
Завдання для учнів 8-го класу з 18.05 по 22.05 

Предмет ПІП вчителя, 

e-mail вчителя 

Завдання з 18.05 по 22.05 

Українська  
мова  

Чубатова Олена 
Станіславівна 

alenacubatova@gmail
.com 

 

Доздати попередні роботи 

Українська 
література 

Чубатова Олена 
Станіславівна 

alenacubatova@gmail
.com 

 

19.05 – контрольна робота 6. Завдання на електронних 
поштах 

Англійська  
мова  

Янченко Олена 
Миколаївна 

yanchenko.om@gmai
l.com 

 

Довиконувати всі завдання. Здати борги. 

Російська 
мова 

Качура Світлана 
Володимирівна 
sveta.kachura71@gm
ail.com 
 

Параграф 67 упр 651(а), стр. 243 (памятка), упр 663 

Зарубіжна 
література 

Макаренко Олена 
Петрівна 
karol.makarena@gma
il.com 
 

Річна контрольна робота (твір) за вивченим протягом 
року матеріалом 

Теми творів (одна на вибір): 
1. Які моральні уроки Біблії важливі для мене та всіх 
сучасних людей? 
2. Чим мене вразив образ Прометея (за твором Есхіла 
«Прометей закутий») 
3. У чому секрет популярності рубаї  Омара  Хайяма?  
4. Чим мене приваблює образ Роланда? 
5. Які почуття в мене викликав фінал твору «Ромео і 
Джульєтта»? 
6. Чому образ Дон Кіхота вважають «вічним»? 
7. У чому я вбачаю актуальність твору Мольєра «Міщанин-
шляхтич»? 
8. Як я розумію вислів «Найголовнішого не побачиш очима» 
(зо твором Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»). 
9. Мій улюблений герой із творів, вивчених у 8 класі. 
10. Яку книгу з програми 8 класу і чому я раджу прочитати 
всім людям. 

Рекомендації щодо виконання письмової роботи. 
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                                                         Пам’ятка «Як писати 

твір» 

1. 3 кількох запропонованих тем обирай не найлегшу, а 

ту, яка тебе цікавить і хвилює. 

2. Добре обдумай тему, визнач, який обсяг матеріалу 

вона охоплює. 

3. Визнач основну думку майбутнього твору, намагайся 

зберегти її під час роботи над твором. 

4. Склади план, чітко та стисло сформулюй думку 

кожного пункту. Не забувай, що назва основної частини 

в складному плані - це теза, яку потрібно довести. 

5. Підбери епіграф, який висловлює основну думку 

твору. 

6. Напиши вступ, який би доречно розпочинав тему. На 

початку твору вислови головну думку, потім обґрунтуй 

її, доповни фактами із твору, у разі потреби наведи 

цитати. 

7. Стеж за послідовністю викладу думок. 

8. Дотримуй ся пропорційності частин твору і стеж за 

зв'язком між ними. 

9. Висловлюй власне ставлення до всього, про що 

пишеш, роби власні висновки, узагальнення. 

10. Наприкінці твору зроби загальний висновок, 

зумовлений змістом роботи. 

11. Правильно і грамотно висловлюй свою думку. 

12. Дотримуйся вимог до зовнішнього оформлення (план 

пиши перед текстом твору, залишай поля, дотримуйся 

абзаців). 

 

 

 

Історія 
України 

Федченок Юлія 
Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 

 

 Пройти підсумкове оцінювання за посиланням 
join.naurok.ua 

Код доступу 756393 

Увага пройти до 21.05 до 16.00 

mailto:kruf7578@gmail.com
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Всесвітня 
історія 

Федченок Юлія 
Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 

 

Повт параграфи 22 - 26 

Мистецтво Стахнік Василь 
Степанович 

vasylstachnik@gmail.
com 

 

 

Алгебра Тур Марина 
Володимирівна 

mi2505806@gmail.co
m 

 

Підсумковий тест join.naurok.ua Код 
доступу 667901 доступний до 21 травня, 20.00, час 
виконання 30 хв 

Геометрія 

 

Тур Марина 
Володимирівна 

mi2505806@gmail.co
m 

 

Підсумковий тест join.naurok.ua Код доступу 818407 
доступний до 21 травня, 20.00, час виконання 45 хв 

Біологія Іванова Маргарита 
Яківна 
Pogorelovarita48@g
mail.com 
 

Параграфи 59- 61, стор. 269 записати в зошит, стор. 270 
виконати письмово тест. 

Географія Звягінцева Тетяна 
Леонідівна 
kyzinrost@gmail.com 
 

Повторити параграфи 47 - 48 

Фізика Журавльов 
Олександр 
Анатолійович 
Fizika50.zp@gmail.c
om 
 

На підставі  матеріалу, вивченого у 8 кл, виконати творчу 
роботу (текстова частина не більше 2-х аркушів шрифтом 
12), в якій буде відображено фізичне явище, яке ми 
використовуємо або враховуємо в нашому житті. Бажано 
фото, схема, відео. 

Хімія Іванова Маргарита 
Яківна 
Pogorelovarita48@g
mail.com 
 

Параграфи 37, 38, виписати схеми 15, 16, 17, 18, виконати 
письмово завдання 310 на стор. 212. 

Трудове  
навчання 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 

Доробити все ы здати борги 
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dashok202008@gmail
.com 

 

Інформати
ка 

Четверікова Наталія 
Раісовна 

nataly0956@gmail.co
m 

 

Завдання сформульовані на блогі по класам 
https://xtndthbrjdf.blogspot.com/   
 
Клик мыши по слову "посиланням"  или по названию теста 
открывает нужный тест. Проходить можно со смартфона. С 
результата делают скриншот и присылают мне на почту.  

8 класс 

Завдання: див. блог https://xtndthbrjdf.blogspot.com/p/8.html 

Тест за посиланням – это за 12.05.2020 

Для должников ссылки на тесты (прислать скриншоты 
результатов на nataly0956@ukr.net) 

Тест 2.2 з Розділу 2 за посиланням 

Тест 2.4 з Розділу 2 за посиланням   

Тест 3.1.  Створення та опрацювання в текстовому документі 
символів, колонок, списків 

Тест 3.2.  Таблиці в текстових документах 

 
 
 

Основи  
здоров’я 

Бєлоконова Олена 
Миколаївна 

elenaeva1959@gmail.
com 

 

Пройти тест за 
посиланням:   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=74779
2 

«Основи здоров'я» Підсумковий тест 

 Увага!!! Тільки одна спроба 

Тест буде відкритий до 22 травня 10.00 

Якщо не  можливо пройти тест,  виконайте письмову роботу 
та надішліть  відповідно до вашого розкладу уроків 

 Тема: Безпека в побуті і навколишньому середовищі        

                              І варіант 
1. Назви учасників дорожнього руху. 
2. Хто має пріоритети в дорожньому  русі. 
3. Яким чином діяльність людини впливає на водні 

ресурси? 
4. Назви склад правоохоронних органів . 
5. Перелічи  основні функції міліції. 
6. Яка відповідальність за пошкодження майна? 
7. Що треба знати тим, хто виїжджає за кордон? 
8. Дайте визначення термінів:   

ДТП – це 
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____________________________________________ 
9. Назви принципи раціонального харчування. 
10.  Постав у правильний стовпчик цифри: 

Вірусні інфекції Бактеріальні інфекції  

  

1. Грип  2.Туберкульоз  3. Дизентерія  4.ВІЛ-інфекція  
5.Вітряна віспа 6.Сальмонельоз. 

11.  Про що йдеться в описі? "Незнання законів не звільняє 
тебе від відповідальності." 

 

Фізична 
культура 

Грицай Олександр 
Іванович 
Gritsaisasha111@gmai
l.com 

 

Ранкова гімнастика, загальнорозвиваючі вправи 
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