
7-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1 12.03 Прийменник як службова частина мови. Види прийменників за 
будовою. Опрацювати матеріал параграфа 42, виконати вправу 436.

2 16.03 Урок мовленнєвого розвитку. Портретний нарис у 
публіцистичному стилі.

Опрацювати матеріал підручника с.233 (тема15), виконати 
вправу 623.

3 19.03 Непрохідні й похідні прийменники. Написання похідних 
прийменників разом, окремо та через дефіс.

Опрацювати матеріал параграф 43, виконати вправу 449, 
450

4 30.03 Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-
іменникові конструкції в ролі членів речення. Опрацювати матеріал параграфа 464, 467.

5 02.04 Тренувальні вправи. Повторити вивчений матеріал параграф.42- 44.
Українська література

1 12.03 Василь Симоненко. "Лебеді материнства". Фольклорна основа 
поезії. Символічний зміст образу лебедів.

Навчитися виразно читати та аналізувати вірш.Виписати в 
зошит художні образи з твору.

2
16.03 Загальнолюдські цінності та ідеї у вірші "Ти знаєш, що ти - 
людина...". Романтичний порив, прагнення пошуку, відкриттів і 
самовідкриттів у поезії "Гей, нові Колумби й Магеллани...". Прочитати повість - казку. Зробити паспорт твору.

3
19.03 Марія Павленко."Русалонька із 7-В,або Прокляття роду 
Кулаківських" Роздуми про суть людського життя, моральний вибір 
кожного. Заповнити табличку у зошиті за зразком  на с.193

4 30.03.Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині. Образи 
дітей та дорослих, аналіз їхніх учинків. Виконати завдання на сторінці 214 підручника.

5 02.04 Роль у творі художніх засобів. Символічне значення образів 
старовинної шафи та чарівних коралів. Підготуватися до уроку виразного читання.

Зарубіжна література
1 13.03 Образ Бермана Прочитати новелу'' Останнній листок''
2  18.03 Образи Сью і Джонсі. Порівняти образи героїв
3 20.03 Р.М. Твір- роздум '' Чи здійснилася мрія старого Бермана?''
4 01.04 Г. Уелс'' Чарівна крамниця'' Прочитати новелу

Англійська мова

1 17.03  Повторення вивченого матеріалу. Повторити тему "Пори року.Погода" і довчити текст з 
словника. По цій темі буде контрольна робота.

2 18.03  Домашнє читання. с.165, впр.2 (прочитати).

3 31.03  Переваги та недоліки різних видів транспорту. с.163, впр.2 (виписати слова у словник і перекласти), впр.3 
(опрацювати текст). https://www.youtube.com/watch?v=xHG2J1O3Pxc

4 1.04  Що я бачив під час подорожі? с.164, впр.6 (вставити слова) Вправу виконуєте письмово у зошиті.
Німецька мова

1 13/03.Подорож.Монологічні висловлювання. ст.150,вправа 7(писати)
2 18/03.Німеччина в Європі.Нова лексика. ст.152,вправа 7(писати)
3 20/03.Федеральні землі.Усне мовлення. ст. 155,вправа5(писати)
4 01/04.Cтолиця Німеччини.Монологічне мовлення. ст.162,вправа6(розповідати)
5 03/04 Подорож Берліном.Розвиток читання. ст.165,вправа6(писати)

Історія України

1 Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича 
(18.03) Опрацювати § 20 ст 136- 142 https://www.youtube.com/watch?v=UphjfSIFYc4

https://www.youtube.com/watch?v=xHG2J1O3Pxc
https://www.youtube.com/watch?v=UphjfSIFYc4


2 Статус українських земель у складі Великого князівства Литовського.
Кревська унія 1385р.( 01.04) Опрацювати § 22 ст 155- 162 https://www.youtube.com/watch?v=w_SHNpEaIUs

Всесвітня історія

1 Практичне заняття. "Середньовічні школи та університети. Життя 
середньовічного студента'.(17.03) Опрацювати § 22 ст 152-156

2 Архітектура і мистецтво.Раннє Відродження й гуанізм.(31.03) Опрацювати § 23 ст 157- 162
Алгебра

1 Рівняння з двома змінними. Опрацювати п.5.1 розв'язати 349,351.
2 Лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Опрацювати п. 5.2 розв'язати 352, 353.
3 Системи рівнянь з двома змінними. Розв'язати 370, 371.

4 Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними 
графічним способом. Опрацювати п. 5.3 розв'язати 372,373.

Геометрія
1 Дотична до кола та її властивості. Опрацювати п. 20 розв'язати 516,518
2 Коло вписане в трикутник. Опрацювати п.21 розв'язати 550,551.
3 Розв'язування задач на коло вписане в трикутник. Розв'язати 552,558.
4 Коло описане навколо трикутника. Опрацювати п.21 розв'язати 559, 565.
5 Розв'язування задач на коло описане навколо трикутника. Розв'язати 566, 567.

Біологія
1 12/03 Періоди та тривалість життя тварин. Опрацювати: §41 https://www.youtube.com/watch?v=e0b89B28rB0

2 17/03 Лабораторне дослідження з визначення віку тварин (на 
прикладі двостулкових молюсків і кісткоаих риб).

Повторити: §41 Виконати дабораторне дослідження в 
робочому зошиті

3 19/03 Тематичний контроль знань з теми "Процеси життєдіяльності 
тварин"

Перевірка контролю знань буде під час відновлення 
навчання в ліцею

4 31/03 Поведінка тварин, методи її вивчення. Лабораторне 
дослідження : спостереження за поведінкою тварин.

Опрацювати: §42 Виконати дабораторне дослідження в 
робочому зошиті https://www.youtube.com/watch?v=zLcWAe4xE-k

5 02/04 Вроджена і набута поведінка. Опрацювати:§43 https://www.youtube.com/watch?v=oCgYTRt-lDc
Географія

1 Тектонічна будова та рельєф Євразії. Опрацювати § 44
2 Клімат Євразії. Опрацювати § 45
3 Води суходолу. Опрацювати § 46
4 Природні зони. Опрацювати § 47
5 Природні зони (продовження). Опрацювати § 48

Фізика
1 Умови плавання тіл Вивчити формули. Опрацювати §28(2)
2 Механічна робота Вивчити формули. Опрацювати §30(3)
3 Потужність Вивчити формули. Опрацювати §31(4)

Хімія
1 Добування кисню у лабораторії та промисловості. Опрацювати §22
2 Хімічні властивості кисню. Опрацювати§23
3 Умови виникнення та припинення горіння. Опрацювати§24
4 Застосування та біологічна роль кисню Опрацювати§25

Музичне мистецтво

1 16.03.Бардівська  пісня.Слухання бардівських пісень (на вибір).Т.
Петрененко "Господи помилуй нас ". Слухати бардівські пісні (на вибір.)

https://www.youtube.com/watch?v=w_SHNpEaIUs
https://www.youtube.com/watch?v=e0b89B28rB0
https://www.youtube.com/watch?v=zLcWAe4xE-k
https://www.youtube.com/watch?v=oCgYTRt-lDc


2 30.03.Музика театру.І.Кальман "Фіалка Монмарту".О.Злотник "Тече 
вода з під явора."вивення.О.Злотник "Тече вода з під явора Театральна музика.

Образотворче мистецтво

1 Створення ескізів аксесуарів з народними мотивами (шкільний 
рюкзак,  або жіноча сумка) 

2 Традиційні українські мотиви у сучасній моді. Виконати ескіз костюма
Інформатика

1 18.03.Виконання індивідуальних навчальних проектів. Вибір теми 
проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту. Опрацювати §30, стор.216-219

2
01.04.Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з 
використанням програмних засобів навчального призначення 
(математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо)

Обрати індивідуальну тему із запропонованих, стор.220-221

Технології (хлопці)
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2

Технології (дівчата)
1 19.03.Захист проекту.
2 2.04.Проект "Заколка для волосся" Вибір виробу.

Основи здоров'я
1 Принципи формування міжособистісних стосунків. Опрацювати § 24 (ст.94)
2 Соціальні чинники ризику "хвороб цивілізації". Опрацювати § 25

3 Вплив комерційної реклами на здоров'я. Створення реклами 
здорового способу життя. Опрацювати § 25 (ст.98)

Фізична культура
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2
3
4
5

Християнська етика
1 16.03 Усвідомлення відповідальності за долю народу Пророк Мойсей
2 30.03 Усвідомлення відповідальності за долю народу Княгиня Ольга і князь Володимир


