
Звіт роботи вчителів природничих 

дисциплін під час карантину (21.04.-24.04.) 

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

5 тиждень  

№ Дата,  

Предмет 

Клас Зміст роботи 

1 21.04 7-Б Робота за навчальним посібником «Росток».       
У 4 частині опрацювати параграф 30, 31 та виконати відповідні завдання. 
 

2 21.04 8-А Робота за навчальним посібником «Росток».            
Опрацювати параграф 43-44, виконати відповідні завдання. 

3 21.04 8-Б 

8-В 

8-Г 

Робота з підручником.  
Параграф 41 конспект, виконати завдання 4,6. 

4 21.04 

 

 

 

 

 

9-А 

 

Робота за навчальним посібником «Росток».                   

Підготуватись до самостійної роботи, повторити параграф 28-29. 
Переглянути відео-уроки за посиланнями: 
https://www.youtube.com/watch?v=lbTe3rdtV60 
https://www.youtube.com/watch?v=pWEBdSijIWw 
https://www.youtube.com/watch?v=u4eBK-FwG50 
 

5 21.04 10-А Робота з підручником. 
Сторінка 102, опрацювати параграф 24, виконати завдання 7-9.  
А також “Об’єднай склади”: 
утворіть слова, які пов’язані з хімією, використавши склади лише один раз: 
 
на  че  лен  вуг  крох  ле  дні  а  ти  ет  від  лен  во  ра  та  ці  я  ня  це  
маль  ло  лю  ні  ан  ло  за  е  гід  ро  нол  та  си  о  кис  ти  ні  та  це  ор 
спир  га  ка  хло  форм  щеп  цет 
 

6 21.04 10-Б 

10-В 

Робота з підручником. 
Параграф 24 конспект, виконати завдання 1-4; параграф 25 конспект, у 
рубриці “Працюємо з медійними джерелами” виконати завдання 1-2. 
А також “Об’єднай склади”: 
утворіть слова, які пов’язані з хімією, використавши склади лише один раз: 
 
на  че  лен  вуг  крох  ле  дні  а  ти  ет  від  лен  во  ра  та  ці  я  ня  це  
маль  ло  лю  ні  ан  ло  за  е  гід  ро  нол  та  си  о  кис  ти  ні  та  це  ор 
спир  га  ка  хло  форм  щеп  цет 
 

 

7 21.04 11-А 

11-Б 

Робота з підручником. 
 У параграфі 34 виконати завдання 1,2; виконати у рубриці “Застосовуємо” 
завдання 1-5. 

Розшифруйте лабіринт. 

Складіть речення із поданих букв, у відповіді вкажіть речовини, 

про які йдеться в лабіринті. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lbTe3rdtV60
https://www.youtube.com/watch?v=pWEBdSijIWw
https://www.youtube.com/watch?v=u4eBK-FwG50


Виконані завдання учні скидають на почту. 

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

знаходжуся на зв'язку з учителями–предметниками класу. 

  



2. Аністратенко Олена Іванівна 

Звіт за період  з 24.04 по 30.04.2020 дистанційного навчання 

За вказаний період мною зроблено наступне: 

- в електронному журналі спланувала розклад онлайн-уроків, які 

проводила згідно нього; 

- провела перевірку знань у 9-х класах з основ здоров'я; 

- перевірила домашні завдання учнів, що були скинуті на електронну 

адресу; 

- виставила оцінки дітям в електронний журнал; 

- як класний керівник 6-Е класу знаходжуся на постійному зв'язку з 

учнями та їх батьками; 

- постійно підтримую зв'язок  з учителями–предметниками класу та  з 

класними керівниками класів, де я веду уроки. 

  



 

 

3. 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 21.04. по 

24.04. 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. Цього тижня також відбулась декада біології, де 

учні 6 –х класів взяли активну участь виконавши, творчі завдання. 

5-Є клас. Природознавство. Учні опрацювали параграф, преглянули відео, 

презентації, заповнювали таблиці, складали харчові ланцюги. Тему, яку 

вивчали: «Взаємозв'язки між організмами. Співіснування й угруповання 

організмів».  



 

 



 

2. 5- Є клас. Основи здоров'я. Учні опрацьовували параграф, ознайомились з 

відео, писали твір мініатюру на тему: «Які правила співжиття на Землі 

повинно виконувати людство, щоб навколишнє середовище було безпечним 

для здоров'я людини». 



 

3. 6-А, 6-Г, 6-Д, 6-Е класи. Біологія. Учні опрацювали параграф, переглядали 

відеоуроки, презентації, заповнювали таблиці, готували додаткові 

повідомлення. Проходили тест на гугл формі. Тему, яку проходили: 

“Рослинні угруповання». Виконати практичну роботу 4. «Вибір видів 

кімнатних рослин для вирощування в певних умовах».   



 

 

 

Тестові завдання 6- х класів 



 

 

 

 

 

Окрім того учні 6-х класів виконували творчі роботи на тему: «Рослинні 

угруповання своєї місцевості». 



 

Робота Гусак Даніели 6-А кл. 

 

Робота Кондрашонок Ксенії 6-Г клас. 



 

Робота Курсакової Вероніки 6-Д клас  

 

Робота Дутової Дар'ї 6-Д клас 

 



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

виконували тест на гул формі. Теми, які розглядали: «Мова. Мислення та 

свідомість», «Навчання та пам'ять». Виконували лабораторне дослідження на  

тему: «Дослідження різних видів пам'яті»  

 

 

Результати тестових робіт 8 –х класів 



 

  



 

4. Купка Світлана Михайлівна вчитель географії, біології, 

навколишнього світу. 
 

 

Протягом п’ятого тижня карантину я, Купка Світлана Михайлівна здійснюю дистанційне 

навчання так, як і попередні чотири тижні. 

А саме, на гугл диску розміщую теми уроків, завдання, які учні повинні виконати, 

презентації, відео до уроків та посилання на відео в ютубі. 

Проводила онлайн - уроки  у 6б, 7б, 8а, 8в, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д класах. 

Контроль знань здійснюю через тестові роботи на сайті «МІЙКЛАС». А також учні 

присилають письмові домашні завдання на електронну пошту. 

В телефонному додатку «вайбер» контактую з вчителями, учнями, через створені 

класними керівниками спільноти вчителів, в 6б, 8а, 9а, 9в, 9г, 9д, 10в  та спільноти учнів 

6б, 8в. 

Через додаток «вайбер»  спілкуюсь з учнями і батьками свого класу.  

У вівторок 21.04.2020 р. з учнями свого 6Б класу провела онлайн виховну годину та  о 

19.00 через платформу zoom зустрілася онлайн з батьками учнів мого класу та провела  

батьківські збори на тему «Організація дистанційного навчання під час карантину».  

Працюю за налагодженою схемою протягом всього часу з першого тижня карантину.  

Додаток. 

Батьківські збори. 

   

 

Виховна година в 6б 



 

 

 

Урок в 8а класі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Урок в 8в класі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок в 9а класі 

 



 

 

 

 

 

Урок в 9б класі 

 

 

 

Урок в 9в класі 



 

 

 

 

 

  



 

5. Старовойтова Л.В. 

Після канікул продовжується дистанційне навчання в нашій школі. Вчитель проводить 

відеоуроки  з учнями  6-В, 7-Г, 9-В, 9-Г класів. Є постійно зворотній зв’язок з учнями 

через електронні комунікації та відео. Перевірені домашні завдання вчитель завжди 

коментує індивідуально своїм учням, а саме 6-В, 7-Г, 8-Б, 8-Д, 8-Е, 9-В та 9-Г класів. 

Також Лариса Василівна про самоосвіту. Вчитись завжди цікаво. 

 



 



 

Декада                                      

В межах декади біології, хімії  та екології в нашій школі зовсім незвично відбулись заходи, 

а саме онлайн-заходи. В 6-В класі, де викладає Старовойтова Л. В., учні зараз проходять 

практичну роботу «Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах». Всі 

діти дуже креативно підійшли до цієї теми і підготували цікаві фото та відео, де самі 

доглядають за улюбленими кімнатними рослинами.  

Ось деякі з них:  



  



 



 

  



6. Синяговська К.В. 
Було проаналізовано роботу учнів з предметів «Біологія» та «Основи здоров’я» 5-

8-их класів. 

 

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

презентацій для засвоєння і повторення матеріалів. 

 
З учнями 7-их провели онлайн –уроки в Zoom.  

Спілкування з учнями та батьками відбувається у всіх доступних месенджерах 

(viber,telegram,Instagram,facebook), а також за допомогою електронної пошти та 

телефонних дзвінків. 

Як класний керівник, провела діагностику успішності учнів 7-Д класу, провела 

бесіди, стосовно важливості виконання завдань учнями з усіх навчальних 

предметів. Велику увагу звернула на дітей, які не були активними впродовж 

попередніх 4 тижнів. 

  



7. Титов О.І. 
Звіт по роботі за 13.04 - 24.04 учителя біології Титова О.І. 

 

 

Проведено 12 відеоконференцій у програмі ZOOM у формі пояснювання нового матеріалу 

і усного оцінювання знань шляхом опитування. 

На GoogleDisk завантажено кілька нових відео для перегляду за новим матеріалом.   

Перевірено по 2 самостійні та по 1 практичній роботах в 10А, 10Б, 10В класах. 

Перевірено конспекти та виконання поточних завдань в 11А та 11Б класах. 

Виставлено оцінки в усіх класах у електронний журнал. 

 

 

 


