
 

 

5-А  

Житарюк 

Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Б Кока С.А. 

Середнє арифметичне  Опрацювати §5, п.36. 

 Виписати у конспект правила. 

 Вивчити правила напам’ять.  

 Переглянути відео урок   

https://www.youtube.com/watch?v=lS4MiOf2j5o 

Виконати № 1042;1046;1048; 1050; 1056. 

 

Повторення 

 

Дії першого ступеня з 

натуральними числами 

 Повторити §2, п..7; п.8. 

 Виконати № 1143 (1, 5);  232;  209 (1) 

Дії другого ступеня з  

натуральними числами 

 Повторити §3, п..16, 17, 18; 

 Виконати № 432; 434; 470 (2) 

Геометричні фігури та 

величини 

 Повторити §1, п..3, 4, 5,  11,  12,  14,  15,  21,  22,  23 

 Виконати № 63; 130; 310;  350;  369, 585,  609, 633. 

Звичайні дроби.  Повторити §4, п..25, 26; 

 Виконати № 707; 728 (1,4,7,10, 12); 

Дії першого ступеня з 

звичайними дробами 

 Повторити §4, п..27 - 29; 

 Виконати №   756 (1,2);  782 

Десяткові дроби та дії 

першого ступеня з ними 

 Повторити §5,30-33; 

 Виконати № 814; 829; 863; 1143 (2,3) 

Дії другого ступеня з 

десятковими дробами 

 Повторити §5, п. 34,  35; 

 Виконати № 1002 (3);  948 (1) 

Відсотки та середнє 

арифметичне 

 Повторити §5 п.36,  37,  38 

 Виконати  ст..249 (7 - 12) 

 

 

 

 

 

 

6-А; 6-Б 

 

Житарюк Д.М 

Приклади графіків  

залежності між 

величинами 

 Опрацювати §35. 

 Виписати у конспект правила. 

 Вивчити правила напам’ять.  

 Переглянути відео урок   

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

Виконати № 1568; 1569 

Повторення 

Подільність чисел  Повторити §1 - §5 

 Виконати  № 50; 102; 135 (1,2); 180 (1,2) 

Звичайні дроби  Повторити §6 - §10 

Виконати  №  209;  310; 392 (1); 445 (1,2) 

Відношення й пропорція. 

Коло. Круг. 
 Повторити §12 - §14 

 Виконати  № 573 (1,2); 612;  617; 688. 

Раціональні числа. 

Координатна пряма. 
 Повторити §21 - §25 

 Виконати  № 957; 1026; 1054; 102. 

https://www.youtube.com/watch?v=lS4MiOf2j5o
https://www.youtube.com/watch?v=wdlZDgawNZs


 Арифметичні дії з 

раціональними числами 
 Повторити §26 - §29 

Виконати  № 1352 

Подібні доданки та їх 

зведення. Розкриття дужок 
 Повторити §30  

 Виконати  № 1387;  1395 

Рівняння. Основні 

властивості рівнянь 
 Повторити §31  

 Виконати  №  1423 (1,4, 7,8); 1447 

Координатна площина. 

Графік залежності 

величин. 

 Повторити §34, §35 

 Виконати  № 1547; 1572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-А 

Житарюк 

Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Б Кока С.А. 

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 

 

Графік 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 задач за 

допомогою систем двох 

лінійних рівнянь з двома 

невідомими  

 Виконати №  1081;  1093 

 

 Опрацювати §4  п.29 

Повторення 

Ознаки паралельності 

прямих 
 Повторити  п.13-15  

 Виконати №  703;  698 

Сума кутів трикутника  Повторити  п.16-18  

Виконати №  702;  700; 704;  

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


Коло та круг  Повторити  п.19-21  

Виконати №  763; 739. 

Властивості степеня. 

Формули скороченого 

множення 

 Повторити  §2 п.14 – 16.  

 Виконати №  513 (1); 516 (2); 548 (4); 586 (2) 

Функції.  Системи рівнянь  Повторити  §4 п.20 -28  

 Виконати №  1049 (7);  1038 (1); 962 (3). 

Розв’язування задач за 

допомогою систем двох 

лінійних рівнянь з двома 

невідомими 

 Повторити  §4 п.29  

Виконати №  1085; 1095 

 

 

 

 

8-А; 8-Б 

 

Житарюк  

Д.М. 

Електричний струм у 

металах 
 Опрацювати § 36; К.З., ст..197; 

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Переглянути відео урок 

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

 Виконати  Впр№36 (1-3) 

Електричний струм у 

рідинах 
 Опрацювати § 37;  К.З., ст. 203; 

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять. 

 Переглянути відео урок 

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

 Виконати  Впр№37 (1-6) 

Застосування електролізу  Опрацювати § 38; К.З., ст207;  

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Переглянути відео урок 

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

 Виконати  Впр№38 (1-3) 

Електричний струм у 

газах 
 Опрацювати § 39;  К.З., ст.. 211 

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=EH0qNJfLPrY 

Виконати  Впр№39 (1-4) 

 

Захист навчальних 

проектів 

 

 

 

 

 

 

11 клас  

Житарюк 

Д.М. 

Радіоактивність. 

Основний закон 

радіоактивного розпаду 

 Опрацювати § 40;  К.З., ст.. 235 

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=GM0teE7YyBQ 

 

Виконати  Впр№40 (1-3) 

 

Отримання та 

застосування 

радіонуклідів. Методи 

реєстрації іонізуючого 

випромінювання. 

 Опрацювати § 41;  К.З., ст.. 240 

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8Q8nj-mDnY 

Виконати  Впр№41 (1-3) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrvVuisdEuM
https://www.youtube.com/watch?v=dvJRfTXBVDM
https://www.youtube.com/watch?v=gnmjbbgFBcs
https://www.youtube.com/watch?v=EH0qNJfLPrY
https://www.youtube.com/watch?v=GM0teE7YyBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Q8nj-mDnY


Ланцюгова ядерна реакція 

поділу ядер Урану. 

Термоядерні реакції 

 Опрацювати § 42;  К.З., ст.. 246 

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=sdCen7Qbe_E 

https://www.youtube.com/watch?v=TGyIMQT3XoU 

Виконати  Впр№42 (2) 

 

Елементарні частинки  Опрацювати § 42;  К.З., ст.. 246 

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=xvGZ6Kn-AdQ 

Захист навчальних 

проектів 

 

 

 

 

 

 

 

10-А; 10-Б 

 

Житарюк  

Д.М. 

Електричне поле  Опрацювати § 40-41;  К.З., ст.. 244 

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrpT5o8yr9g 

Виконати Впр №41 (1,2,4) 

Робота з переміщення 

заряду в 

електростатичному полі. 

Потенціал 

 Опрацювати § 42;  К.З., ст.. 249 

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=8UiwIY_6cA8 

Виконати Впр №42 (2,4) 

Провідники та 

діелектрики в 

електричному полі 

 Опрацювати § 43;  К.З., ст.. 256 

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=GGB34yGYGa0 

Виконати Впр №43 (1,4,6) 

Електроємність. 

Конденсатори. Енергія 

зарядженого 

конденсатора. 

 Опрацювати § 44;  К.З., ст.. 261 

 Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=8SaAZrLSSTs 

Виконати Впр №44 (1,5) 

Захист навчальних 

проектів 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sdCen7Qbe_E
https://www.youtube.com/watch?v=TGyIMQT3XoU
https://www.youtube.com/watch?v=xvGZ6Kn-AdQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZrpT5o8yr9g
https://www.youtube.com/watch?v=8UiwIY_6cA8
https://www.youtube.com/watch?v=GGB34yGYGa0
https://www.youtube.com/watch?v=8SaAZrLSSTs

