
8-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1 07.04.Р.М. Контрольний  письмовий переказ розповідного тексту з 
елементами опису місцевості в художньому стилі. Написати переказ у чистовик 

2 10.04. Контрольна робота.  Речення з однорідними членами. 
Речення зі звертаннями, вставними словам Виконати тестову контрольну роботу Виконуєте письмово на двох аркушах (переписуєте питання і 

варіант відповіді)
3 14.04 Відокремлені додатки Опрацювати пар. 34, впр.348, 349 (письмово) https://www.youtube.com/watch?v=tj9x3jOLJeA
4 17.04. Відокремлені обставини опрацювати пар. 35, впр. 358,363 (письмово)

5 21.04. Р.М. Складання допису дискусійного характеру до блога "Чи 
переможе книжку комп'ютер, а бібліотеку - інтернет?" Скласти і написати допис 

6
24.04. Р.М. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, 
села) на основі особистих вражень і спостережень в художньому 
стилі

Скласти і написати твір 
https://kolomyya.org/general/village/vklyuchiv.htm

http://nvotg.if.ua/картка-громади/великий-ключів/

Українська література

1 07.04. Майстерність письменниці у змалюванні образів. Художні 
особливості твору Дочитати повість "Шпага Славка Беркути"

2 10.04. Р.М. Написання фанфіків на основі повісті "Шпага Славка 
Беркути" Скласти фанфіки

Простими словами, Фанфік – це розширена, доповнена чи 
повністю змінена історія, написана аматорами, під 
враженнями від якогось оригінального твору. Дана історія 
може містити в собі безліч різних аспектів, від розширення 
меж всесвіту до продовження або зміни основних сюжетних 
ліній головних персонажів. Наприклад, якщо фанатам, 
кінцівка твору здалася невиразною або незакінченою, то у 
своїх фанфіках вони можуть продовжувати вести історію 
направляючи її, на їхню думку, в правильне русло.

3 14.04. Контрольна робота М.Коцюбинський, О. Довженко, Н. Бічуя Виконати тестові завдання Виконуєте письмово на двох аркушах (переписуєте питання і 
варіант відповіді)

4
17.04. Володимир Дрозд. Основні відомості про письменника. "Білий 
кінь Шептало". Проблема свободи і неволі, особистості і натовпу, 
дійсності та мрії.

Прочитати твір "Білий кінь Шептало"

5 21.04. Алегоричність образу коня Шептала Характеристика коня Шептала

6
24.04. Юрій Винничук. стисло про письменника. "Місце для дракона" 
- повість - казка про сучасний світ, у якому й досі живуть "драконячі 
закони"

Почитати повість-казку "Місце для дракона"

Зарубіжна література
1 7.04. Позакласне читання. Г.Мелвілл "Пісня про Нібелунгів" Подивитися фільм " Мобі Дік" за твором Г. Мелвілла
2 10.04. Контрольна робота по темі " Бароко і класицизм" Подивитися мультфільм " Маленький принц"

3 14.04. Антуан де Сент-Екзюпері( 1900-1944). " Маленький принц". 
Людські взаємини,моральні цінності в казці-притчі. Прочитати статтю підручника . Стор.260-262

4 17. 04. " Маленький принц". Художні образи Розказати про подорож маленького принца.Описати героїв, з 
якими зустрічався

5 21. 04. " Маленький принц".Філософський зміст твору Підготувати твір- роздум (усно) "Ми відповідаємо за тих,кого 
приручили"

Англійська мова
1 6.04   У Науковому музеї. с.28, впр.2  (письмово) https://www.youtube.com/watch?v=JsPI-5KbtbU
2 10.04   Домашнє читання. с. 117 (опрацювати текст, вкласти слова)
3 13.04   Повторення вивченого матеріалу. с.28, впр. 4 (письмово) https://learningapps.org/7785978

https://www.youtube.com/watch?v=tj9x3jOLJeA
https://kolomyya.org/general/village/vklyuchiv.htm
http://nvotg.if.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%96%D0%B2/
https://www.youtube.com/watch?v=JsPI-5KbtbU
https://learningapps.org/7785978


4 17.04   Контрольна робота. Завдання контрольної будуть у групі.
5 24.04   Географічне положення України та Великобританії. https://www.youtube.com/watch?v=YllSkPYixNc https://www.youtube.com/watch?v=nfBs9ctwIGA&t=64s

Німецька мова
1 8/04. Вздовж Рейну. Розвиток читання. ст 164 -167, слова, вправа 5( перекладати)
2 10/04. Домашнє читання. ст. 170 -171, вправа 5а(читати), 5b(писати)
3 15/04. Весна прийшла. Нова лексика. ст. 177 -179, слова, вправа 1а(писати),вправа 5b(писати)
4 17/04. Великдень. Монологічне мовлення ст. 180 -183, слова, вправа 5( писати)
5 22/04. Моя Батьківщина - Україна. ст. 183 - 186, слова, вправа 3( писати)
6 24/04. Подорожуємо Україною. Розвиток читання. ст. 186 -189, слова, вправа4(читати, писати)

Історія України
1 06.04.Правобережна Україна та західноукраїнські землі Опрацювати §34 ст. 226 https://www.youtube.com/watch?v=Bxy9JMLm_HI
2 13.04. Розвиток освіти,науки та музичної культури Опрацювати §35 ст. 233 https://www.youtube.com/watch?v=PTP6DbVAE_8&t=

Всесвітня історія
1 08/04. Міжнародні відносини XVIIIст. Опрацювати §24 ст.202

2 15/04.  Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність
(1775-1783рр). Опрацювати §25 ст. 210 https://www.youtube.com/watch?v=SfX_9mi4aEk

3 22/04. Практичне заняття. " Особливості державного усторою США". Опрацювати §26 ст. 223 http://moviestape.net/katalog_filmiv/bojovyky/9931-patriot.html
Алгебра

1 30.03 §20 Квадратні рівняння §20Виконати номер 782(1,2)
2 01.04 §20 Квадратні рівняння §20Виконати номер 793(1,3)
3 06.04 §21 Формула коренів квадратного рівняння §21 Виконати номер 
4 08.04 §21 Розв'язування рівнянь §21Виконати номер 822(2)
5 13.04 §22 Теорема Вієта §22Виконати номер 837(3)
6 15.04 §21,22 Розв язування вправ §21,22 Виконати номер 859
7 22.04 Контрольна роблта

Геометрія
1 З1. 03 §24 Площа паралелограма §24Виконати номер 888
2 02.04 §24 Розв'язування задач §24Виконати номер 892
3 07.04 §25 Площа трикутника §25Виконати номер 910
4 09.04 §25 Розв язування задач §25Виконати номер 916
5 14.04 §26 Площа трапеції §26 Виконати номер 942(2)
6 16.04 §26 Розв 'язування задач §26 Виконати номер 954
7 23.04 Домашня самостійна робота 5(стор 181) 

Біологія
1 06/04 Мова. Опрацювати § 49 https://www.youtube.com/watch?v=Pr8XWraoElg

2 08/04 Навчання та пам'ять. Лабораторне дослідження. Дослідження 
різних видів пам'яті.

Опрацювати § 50. Виконати у робочих зошитах лабораторне 
дослідження, згідно питань вкінці §50. https://www.youtube.com/watch?v=0sbfpmGvG8M

3 13/04 Мислення та свідомість. Опрацювати § 51 https://www.youtube.com/watch?v=hChNmYReDQ4
4 15/04 Сон. Біоритми. Опрацювати § 52 https://www.youtube.com/watch?v=rT7JXONIHX8

5 22/04 Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова та 
гуморальна регуляція. Опрацювати § 53 https://www.youtube.com/watch?v=SYgPwfEt2xs

Географія

1 06.04 Практична робота №11. Аналіз статево-вікових пірамід України 
та окремих країн світу Повторити §50 Інструкція про те, як будувати та аналізувати статево-вікові 

піраміди буде в групі

https://www.youtube.com/watch?v=YllSkPYixNc
https://www.youtube.com/watch?v=nfBs9ctwIGA&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=Bxy9JMLm_HI
https://www.youtube.com/watch?v=PTP6DbVAE_8&t=
https://www.youtube.com/watch?v=SfX_9mi4aEk
http://moviestape.net/katalog_filmiv/bojovyky/9931-patriot.html
https://www.youtube.com/watch?v=Pr8XWraoElg
https://www.youtube.com/watch?v=0sbfpmGvG8M
https://www.youtube.com/watch?v=hChNmYReDQ4
https://www.youtube.com/watch?v=rT7JXONIHX8
https://www.youtube.com/watch?v=SYgPwfEt2xs


2 10.04 Механічний рух населення Опрацювати §51  с. 248-253 https://www.youtube.com/watch?v=x8RfuTG3ib8
3 13.04 Розміщення населення в світі та Україні. Густота населення Опрацювати §52  с. 254-257 https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ

4 17.04 Класифікація міст. Урбанізація. Міські агломерації. 
Мегалополіси. Світові міста Опрацювати §53-54  с. 258-269 https://www.youtube.com/watch?v=mvdxCtjw0sQ

5 24.04 Етноси і нації. Етнічний склад населення України Опрацювати §55-56  с. 270-279 https://www.youtube.com/watch?v=wq_r4-7wEJU
Фізика

1 31.03 §31-32 Розв я'зування задач § 32(260,264)
2 02.04 §33 Робота електричного струму §33,задача 270
3 07.07 §34Потужність електричного струму §34,задача 279
4 09.04 Контрольна робота Повторити §32-34
5 14.04 §35 Закон Джоуля-Ленця §35,задача 274
6 16.04 §35 Розв 'язування задач Повторити §35,задача 284
7 21.04 §36 Споживачи  електричного струму §36,задача 273
8 23.04 Розв'язування задач Задача 278

Хімія

1 Значення експерементального методу в хімії Повторити § §34-38, зошит для домашніх експерементів: 
виконати лабораторні досліди№4,5,6 ст.9-11

2 Практична робота№2."Дослідження властивостей основних класів 
неорганічних сполук"

Зошит для домашніх експерементів: виконати практичну 
роботу№2, ст14.

3  Розв'язування експерементальних задач на прикладі реакції обміну

зошит для домашніх експерементів: виконати лабораторний 
дослід№7, 12.
 Підручник:виконати домашній експеремет на ст.211-212, 
результати дослідів запишіть у робочий зошит (зняти відео)

Мистецтво

1 7.04. Р.Вагнер-реформатор оперного мистецтва.Слухання -"Політ 
Валькірій!

2 14.04.Епоха видатних особистостей.Романтична творчість Т.
Шевченка. Прочитати повість Т.Шевченка "Музикант".

3 21.04"Правда життя",або реалістичний силь у мистецтві.Герої 
Гюстава Курбе. Добрати музику до одного з полотен по темі.

Інформатика

1 08.04.Створення та налагодження діаграм різного типу https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/створення-та-налагодження-діаграм-різного-типу Опрацювати всі рубрики на сайті

2 09.04.Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної 
таблиці

https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/встановлення-параметрів-сторінки-друкування-
електронної-таблиці

Опрацювати всі рубрики на сайті

3 15.04.Упорядкування даних у таблицях. Розширені фільтри https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/упорядкування-даних-у-таблицях-розширені-фільтри Опрацювати всі рубрики на сайті

4 16.04.Проміжні підсумки https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/проміжні-підсумки Опрацювати всі рубрики на сайті

5 22.04.Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. 
Автоматичні та розширені фільтри 

https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/практична-робота-упорядкування-даних-у-таблицях-
автоматичні-та-розширені

Опрацювати всі рубрики на сайті

6 23.04.Тематичне оцінювання. Технології опрацювання числових 
даних у середовищі табличного процесора

https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-
клас/тематичне-оцінювання-технології-опрацювання-
числових-даних

Опрацювати всі рубрики на сайті

Технології (хлопці)

https://www.youtube.com/watch?v=x8RfuTG3ib8
https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ
https://www.youtube.com/watch?v=mvdxCtjw0sQ
https://www.youtube.com/watch?v=wq_r4-7wEJU
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
https://sites.google.com/view/nadjamelnyschuk/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B8
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1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Технології (дівчата)

1  9.04.Види мережок. Вишивання шовком.
2 16.04.Вишивка мережок. Вишивка мережок.
3 23.04.Вишивка мережок. Вишивка мережок.

Основи здоров'я
1 09.04. Соціальна безпека. Правова відповідальність і закони України. Опрацювати § 26.
2 16.04. Види правопорушень. Опрацювати § 26 (ст. 123 - 124)
3 23.04. Захист від кримінальних небезпек. Самозахист та його межі. Опрацювати § 27.

Фізична культура
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Християнська етика
1 08/04 Голос совісті( сумління) як голос Божий у душі людини Сумління, види совісті; формування чуйної совісті.

2 15/04 Ісус Христос- учитель та виконавець Заповіді любові. Життя Ісуса Христа - досконалий приклад виконання 
Заповіді любові.

Народознавство
1 Основні ознаки фольклору.
2 Українська пісня.
3 Українські легенди і казки. 


