
Звіт роботи вчителів природничих 

дисциплін під час карантину (06.04.-10.04.) 

1. Звіт вчителя хімії Глущенко С.В. під час карантину (06.04.-10.04.) 

4 тиждень  

№ Дата,  

Предм

ет 

Клас Зміст роботи 

1 06.04 7-Б Робота за навчальним посібником «Росток».       
У 4 частині опрацювати параграф 28, 29 та виконати відповідні завдання.             
 

2 06.04 8-А Робота за навчальним посібником «Росток».            
Повторити параграф 36-40, після канікул буде самостійна робота по 
Сульфуру та Оксигену, їхніх сполуках. 
Опрацювати параграф 41-42, виконати відповідні завдання. 
        
 

3 06.04 8-Б 

8-В 

8-Г 

Робота з підручником.  
Параграф 40 конспект,виконати  вправи 1, 4, 8, 9. 
 

4 06.04 

 

 

 

 

10.04 

 

9-А 

 

Робота за навчальним посібником «Росток».                   

Опрацювати параграф 28, виконати завдання 1-5. 
Опрацювати параграф 29, виконати завдання 1-4. 
на ст.61 виконати творче завдання одне на вибір. 
Переглянути відео. 
Була проведена самостійна робота у Viber  

 

5 06.04 10-А Робота з підручником. 
Параграф 23 конспект, виконати завдання для самоконтролю 6, додаткове 
завдання 5. 
 

6 06.04 10-Б 

10-В 

Робота з підручником. 
Параграф 23 конспект, виконати завдання 1-5.                                                        

 

 

7 06.04 11-А 

11-Б 

Робота з підручником. 
 Розв’язування задач на визначення вмісту вітамінів в окремих продуктах 
харчування. 
 
Задача 1. 
100 грамів чорної смородини містять приблизно 250 мг вітаміну C (1 мг = 
0,001 г). Визначте вміст вітаміну C у грамах наа 1 кг смородини. Скільки 
добових доз вітаміну C для дорослої людини замінює 1 кг смородини, якщо 
добова доза становить 0.05 г? 
 
Задача 2. 
Мінімальний необхідний підлітку об’єм молочних продуктів відноситься до 
всього об’єму рідини, що випиває підліток за день, як 4:21. Скільки молока, 



кефіру чи ряжанки повинен випивати за день підліток, якщо всього за день до 
його раціону входять 2 л рідини? 
 
Розв’язок задач скинути на почту e.0992100953@gmail.com до 08.04. 
Всього найкращого. Бажаю всім здоров’я. 
 

 

 

 

 

Виконані завдання учні скидають на почту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.0992100953@gmail.com


 

 

 

 Підтримую зв’язок з батьками та учнями в телефонному режимі. Постійно 

знаходжуся на зв'язку з учителями–предметниками класу. 

  



2. Аністратенко Олена Іванівна 

Під час дистанційного навчання, за період часу з 6 квітня по 10 квітня 

2020 року мною було виконано наступне: 

Клас Що зроблено вчителем 

5В Розмістила на Google-диску завдання. Для полегшення 

опрацювання матеріалу дала дітям відео та посилання 

на нього, презентацію. Перевірила виконане домашнє 

завдання, яке діти скидають мені на електронну адресу.  

5Г 

5Д 

5Е 

6А Розмістила на Google-диску завдання. Для полегшення 

опрацювання матеріалу дала дітям відео та посилання 

на нього, презентацію. Перевірила виконане домашнє 

завдання, яке діти скидають мені на електронну адресу. 

6В 

6Г 

6Д 

6Е 

7А Розмістила на Google-диску завдання. Для полегшення 

опрацювання матеріалу дала дітям відео та посилання 

на нього, презентацію. Була розроблена перевірочна 

робота по темі «Кількісний склад розчину. Обчислення 

масової частки, маси розчиненої речовини, маси і 

об’єму води в розчині». Проводила онлайн уроки згідно 

календарно- тематичного планування. 

7В 

7Д 

7Е 

8Д Розмістила на Google-диску завдання. Для полегшення 

опрацювання матеріалу дала дітям відео та посилання 

на нього, презентацію. Була розроблено перевірочну 

роботу по темі «Фізичні і хімічні властивості солей». 

Проводила онлайн уроки згідно календарно- 

тематичного планування. 

8Е 

9А Розмістила на Google-диску завдання. Для полегшення 

опрацювання матеріалу дала дітям відео та посилання 

на нього, презентацію. 
9Б 

9Д 

 

Як класний керівник 6-Е постійно знаходжуся на зв'язку з учнями класу та 

їхніми батьками. Постійно знаходжуся на зв'язку з учителями–

предметниками класу. 

Крім того, якщо у дітей або їхніх батьків (в класах, де я веду уроки) 

виникають питання, в телефонному режимі їх вирішуємо.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  

3. ЗВІТ 

про проведення дистанційного навчання вчителем біології, хімії, природознавства 

Демченковою М.А. 

в період з 06.04 по 10.04.2020 р. 

 

За поточний звітній період проведена наступна робота: 

I. За матеріалами та завданнями, розміщеними на шкільному Google-диску, учнями 

9-Б, 9-В, 9-Г та 9-Д класів опрацьовано тему «Спирти. Отруйність етанолу. Згубна дія 

алкоголю на організм людини».  На закріплення теми учні підготували агітаційні 

листівки: 

 

 

    

 



II. Проведено онлайн-уроки з використанням платформи Zoom: 

 

1) 5-Б клас. Моя планета Земля. Тема «Країни Східної Європи. Біосфера. 

Співіснування організмів»  

 

 

 

 



2) 7-Г клас. Хімія. Тема «Вода – розчинник. Кількісний склад розчину. Масова 

частка розчиненої речовини» 

 

 

 

  

 

 



ІІІ. Проведено тестовий контроль з використанням Google-форм для учнів 9-А та 9-Д 

класів: 

 

 

 

IV. На платформі «Мій клас» було розміщено перевірочні роботи з хімії для учнів 7-Г та  

9-Д класів: 

 

 

 

 

 



 

 

4. Звіт про виконану роботу на період карантину по 

 біології. 

Вчитель Заводовська О. А. 

Учні 5-Є, 6-А, 6-Г, 6-Д, 6-Е, 8-А, 8-В, 8-Г класів здійснювали дистанційне 

навчання з біології, природознавства, та основ здоров'я в період з 06.04. по 

10.04. Вивчення нового матеріалу здійснювалось по підручниках, 

презентаціях, а також була використана додаткова інформація у вигляді 

відеороликів, відеоуроків. Перевірка домашнього завдання здійснювалась  

по фото, зроблених учнями своїх власних робіт. Також контроль 

проводивсь у формі тестових завдань на гугл формі, де кожен учень 

виконавши 12 тестових завдань, автоматично бачив результат своєї 

діяльності. Виконання домашнього завдання учнями, здійснювалось 

регулярно і було оцінене. 

5-Є клас. Природознавство. Учні ознайомлювались з відео, переглядали 

презентації, заповнювали таблиці, готували додаткові повідомлення. 

Теми, які вивчали: «Водне середовище життя», «Грунтове середовище 

життя». 

 

 



 

2. 5-Є клас. Основи здоров'я. Учні опрацьовували параграфи, 

ознайомились з відео, вирішували ситуаційні завдання у вигляді тестів. Тема, 

яку вивчали : «Безпека в натовпі» 

 

 



3. 6-А, 6-Г, 6-Д, 6-Е класи. Біологія. Учні переглядали відео уроки, 

презентації, заповнювали таблиці, готували додаткові повідомлення. 

Проходили тест на гугл формі. Теми, які проходили: «Екологічні групи 

рослин (за відношенням до світла, води, температури)», «Життєві форми 

рослин» 

 



 



Тестові завдання та результативність 6-х класів. 

 

 

 



 

 

4. 8-А, 8-В, 8-Г класи. Біологія. Учні переглядали відеоуроки, презентації,  

готували додаткові повідомлення, виконували лабораторні роботи, 

виконували тести на гул формі. Теми, які розглядали: «Поняття про вищу 

нервову діяльність та її основні типи». «Умовні та безумовні рефлекси» 



 
 



 

 

 

 

Тестові завдання, та результативність 8-х класів. 



 

 



 

 

 

  



 

5. Купка Світлана Михайлівна вчитель географії, біології, 

навколишнього світу. 

Звіт про Четвертий Тиждень Карантину. 

 

Все, що я робила три  попередні тижні, те саме і четвертий тиждень 

карантину. 

 

Проводжу відео уроки у 6б, 7б, 8в, 8а та 9а. 

Самостійні роботи на сайті "МІЙКЛАС". На гугл диск скидаю д.з, 

презентації і відео або посилання на відео.  

Письмові д.з. учні пересилають на електронну пошту. 

Через вайбер спільноти працюю з класними керівниками класів в яких 

працюю.  

Через вайбер спілкуюсь з учнями і батьками свого класу.  

В четвер через платформу zoom провела в 6Б класі виховну годину.  

Працюю за налагодженою схемою протягом всього часу з першого 

тижня карантину.  

Дякую за розуміння. 





 

  



 

 

 

 

6. Старовойтова Л.В. 

Звіт за 4 тиждень Старовойтової Лариси Василівни.БІОЛОГІЯ( 9-В і 9-

Г)узагальнення знань у вигляді тестів на тему "Взаємозв'язки між 

організмами в екосистемах". ( 8-Б, 8-Д, 8- Е) порівнювали безумовні та 

умовні рефлекси, готувались до самостійної роботи.(7-Гклас)- онлайн-уроки 

"Плазуни.Птахи". (6-Вклас)-онлайн-уроки "Екологічні групи.Життєві форми 

рослин". ГЕОГРАФІЯ (7-Г клас)- онлайн- уроки по Атлантичному океану.(6-

В клас)- онлайн-уроки "Природні комплекси.Географічна оболонка". 

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я(9-і класи)- писали міні- твір"Формування здорових 

стосунків".(8-і класи)-писали міні- твір "Екологічний стан моєї місцевості". 

Зв'язок з учнями проходив через повідомлення на viber, дзвінків та в режимі 

онлайн. 

 



 

 



 

 

  



 

7. Синяговська К.В. 

На четвертому тижні карантиного періоду учні отримали завдання, які 

є логічним завершенням вивчених раніше тем. 

Так 5-класники за бажанням готували презентацію у довільній формі 

на тему «Безпечний інтеренет». 

6Б клас продовжив виготовляти ватно-марлеві пов’язки. 

 
Для 7-8 класів було підготовлено підбір текстової інформації, відео-

матеріалів і презентацій для засвоєння і повторення матеріалів. 

 
Учні 7-их класів виконували перевірочну роботу в мій клас ( власноруч 

розроблений). Альтернативним варіантом був тест в Word, який за 

запитом учнів відправлявся на пошту. 



 
Спілкування з учнями та батьками відбувається у всіх доступних 

месенджерах (viber,telegram,Instagram,facebook), а також за 

допомогою електронної пошти та телефонних дзвінків. 

 

Загалом, більшість учнів вчасно на достатньому-високому рівнях 

дистанційно опанували  матеріал . 

 

 

 


