
Завдання для учнів 8-х класів з 15.11.21 по 19.11.21 
 

Предмет ПІП вчителя, 
e-mail вчителя 

 

Завдання 

Українська  
мова  

Тур`янська Тетяна 
Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 

На 20.11 с.119-122, 124-125 вивчити правила 
Переглянути https://youtu.be/5Ux4JqkWbpM  
впр.192, 203. Дописати контрольний переказ 
надіслати до 20.11 
 

Українська 
література 

Тур`янська Тетяна 
Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 

На 20.11с.41-44 переказувати , с.43 скласти 
конспект 
с.45-49 прочитати , виконати тести 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4863574 
до 20.11 до 20.00 

Англійська  
мова  

Янченко Олена Миколаївна 
yanchenko.om@gmail.com 
 

на 17.11 Виконати завдання з презентації. 
Отанній слайд презентації – письмово 

https://docs.google.com/presentation/d/1h7p_Y_GFu
76HZhz5YOArRtuDAEtZdwWv/edit?usp=sharing&
ouid=112337056183285232470&rtpof=true&sd=true 

на 19.11 Виконати завдання з презентації. 
Останній слайд – письмово (написати англійські 
еквіваленти до поданих слів, скласти з ними 3 
речення). 
https://docs.google.com/presentation/d/1zuh_SqslSv
PhvWmHmd1md0rWodP9Buep/edit?usp=sharing&o
uid=112337056183285232470&rtpof=true&sd=true 

 

8 клас A healthy 
lifestyle.pptx  

Російська 
мова 

Руденко Тетяна 
Анатоліївна 
trudenko864@gmail.com 

на 17.11. 

Упр.81. Сделать задания:работа с предложением, 
работа со словосочетанием (стр. 55) 

Зарубіжна 
література 

Макаренко Олена Петрівна 
karol.makarena@gmail.com 
 

На 15.11 – стор.79-88 читати, стор.81 питання 
№1,2,4 (письмово), №3,5 (усно). 

На 16.11 – стор.88-103 читати, стор.93 питання 
усно; стор.97 питання №2,3 (письмово). 

Історія 
України 

Федченок Юлія Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 
 

На 18.11 § 9 опрацювати, переглянути відео  
https://www.youtube.com/watch?v=45c5tuNxoe0, 

 виписати передумови виникнення козацтва, 

На 19.11§ 10 опрацювати, письмово  завдання на 
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вибір: 

- написати есе на тему «Ми – нащадки 
козаків» 10-12 балів 

- скласти кросворд на таку ж тему 7-9 балів 

- намалювати малюнок, що розкриває зміст 
теми 5-6 балів 

Всесвітня 
історія 

Федченок Юлія Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 
 

На 16.11 § 5 опрацювати, письмово скласти таблицю 
за заразком в завданні 9 стор 29 

Мистецтво Стахнік Василь Степанович 
vasylstachnik@gmail.com 
 

Мистецькі перлини Візантії та Київської держави. 
(8 клас) 
до 21.11 17:00 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6850917 
 

Алгебра Тур Марина Володимирівна 
mi2505806@gmail.com 

на 15.11. перевірочна робота на мій Клас 

На 22.11 п.6 читати № 177, 179 письмово в 
зошиті. Фотозвіт надіслати на електронну пошту 
не пізніше вказаної дати 

Геометрія 

 

Тур Марина Володимирівна 
mi2505806@gmail.com 

на 18.11 п.8 письмово відповідати на запитання 
стор.47 №221, 227, 240, 247 письмово в зошиті. 
Фотозвіт надіслати на електронну пошту не 
пізніше вказаної дати 

Біологія Іванова Маргарита Яківна 
Pogorelovarita48@gmail.com 
 

На 17.11. Параграфи 13.14.таблицю 7 і таблицю 8 
записати в зошиті.  

Сам/роб на сторінці 67 

Географія Звягінцева Тетяна 
Леонідівна 
kyzinrost@gmail.com 
 

На 16.11 пройти перевірочний тест «Годинні 
пояси. Поясний час. Місцевий час» 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6943679 

На 19.11  Практична робота №3 сторінка 59 ( 
завдання 3-5) 

Фізика Журавльов Олександр 
Анатолійович 
znvksih08@gmail.com 
   

На 18.11.21  §13   Випаровування і конденсація. 

Кипіння  вправа13(1;3)  + за бажанням(7)  
письмові завдання надіслати : останній термін 
18год00хв 18.11.2021 

Хімія Іванова Маргарита Яківна 
Pogorelovarita48@gmail.com 
 

На 17.11 Параграфи 15.16.вправа 4 на стор.79 
письмово.  

Трудове  
навчання 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.com 
 

На 17.11 виготовити рухому фоторамку 
https://youtu.be/I1B4Cu3VA74 

 

Інформатика Четверікова Наталія 
Раісовна 

На 15.11.2021 
§ 5 (стор.53 - 62)  - опрацювати 
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nataly0956@gmail.com 
 

Основи  
здоров’я 

Бєлоконова Олена 
Миколаївна 
elenaeva1959@gmail.com 
 

До 19.11.2021 Параграфи 9, ст. 63 - 68, 
Пройти тест за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3405088 
Тест відкритий до 19.11.2021 

Фізична 
культура 

Водолажський Станіслав 
Сергійович 
vodolazhskyi.stas08@gmail.c
om 
 

На 16.11. Пройти тест за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9361289 
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