
7-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1 27.04 Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та 
словотворчі.

Вивчити теоретичний матеріал параграфа 48, виконати 
вправи 507, 508, 516.

2 30.04 Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків 
(практично).

повторити теоретичний матеріал параграфа 48, виконати 
вправи 515, 518.

3
04.05 Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний 
письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в 
публіцистичному стилі.

Написати переказ.

4

07.05 Правопис часток не і ні з різними частинами мови 
(узагальнення). Складання проекту логотипа рідного міста (села, 
школи, класу) з використанням у його описі різних частин мови з 
часткою не і префіксом не.

Опрацювати матеріал параграфа 49, виконати вправи 520, 
522, 524, 527.

Українська література

1

27.04 Олег Ольжич - поет національного героїзму. Проблема 
людської волі в поезії «Захочеш - і будеш...» (із циклу «Незнаному 
воякові»). Заклик іти за велінням свого серця, жити повнокровним 
життям у вірші «Господь багатий нас благословив».

Підготувати повідомлення про Олега Ольжича. Скласти план 
до сатті підручника с.224-226. Виконати завдання с.226-228.
Навчитися виразно читати та аналізувати поезії.

2
30.04. Лицар духу українського народу Олена Теліга. Вірш 
«Сучасникам» як моральний заповіт нащадкам. Ідея оптимізму і 
життєлюбства через художнє слово в поезії «Радість».

Підготувати повідомлення про Олену Телігу . Скласти план 
до сатті підручника с.229-232. Виконати завдання с.232-235. 
Навчитися виразно читати та аналізувати поезії.

3

04.05 Олександр Гаврош. Коротко про письменника. «Неймовірні 
пригоди Івана Сили».Повість про пригоди українського силача, що 
став чемпіоном Європи з кількох видів спорту, об'їздив півсвіту, 
здобувши безліч перемог.

Скласти план до статті підручника с.236-237.Прочитати 
повість "Неймовірні пригоди Івана Сили,найдужчої людини 
світу."

4 07.05.Іван Сила (Іван Фірцак) - утілення непереможного духу 
українського народу, його доброти й щирості. Виконайте завдання на с.242-243,247-248, 253-254, 259-260.

Зарубіжна література

1 29.04 Образ Софі,її мрій,бажань,жахів.Значення художнього прийому 
чаклунства у творі.

Зміст твору " Мандрівний замок Хаула".Образ Софі,образ 
Хаула

2 06.05 Корнелія Функе.(нар.1958). " Чорнильне серце".Тема " 
оживлення" книги у творі .Образ Мегі-дівчинки ,котра любить читати Прочитати " Чорнильне серце"(Подивитися фільм)

3 08.05 Поглиблення понять про оповідача,роман,повість,фентезі. Образ Мегі.Значення книги в житті людини
Англійська мова

1 28.04 Моє навчання. Розклад уроків. с.193, впр.3(читати), впр.5 (письмово) https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk
2 29.04 Шкільні предмети. Дії на уроках. с. 197, впр.3(у словник), с.198, впр.4 (письмово). https://www.youtube.com/watch?v=9ZNBef_ife4
3 5.05 Урок іноземної мови. с.201, впр.8 (письмово). https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk
4 6.05 Домашнє читання. 

Німецька мова
1 29.04. Екскурсія Києвом. Монологічне мовлення. ст 184-185, вправа 3(перекладати)
2 06.05. Контрольна робота.
3 08.05. Домашнє читання. Розповідь про Київ.

Історія України
1 (29.04)Контрольна робота за темою: "Галицько-Волинська держава" Повторити § 17-21 Завдання будуть в групі
2 (06.05) Культура та освіта. Юрій Дрогобич Опрацювати § 25 ст. 177 https://www.youtube.com/watch?v=VUYjUSBow_0

Всесвітня історія

https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk
https://www.youtube.com/watch?v=9ZNBef_ife4
https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk
https://www.youtube.com/watch?v=VUYjUSBow_0


1 (28.04)Контрольна робота за темою: "Матеріальний і духовний світ 
Європейського середньовіччя" Повторити § 20-24 Завдання будуть в групі

2 (05.05) Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ.
Культура Османської імперії Опрацювати § 28 ст. 199 https://www.youtube.com/watch?v=Pt5hSsAiEnA

Алгебра

1 Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними 
різними способами.27.04. Розв'язати ст. 179 (2,3).

2 Розв'язування задач за допомогою системи лінійних рівнянь. 29.04. Опрацювати п. 5.6. Розв'язати 387,389.

3 Розв'язування задач за допомогою системи лінійних рівнянь. 
Підготовка до контрольної роботи. 04.05. Розв'язати ст.179(4,5).

4 Контрольна робота."Лінійні рівняння та їх системи."06.05. Повторити п.5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6.
Геометрія

1 Розв'язування задач на коло і круг. 28.04. Розв'язати 553,557.

2 Розв'язування задач на коло вписане в трикутник і описане навколо 
трикутника. Підготовка до контрольної роботи. 05.05. Розв'язати завдання для підготовки до контрольної роботи.

3 Контрольна робота."Коло і круг". 08.05. Повторити п. 19,20,21.
Біологія

1 28.04 Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, 
її пристосувальне значення. Параграф 50

2 30.04 Т.О. з теми Поведінка тварин. Виконати завдання у підручнику на ст. 221 та надіслати у 
групу

3 5.05 Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища. Параграф 51
4 7.05 Ланцюги живлення і потік енергії. Параграф 52

Географія
1 27.04. Держави Південної та Східної Азії. Опрацювати § 55,56.

2 30.04. Узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів з 
теми " Євразія" Завдання будуть у групі.

3
04.05. Географічне положення Тихого океану. Рельєф дна.  
Практична робота № 12. Позначення географічних об'єктів та течій 
океанів на к/к. (початок)

Опрацювати § 57.

4 07.05. Острови в Тихому океані. Опрацювати § 58.
Фізика

1 28.04 §35 Рухомий і нерухомий блоки Опрацювати §35.задача 2
2 30.04 §36 Прості механізми Опрацювати §36.задача 2
3 05.05 §36 Коефіцієнт корисної дії механізмів Опрацювати §36.задача4
4 07.05 §35.36 Розв'язування задач Повторити §35.36. Задача 6 (§36)

Хімія
1 Вода Опрацювати  §26
2 Розчин Опрацювати  §27

3 Кількісний склад розчину Опрацювати  §28, виконати лабораторний дослід 4, 
завдання після параграфа письмово

4 Взаємодія води з оксидами Опрацювати  §29, виконати лабораторний дослід 5, 
завдання після параграфа письмово

Музичне мистецтво

1 4.05.Історія рок-опери.Ю.Рибніков "Я тебе ніколи не забуду".-
слухання.І.Шамо "Києве мій" виконання. Рок-опера.

https://www.youtube.com/watch?v=Pt5hSsAiEnA


2 18.05.Музика телеекрану.Н.Май "Спасибі вам фронтовики".-
вивчення. Слухати пісні воєнних років.

Образотворче мистецтво

1 Країна фестивалю. Виконати ескіз головної нагороди фестивалю - 
кубка, пам'ятної статуетки.

2 "Футуристичний дизайн-погляд у майбутнє. Розробити ескіз проекту 
""Вулиця майбутнього"" "

Інформатика
1 Виконання індивідуальних навчальних проєктів Опрацювати §30-34
2 Виконання індивідуальних навчальних проєктів Підготуватися до захитсу проєкту

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

Технології (дівчата)
1 30.04.Остаточна обробка виробу.Захист проекту.
2 7.05Малярні роботи.Технологія малярних робіт.

Основи здоров'я

1 08.05. Заходи профілактики на державному та особистому рівнях 
інфекційних захворювань. Опрацювати § 27.

Фізична культура
Технічні прийоми з м'ячем виконуєте ПО МОЖЛИВОСТІ

1

28.04. 1.Удосконалення техніки ведення м'яча. 2.Техніка 
жонглювання мяча стопою. Виконати по можливості.

 Виконати впродовж дня або з інтервалом до 1хв. між 
серіями комплекс вправ ЗФП №1.                                                           
1.Згинання розгинання рук в упорі лежачи хл.: 3х6-8-10 разів;       
дівч. те сме, але з колін: 3х4-6-8 разів.                                       
2.Піднімання тулуба в сід руки за голову хл.: 3х10-12-14 
разів;          дівч.: 3х8-10-12 разів.                                                             
3.Присідання 3х10-12-14 разів. 

Що означає 3х10-12-14 разів - це одна серія 10 або 12 разів, 
друга серія 10-12 разів і третя серія 10-12 разів, в сумі 
виходить  30-36 разів (к-ть разів залежить від вашої фіз. 
підготовки), перерва між серіями до 1 хв. у перерві 
виконувати вправи на відновлення сил).

https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4

2

29.04. Техніка виконання прийому і передачі мяча  внутрішньою 
частиною стопи. Зупинка підошвою. Техніка жонглювання м'яча 
стегном. 

Виконати комплекс вправ на гнучкість №1.                                                                                                                                                          
1.Вихідне положення стоячи обличчям до крісла триматись 
обома руками за спинку. Махи правою та лівою ногою назад 
2х12-14 разів див. відео:                                                                                                                                                       
2. Вих. полож. те сме. Махи правою та лівою ногою в 
сторону 2х12-14 разів (на кожну ногу).                                                                                        
3. Вих.полож. стоячи боком до крісла триматись правою 
рукою за спинку: махи лівю ногою вперед-назад 2х12-14 
разів.Змінити вих. положення і те саме правою ногою.

Ногу в коліні не згинати, носочок відтянутий, виконувати махи 
з максимальною амплітудою і на видох (згадайте, як Ви 
виконували на уроці фізкультури). Інтервал між серіями до 
1хв.

https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   

3

01.05. 1.Техніка виконання удару по м'ячу внутрішньою частиною 
підйому. 2.Зупинка м'яча що летить, внутрішньою частиною стопи 
(щіткою).

Виконати 1 або 2 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП 
№2 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s

https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI

4
05.05. 1.Техніка виконання прийому м'яча стегном та грудьми. Виконати зранку або впродовж дня комплекс вправ на 

гнучкість №2 
https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU

5

06.05.1.Техніка виконання жонглювання м'яча серединою лоба. 2.
Техніка виконання удару серединою лоба з місця та в стрибку. 

Виконати 1 або 2 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП 
№3

https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI
https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc
https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU


5 https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPchttps://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY

https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4

6

08.05. Техніка виконання вкидання аута. 2.Найлегший фінт у 
футболі. Виконати зранку комплекс вправ ранкової гімнастики №1.

https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8 https://www.youtube.com/watch?
v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JP
aRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk

https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI

Християнська етика
1 27.04 Відродження української духовності у ХХ столітті Руйнування релігійного життя в Україні у ХХ столітті

2 04.05 Християнські символи у традиціях і культурі українського 
народу Ікона,символіка ікони,релігійний живопис

https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY
https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4
https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI

