
8-А клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова
0,2 
см 28.04 Відокремлені уточнювальні члени речення Опрацювати пар. 36, виконати впр.373 (письмово)

2 05.05 Відокремлені уточнювальні члени речення Повторити пар. 36, виконати впр. 379 (письмово)

3 08.05 Узагальнення й систематизація знань з теми "Речення з 
відокремленими членами" виконати впр. 384,385 (письмово)

Українська література

1 28.04 Підтексти твору. проблематика твору: роздуми про добро і зло, 
вірність і зраду, доцільність самопожертви Проблематика твору

2 05.05 Парадокс: дракон Грицько - поет і християнин Скласти асоціативне гроно до дракона Грицька
3 08.05 Алегоричність образів дракона Грицька, Пустельника та князя Скласти порівняльну характеристику даних героїв

Зарубіжна література

1 28.04 Річард Бах " Чайка Джонатан Лівінгстон".Утілення прагнення до 
високої мрії  Образ чайки Джонатана- характеристика Образ чайки Джонатана.Характеристика

2 05.05 Художній конфлікт і можливість його подолання.Алегоричні 
образи повісті  Повторити,що таке "алегорія","притча" Повторити ,що таке "алегорія", "притча"

3 08.05 Барбара Космовська(нар.1958).Художній світ Б.Космовської."
Буба".Ідея поваги й любові до людини Прочитати по інтернету твір "Буба"(скорочено) Прочитати по інтернету(скорочено) твір "Буба"

Англійська мова
1 27.04 Мій улюблений урок. с.185, впр.1(усно), впр.2(письмово) https://www.youtube.com/watch?v=J0Ji8hXcD44
2 4.05 Якою я бачу ідеальну школу? с. 183, впр.1 (усно) https://www.youtube.com/watch?v=q_md7lBtJoI
3 8.05  Домашнє читання.

Німецька мова
1 29.04. Україна та її жителі. Розвиток читання. ст 203-205, вправа 3(писати)
2 06.05. Відомі українці. ст206 -208, вправа 4(читати і писати)
3 08.05. Контрольна робота.

Історія України
1 (27.04) Архітектура та образотворче мистецтво. Опрацювати § 36 ст. 236

2 (04.05) Практичне заняття. "Козацькі літописи XVII-XVIIIст. як 
історичні джерела" Опрацювати § 37 ст. 244 https://www.youtube.com/watch?v=ao0x-U_IwFc

Всесвітня історія
1 (28.04)Практичне заняття. "Особливості державного устрою США" Опрацювати § 26 ст. 223
2 (05.05) Контрольна робота за темою: "Епоха Просвітництва" Повторити § 22-26 Завдання будуть в групі

Алгебра
1 Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Опрацювати § 23. Приклади 1-3.
2 Розв'язування задач. Виконати №863, 865, 868.
3 Розв'язування задач. Виконати №871, 873.
4 Розв'язування задач. Виконати №875, 876.
5 Домашня контрольна робота. Виконати ст.196-197  ДСР №5

Геометрія
1 Повторення . Опрацювати §1-5 ст.36-37 №1-9.
2 Повторення. Опрацювати §9, Виконати №273, 274, 276.
3 Повторення. Опрацювати §13-14, Виконати №457, 462, 480(2)
4 Повторення. Опрацювати §18, Виконати №636, 642, 647.

https://www.youtube.com/watch?v=J0Ji8hXcD44
https://www.youtube.com/watch?v=q_md7lBtJoI
https://www.youtube.com/watch?v=ao0x-U_IwFc


5 Повторення. Опрацювати §21,  Виконати №767.
Біологія

1 27.04 Ендокринна система. Гормони. Параграф 54

2 29.04 Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика 
захворювань ендокринної системи. Параграф 55

3 4.05 Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний Імунітет. 
Імунізація. Параграф 56

4 6.05 Алергія. СНІД. Взаємодія регуляторних систем організму. Параграф 57,58
Географія

1 27.04 Релігійний склад населення світу та України Опрацювати §57  с. 280-284 https://ua.igotoworld.com/ua/article/1026_naikrashi-hrami-v-
ukrajini.htm

2 04.05 Трудові ресурси Опрацювати §58  с. 285-288 https://www.youtube.com/watch?v=WxajNJe9iFw

3 08.05 Георграфічне положення, адміністративно-територіальний 
устрій, історія формування і розвитку Івано-Франківської області

Підручник: Гілецький Й. Р. Географія Івано-Франківської 
області. §1-5  с. 3-13

Підручник та атлас Івано-Франківської області доступні за 
посиланнями:

4 15.05 Природа Івано-Франківської області Підручник: Гілецький Й. Р. Географія Івано-Франківської 
області. §6-10  с. 13-24

https://drive.google.com/open?
id=178yy5VOYLMw_hN_vNTH7HBd2_D9Jb_v0

5 18.05 Населення Івано-Франківської області
Підручник: Гілецький Й. Р. Географія Івано-Франківської 
області. §11-12  с. 25-30

https://drive.google.com/open?
id=1Dbki_O0zPTUDgzwzbEHa76VHoBv9y90a

Виконати практичне завдання за посиланням справа https://learningapps.org/watch?v=pc6jngz9520

6 22.05 Урок узагальнення і систематизації знань Повторити §49-58
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdB10ziRMyPpTgbBz0MCivueCAn59CkQ
7t_ptUg1SwlXQyGfg/viewform?usp=sf_link

7
25.05 Узагальнююче повторення розділів "Географічна карта та 
робота з нею", "Географічний простір України", "Тектонічна будова, 
рельєф та клімат України"

Повторити §1-27
Погортайте підручник і пригадайте все, що вивчали протягом 
цього навчального року

8 29.05 Узагальнююче повторення розділів "Населення України та 
світу" та "Природа та населення свого адміністративного регіону" Повторити §28-58

Фізика
1 28.04 §37 Електричний струм у розчинах і розплавах електролитів Опрацювати §37.задача290
2 30.04 §37 Закони Фарадея Опрацювати §37.задача 306
3 05.05 §38 Електричний струм газа Опрацювати § 38.задача305
4 07.05 §38 Самостійні і несамостійні заради Опрацювати § 38.задача303

Хімія

1 Повторити властивості основних класів неорганічних сполук. Повторити §§ 29-34
В зошиті для домашнього експеременту виконати 
лабораторний дослід 7. Повторити правила безпеки під час 
виконання хімічних дослідів

2 Повторити основні способи добування неорганічних сполук Повторити §§ 35 -39
3 Виконати практичні роботи 1,2 письмово

Мистецтво

1
29.04.Реалістичні образи на сцені.Дд.Верді опера "Ріголетто"-
слухання уривків.Роль М.Лисенка в становленні української класичної 
музики. 

Ріголетто-це негативний чи позитивний герой.

2 6.05.М.Лисенко опера "Тарас Бульба"-слухання уривків.
Інформатика

1 Розв’язування компетентнісних задач Опрацювати всі рубрики сайті https://cutt.ly/Eyy5PKp
2 Розв’язування компетентнісних задач Виконати завдання "Дитяче свято" стор.235 Файл-заготовка
3 Розв’язування компетентнісних задач Виконати завдання "Фермер" стор.235 Файл-заготовка
4 Розв’язування компетентнісних задач Виконати завдання "Поїздка автомобілем" стор.236 Файл-заготовка

https://ua.igotoworld.com/ua/article/1026_naikrashi-hrami-v-ukrajini.htm
https://ua.igotoworld.com/ua/article/1026_naikrashi-hrami-v-ukrajini.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WxajNJe9iFw
https://drive.google.com/open?id=178yy5VOYLMw_hN_vNTH7HBd2_D9Jb_v0
https://drive.google.com/open?id=178yy5VOYLMw_hN_vNTH7HBd2_D9Jb_v0
https://drive.google.com/open?id=1Dbki_O0zPTUDgzwzbEHa76VHoBv9y90a
https://drive.google.com/open?id=1Dbki_O0zPTUDgzwzbEHa76VHoBv9y90a
https://learningapps.org/watch?v=pc6jngz9520
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB10ziRMyPpTgbBz0MCivueCAn59CkQ7t_ptUg1SwlXQyGfg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB10ziRMyPpTgbBz0MCivueCAn59CkQ7t_ptUg1SwlXQyGfg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB10ziRMyPpTgbBz0MCivueCAn59CkQ7t_ptUg1SwlXQyGfg/viewform?usp=sf_link
https://cutt.ly/Eyy5PKp
https://cutt.ly/qyuegzt
https://docs.google.com/document/d/1dWZ2ztBvuDorr9wJ84HHJDt576lSYPb_s_9YEtCmcqc/edit?usp=drive_web&ouid=112260341507964674796
https://docs.google.com/document/d/1BUCT4nrjRtRI9CHdIrqDuDPit0xKdA8yMZd_3BGgj0w/edit


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

Технології (дівчата)
1 30.04.Вишивка мережок.Витягування ниточок.
2 7.05.Захист проекту.

Основи здоров'я
1 30.04. Протидія торгівлі людьми. Опрацювати § 28.
2 07.05.Небезпека залучення до деструктивних соціальних угрупувань. Опрацювати § 29.

Фізична культура
Технічні прийоми з м'ячем виконуєте ПО МОЖЛИВОСТІ

1

27.04. 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.: 3х10-12-14 
разів;       дівч. те сме, але з колін: 3х6-8-10 разів.                                       
2.Піднімання тулуба в сід руки за голову хл.: 3х14-16-18 
разів;          дівч.: 3х10-12-14 разів.                                                             
3.Присідання 3х 16-18 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 
2х14-16 разів див. відео:                                                                                                                                                       
2. Вих. полож. те сме. Махи правою та лівою ногою в 
сторону 2х14-16 разів (на кожну ногу).                                                                                        
3. Вих.полож. стоячи боком до крісла триматись правою 
рукою за спинку: махи лівю ногою вперед-назад 2х16-18 
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 2-3 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
04.05. 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 2-3 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП 
№3

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=IwAR1W8m1vBE0J
PaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk

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

Християнська етика
1 28.04 '' Хто любить Бога, той виконує Заповіді Його" Заповіді Божі
2 05.05 "Я - Господь Бог твій..." Бог-Творець всесвіту і Вседержитель.

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
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


Народознавство
1 Живопис та іконопис.
2 Пошук і запис місцевих прикладів української народної творчості. 


