
ПОГОДЖУЮ 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи 

________ Л.П. Іваннікова 

28.04.2020 

 

Графік перевірочних контрольних робіт на час дистанційних  консультацій 

для  3-4 класів 

                  3-А  

Предмет ПІБ учителя Вид форма Необхідний 

для цього 

ресурс 

дата та тривалість 

проведення оцінювання 

(для синхронного 

режиму) 

дата та час розміщення 

завдань, кінцевий термін та 

спосіб їх подання (для 

асинхронного режиму) 

Українська 

мова 

Мирошніченко 

О.М. 

диктант письмово zoom 19.05.20 

11.15-11.55 

 

Математика Мирошніченко 

О.М. 

контрольна 

робота 

письмово zoom 20.05.20 

11.15-11.55 

 

                         3-Б  

Предмет ПІБ 

учителя 

Вид форма Необхідний 

для цього 

ресурс 

дата та тривалість 

проведення оцінювання 

(для синхронного 

режиму) 

дата та час розміщення завдань, 

кінцевий термін та спосіб їх 

подання (для асинхронного 

режиму) 



Українська 

мова 

Приходько 

Н.Г. 

диктант письмово zoom 19.05.20 

11.15-11.55 

 

Математика Приходько 

Н.Г. 

контрольна 

робота 

письмово zoom 20.05.20 

11.15-11.55 

 

                  3-В  

Предмет ПІБ 

учителя 

Вид форма Необхідний 

для цього 

ресурс 

дата та тривалість 

проведення оцінювання 

(для синхронного 

режиму) 

дата та час розміщення 

завдань, кінцевий термін та 

спосіб їх подання (для 

асинхронного режиму) 

Українська 

мова 

Борисенко 

Л Г. 

диктант письмово zoom 19.05 

11.15-11.55 

 

Математика Борисенко 

Л Г 

контрольна 

робота 

(комбінована) 

письмово zoom 20.05.20 

11.15-11.55 

 

                  4-А  

Предмет ПІБ 

учителя 

Вид форма Необхідний 

для цього 

ресурс 

дата та тривалість 

проведення оцінювання 

(для синхронного 

режиму) 

дата та час розміщення 

завдань, кінцевий термін та 

спосіб їх подання (для 

асинхронного режиму) 

Українська 

мова 

Громак 
Ж.Д. 

диктант письмова ZOOM 18.05.20 
10.00-10.40 

 

Математика Громак 

Ж.Д. 
контрольна 

робота(комбінована) 
письмова ZOOM 20.05.20 

10.00-10.40 

 



                  4-Б  

Предмет ПІБ 

учителя 

Вид форма Необхідний 

для цього 

ресурс 

дата та тривалість 

проведення 

оцінювання (для 

синхронного режиму) 

дата та час розміщення 

завдань, кінцевий термін та 

спосіб їх подання (для 

асинхронного режиму) 

Українська 

мова 

Мельник-

Мотренко 

Л.М. 

диктант письмова ZOOM 18.05.20 
10.00-10.40 

 

Математика Мельник-

Мотренко 

Л.М. 

контрольна 

робота(комбінована) 
письмова  

ZOOM 

20.05.20 
10.00-10.40 

 

                  4-В  

Предмет ПІБ 

учителя 

Вид форма Необхідний 

для цього 

ресурс 

дата та тривалість 

проведення оцінювання 

(для синхронного 

режиму) 

дата та час розміщення 

завдань, кінцевий термін та 

спосіб їх подання (для 

асинхронного режиму) 

Українська 

мова 

Кулініч 

Н.М. 

диктант письмова ZOOM 18.05.20 
10.00-10.40 

 

Математика Кулініч 

Н.М. 

контрольна 

робота(комбінована) 
письмова ZOOM 20.05.20 

10.00-10.40 

 

                  4-Г 

Предмет ПІБ 

учителя 

Вид форма Необхідний 

для цього 

ресурс 

дата та тривалість 

проведення 

оцінювання (для 

синхронного режиму) 

дата та час розміщення 

завдань, кінцевий термін та 

спосіб їх подання (для 

асинхронного режиму) 

Українська 

мова 

Бовкунова диктант письмова ZOOM 18.05.20 
10.00-10.40 

 



Н.І 

Математика Бовкунова 

Н.І 

контрольна 

робота(комбінована) 
письмова ZOOM 20.05.20 

10.00-10.40 

 

 


