO_z2qn-YC7yqN&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kh7oEjUdLjw&list=PLkZMZm2LBREMLCy9RvFE3ubAblz9ANi30&index=45&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=efmAHPixDKE&list=PLkZMZm2LBREMLCy9RvFE3ubAblz9ANi30&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=oYZFA11GGH4&list=PLeb-UxVXmUb7NiEaAtyUO_z2qn-YC7yqN&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=oYZFA11GGH4&list=PLeb-UxVXmUb7NiEaAtyUO_z2qn-YC7yqN&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=N1uy9uTNZmo&list=PLkZMZm2LBREMLCy9RvFE3ubAblz9ANi30&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=ULLf8x8Zfnw


 

Коло описане 

навколо 

трикутника 

 Опрацювати у  підручнику §4, п. 21.. 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=ULLf8x8Zfnw 

Виконати № 558; 551. 

 

Рівняння з двома 

змінними. Лінійне  

рівняння з двома 

невідомими 

 Опрацювати у  підручнику §4, п.24; 25 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=aD7pCdczZNM&t=95s 

Виконати № 909; 911; 958 (2,3); 956 

 

Рафік лінійного  

рівняння з двома 

змінними 

 Опрацювати у  підручнику §4, п.25 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=XOuN1ADW1xo 

 Виконати № 962 (1) 969; 972; 976; 990 

Система рівнянь з 

двома  змінними. 

Розв’язування 

систем графічним 

способом. 

 Опрацювати у  підручнику §4, п.26 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=6mX-z_Lwauo 

https://www.youtube.com/watch?v=efUFkT6A60s 

Виконати №  1008; 1011 (1,2)1015 

Розв’язування 

систем лінійних 

рівнянь методом 

підстановки  

 Опрацювати у  підручнику §4, п.27 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=Q49gJGIQ5Ig 

Виконати №  1035(1,3,5);  1037; 1038(1). 

Розв’язування 

систем лінійних 

рівнянь методом 

додавання 

 Опрацювати у  підручнику §4, п.28 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=JTqNhQl-hAI 

Виконати № 1048(1,3); 1050(1,2,3);  

Розв’язування 

систем двох  
 Виконати №  1011(3,4); 1036(1,3,5); 1052(2); 1054(1) 

 

 Повторити  п.24-28 

   

 

 

 

6-А; 6-Б 

 

Житарюк Д.М. 

Розв’язування 

вправ на 

розкриття дужок 

 Повторити правила §29... 

 Виконати № з картки передані через вайбер 

 

Рівняння. Основні 

властивості 

рівнянь 

 Опрацювати у  підручнику §31.. 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=9zI2p3IWJbg 

https://www.youtube.com/watch?v=qFuovdncv94 

https://www.youtube.com/watch?v=ULLf8x8Zfnw
https://www.youtube.com/watch?v=aD7pCdczZNM&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=XOuN1ADW1xo
https://www.youtube.com/watch?v=6mX-z_Lwauo
https://www.youtube.com/watch?v=efUFkT6A60s
https://www.youtube.com/watch?v=Q49gJGIQ5Ig
https://www.youtube.com/watch?v=JTqNhQl-hAI
https://www.youtube.com/watch?v=9zI2p3IWJbg
https://www.youtube.com/watch?v=qFuovdncv94


 

 

 

 

 

 

 

 

8-А; 8-Б 

Житарюк 

Д.М. 

Мішане 

з’єднання 

провідників 

 Опрацювати у підручнику ст.174 задача 2. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=CLEVf71yjVk 

 Виконати письмово задачі № 15.57(б,в);   15.58;   15.65;  із 

збірника задач Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю., 8 кл. 2017рік. 

Розв’язування 

задач 
 Повторити формули та правила з §25-32 

 Виконати письмово Вправа №26 (3);  Вправа №27(5); Вправа 

№ 30 (4,5,6); Вправа№31(3,5,6); Вправа № 32(2, 5, 6)  

 

Робота та 

потужність 

електричного 

 Опрацювати у підручнику §33, К.З. ст..1184. 

 Переглянути відео урок  

 Виконати № 1412; 1415(1,3,7,10,11); 1418 

Розв’язування 

рівнянь 

Повторити основні властивості рівняня 

Виконати№ 1422; 1424; 1426; 1428 

 

Розв’язування 

текстових задач за 

допомогою 

рівнянь 

 Опрацювати у  підручнику §32 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=zhTuGq_Se7Q 

Виконати № 1437; 1440; 1444 

Розв’язування 

текстових задач за 

допомогою 

рівнянь 

 Виконати № 1446; 1451; 1450; 1454; 1456; 1460; 1464 

 Переглянути урок  

https://www.youtube.com/watch?v=vA98L7iJMzg 

Розв’язування 

рівнянь та задач за 

допомогою 

рівнянь 

Повторити основні властивості рівняня 

Виконати № 1421(10,11,12); 1427(3); 1452; 1453 

Перпендикулярні 

прямі. 

Властивості 

перпендикулярних 

прямих 

 Опрацювати у  підручнику §33 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=pmi9noXmduU 

https://www.youtube.com/watch?v=VQXuTjxK8jw 

Виконати № 1490; 1492 

Побудова 

перпендикулярних 

прямих 

 Опрацювати у  підручнику §33 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=pmi9noXmduU 

https://www.youtube.com/watch?v=VQXuTjxK8jw 

Виконати № 1494; 1500; 1502; 1506 

Паралельні прямі 

та їх властивості. 

Побудова. 

 Опрацювати у  підручнику §33 

 Виписати у конспект правило. 

 Вивчити правила напам’ять. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=VQXuTjxK8jw 

Виконати №1508; 1510; 1512 

   

 

                                                                     ФІЗИКА 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CLEVf71yjVk
https://www.youtube.com/watch?v=zhTuGq_Se7Q
https://www.youtube.com/watch?v=vA98L7iJMzg
https://www.youtube.com/watch?v=pmi9noXmduU
https://www.youtube.com/watch?v=VQXuTjxK8jw
https://www.youtube.com/watch?v=pmi9noXmduU
https://www.youtube.com/watch?v=VQXuTjxK8jw
https://www.youtube.com/watch?v=VQXuTjxK8jw


струму https://www.youtube.com/watch?v=mNXSzLlhPYs 

 Записати у конспект основні правила, формули та вивчити їх 

напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №33 (1,3) 

 Виконати письмово задачі № 16.5  16.7;   16.9;  16.21; 16.25; 

16.27; 16.28; 16.30 із збірника задач Гельфгат І.М., Ненашев 

І.Ю., 8 кл. 2017рік  

Теплова дія 

струму. Закон 

Джоудя-Ленца 

 Опрацювати у підручнику §34, К.З. ст..189 

 Виконати письмово Вправа №34. 

 Виконати письмово  № 1-6 ст.121-122  із збірника задач 

Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю., 8 кл. 2017рік. 

Розв’язування 

задач 

Повторити формули §33,34 

Виконати письмово вправи з картки передані через вайбер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-А; 10-Б 

Житарюк 

Д.М. 

Внутрішня 

енергія і способи 

ії зміни 

 Опрацювати у підручнику §36, К.З. ст..216 

Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Ve3aBhUAPRQ 

 Записати у конспект основні правила, формули та вивчити їх 

напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №36 (1-6) 

 

Розв’язування 

задач 
 Повторити формули §36 

 Виконати задачі з картки. 

 

Робота в 

термодинаміці.  

 

 

 

Розв’язування 

задач 

 Опрацювати у підручнику §37, К.З. ст..223 

Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=KrMdr4RcXqg  

Записати у конспект основні правила, формули та вивчити їх 

напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №37. 

 Виконати задачі з картки. 

Перший закон 

термодинаміки. 

Адіабатний 

процес. 

 

Розв’язування 

задач. 

 Опрацювати у підручнику §38, К.З. ст..227 

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=ki3SRCHhQko 

 Виконати письмово Вправа №38. 

 

 

 Виконати задачі з картки. 

 

Принцип дії 

теплових 

двигунів. 

 

 

 

Розв’язування 

задач. 

 Опрацювати у підручнику §39, К.З. ст..234 

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=ki3SRCHhQko 

 Виконати письмово Вправа №39. 

 

 

 Виконати задачі з картки. 

 

Захист 

учнівських 

проектів 

 

 

 

 

Розв’язування 

задач 
 Повторити формули та правила §33,34 

 Виконати письмово № з картки передані через вайбер 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNXSzLlhPYs
https://www.youtube.com/watch?v=Ve3aBhUAPRQ
https://www.youtube.com/watch?v=KrMdr4RcXqg
https://www.youtube.com/watch?v=ki3SRCHhQko
https://www.youtube.com/watch?v=ki3SRCHhQko


 

11 клас  

Житарюк 

Д.М. 

Шкала 

електромагнітних 

хвиль 

 Опрацювати у підручнику §35, К.З. ст..202 

 Від конспектувати правила та формули. 

 Виконати письмово Вправа №35. 

  

Розв’язування 

задач 
 Повторити § 29-35. 

 Виконати письмово № з картки передані через 

вайбер 

 

  

Робота учнів над 

навчальними 

проектами 

    

Дослід 

Резерфорда. 

Постулати Бора. 

 Опрацювати у підручнику §36,  К.З. ст..210 

Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=m97QGuyHCeo 

Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №36. 

  

Розв’язування 

задач 
 Повторити правила, формули. 

 Виконати вправи з картки 

  

Види спектрів. 

Основи 

спектрального 

аналізу. 

 Опрацювати у підручнику §37,  К.З. ст..219 

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=EXfS-y98gpo 

https://www.youtube.com/watch?v=pPacS6FMOd8 

Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №37 

 

  

Квантово-

оптичні 

генератори 

 Опрацювати у підручнику §38,  К.З. ст..223 

Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=IcTJ6Buf5JI 

Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №38 

 

  

Протонно-

нейтронна 

модель атомного 

ядра. Ядерні 

сили. 

 Опрацювати у підручнику §39,  К.З. ст..229 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=-TUHiH-oeMc 

Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №39 (1,2,4) 

 

  

    

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m97QGuyHCeo
https://www.youtube.com/watch?v=EXfS-y98gpo
https://www.youtube.com/watch?v=pPacS6FMOd8
https://www.youtube.com/watch?v=IcTJ6Buf5JI
https://www.youtube.com/watch?v=-TUHiH-oeMc

