
7-А клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова
1 14.05 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням.

2 18.05 Контрольна робота. Прийменник. Сполучник. Частка. Виконати контрорльну роботу Контрольну виконуєте на подвійних аркушах! Завдання 
будуть у Вайбері.

3 21.05 Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, 
правопис і використання їх у мовленні Повторити вивчене

Українська література

1 14.05 Створення власної історії з головним героєм повісті Іваном 
Силою  Скласти власну історію

2 18.05 Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що 
стали народними. Оспівування любові до матері. Ознайомитися із поезією письменника

3

21.05 Контрольна робота. Твір на одну із тем : " Ідея патріотичного 
опитмізму та життєлюбства у творах Олега Ольжича й Олени 
Теліги", "Богатир Карпат Іван Сила", "Пісенно-поетична творчість 
Андрія Малишка"

Написати контрольний твір Контрольну виконуєте на подвійних аркушах! 

Зарубіжна література

1 13.05 Поглиблення поняття про категорію " художність" в оцінці 
творів масового мистецтва Прослухати аудіокнигу К.Воннегут " Брехня"

2 15.05 Позакласне читання К.Воннегут " Брехня" Подивитися фільм "Клад" за романом "Ями"Л. Сашара

3 20.05 Порівняння твору з екранізацією.Фільм " Клад"-твір "Ями" Підготуватися до контрольної роботи "Чим мене захоплює 
твір " Мандрівний замок Хаула?"

Англійська мова
1 12.05 Домашнє читання
2 13.05 Контроль читання
3 19.05 Контроль аудіювання
4 20.05 Контроль письма

Німецька мова
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Історія України
1 (13.05) Практичне заняття: Історія рідного краю. Підготуватися до контрольної роботи  §22-26

2 (20.05) Контрольна робота за темою: Українські землі в складі 
Великого князівства Литовського. Повторити § 22-26 Завдання будуть в групі

3 (27.05) Узагальнення до курсу: "Середньовічна історія України та її 
внесок у загальноєвропейську спадщину". Повторити § 1-26

Всесвітня історія

1 (12.05) Китай за часів династії Тан. Індія. Делійський султанат. 
Досягнення індійської культури. Опрацювати § 29-30

2 (19.05) Контрольна робота за темою: "Середньовічний Схід" Повторити § 25-30 Завдання будуть в групі

3 (26.05) Узагальнення до курсу: "Середні віки в історії людства". Перегляд історичного фільму. "Царство небесне" (2005) http://moviestape.net/katalog_filmiv/bojovyky/116-sarstvo-
nebesne.html

Алгебра
1 Повторення. Формули скороченого множення.13.05. Розв'язати ст. 194(1,2,3).
2 Підготовка до контрольної роботи.18.05. Розв'язати ст. 194(4,5).
3 Підсумкова контрольна робота.20.05. Повторення вивченого.

Геометрія

http://moviestape.net/katalog_filmiv/bojovyky/116-sarstvo-nebesne.html
http://moviestape.net/katalog_filmiv/bojovyky/116-sarstvo-nebesne.html


1 Повторення. Суміжні і вертикальні кути.Кути, які утворилися при 
перетині паралельних прямих січною.12.05. Розв'язати 675,676.

2 Ознаки рівності трикутників. Види трикутників та їх властивості.15.05. Розв'язати 705,707.
3 Підготовка до контрольної роботи. 19.05. Розв'язати завдання для підготовки до контрольної роботи.
4 Підсумкова контрольна робота. 22.05. Повторення вивченого.

Біологія

1 12.05 Співіснування організмів в угрупуваннях. Вплив людини та її 
діяльністі на екосистеми. Екологічна етика. Параграф 53

2 14.05 Природоохоронні території. Червона книга України. Параграф 54
3 19.05 Екскурсія { Різноманітність тварин свого краю} Записати відомі вам види тварин вашого краю у зошит

4 21.05 Екскурсія {Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя 
в природному угрупуванні} Підготуватися до підсумкової контрольної роботи

Географія
1 14.05. Атлантичний океан. Опрацювати § 59.
2 18.05. Індійський та Північний Льодовитий океани. Опрацювати § 60,61.
3 21.05. Використання природних багатств материків та океанів. Опрацювати § 62.

Фізика
1 12.05 §36 Коефіцієнт корисної дії механізмів §36 опрацювати, номер 6

2 14. 05 Розв язування задач Повторити §30-36 стор. 242-243 Завдання для 
самоперевірки

3 19.05 Контрольна робота
4 21.05 Повторення 1-2 розділів Повторити §1-13
5 26.05 Повторення 3-4 розділів Повторити §14-30
6 28.05 Підсумковий урок

Хімія
1 Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Повторити §28
2 Поняття про індикатори. Повторити §29

3 Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Опрацювати§30, написати реферат або статтю на одну з 
тем, що на ст. 207

4 Захист проєктів. Підготовка до контрольної роботи: повторити§§ 19-30
Музичне мистецтво

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Образотворче мистецтво

1 За допомогою різних художник матеріалів виконанати композицію 
"Образотворче мистецтво і ми".

2 "За допомогою різних художник матеріалів виконанати композицію 
""Образотворче мистецтво і ми""."

Інформатика
1 Захист проєкту Підготуватися до т.о. Повторити терміни теми

2 Тематичне оцінювання за темою "Виконання індивідуальних 
навчальних проєктів" Виконати тестування Посилання на тест буде скинуто у групу viber

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

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

Основи здоров'я



1 15. 05. Законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ - інфекції. Опрацювати § 29.
2 22.05. Причини і наслідки стигматизації та дискримінації. Опрацювати § 30.

Фізична культура
Легка атлетика

1
12.05. Ну що, побігли!!! Виконати перемінний біг у повільному темпі до 5 хв. - це 

чергування бігу з ходьбою. 1хв. рівномірного бігу у 
повільному темпі з переходом на ходьбу 20-30 сек.https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8

2

13.05. Техніка бігу на короткі дистанції. Старт, стартовий розбіг, біг 
по дистанції, фініш.

Біг у повільному темпі 3-5 хв.Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс спеціальних бігових вправ 1-2х30 м
(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=1n4KE0yI6bY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw

https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE

3
15.05. Техніка і тактика бігу на середні дистанції.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс вправ ЗФП №1.                                                           
1.Згинання розгинання рук в упорі лежачи хл.: 1-2х10-12-14 
разів;       дівч. те сме, але в упорі від лавки (або в упорі від 
крісла, сходів): 1-2х8-10-12 разів.                                       2.
Вихідне положення - упор лежачи. Вправа упор лежачи, упор 
присівши хл.: 1-2х10-12-14 разів; дівч.: 1-2х8-10-12 разів.                                                                                           
3.Вихідне положення -  упор присівши. Вистрибування в гору 
з глибокого присіду хл. 1-2х 8-10-12 разів; дівч.: 3х6-8-10 
разів.

https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5E
https://www.youtube.com/watch?v=eS0lLXJ0UMg

4

19.05. Техніка виконання стрибка у довжину з міся. Техніка 
виконання стрибка у довжину з розбігу.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати,з інтервалом до 1хв. 
між серіями,  комплекс ЗРВ для стрибунів.                                        
1.Стрибки на правій нозі: 1 х 30 м. тесаме на лівій.                             
2. біг з підстрибуванням 1-2 х 30м.                                                   
3.Стрибки з ноги на ногу (багатоскоки) 1-2 х 30м.                                    
4. Вихідне положення присід, руки назад. Махом рук вперед 
багаторазові стрибки у довжину хл. 1-2х10-12-14 разів; дівч.: 
1-2х8-10-12 разів (вправа темпова, виконувати не 
зупиняючись).                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=-FCpkqrKIAg
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI

5

20.05. Техніка виконання метання м"ячика на дальність з місця та 
розбігу.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати комплекс ЗРВ (див. 
відео) 

https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q

https://www.youtube.com/watch?v=AqaT_C7THGM

6

22.05. Техніка виконання штовхання ядра.
Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс спеціальних бігових вправ 1-2х30 м
(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIwhttps://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU

https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U
Християнська етика

1 18.05 Христос-Дорога,Правда і Життя

https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8
https://www.youtube.com/watch?v=1n4KE0yI6bY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE
https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5E
https://www.youtube.com/watch?v=eS0lLXJ0UMg
https://www.youtube.com/watch?v=-FCpkqrKIAg
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI
https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=AqaT_C7THGM
https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU
https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U

