
8-А клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1 12.05 Контрольна робота. Речення з відокремленими членами Виконати контрольну роботу Контрольну виконуєте на подвійних аркушах! Завдання 
будуть у Вайбері.

2 15.05 Словосполучення. Речення, його види. Редагування 
словосполучень і речень.

3 19.05 Головні та другорядні члени речення. Розділові знаки у 
простому ускладненому реченні

4 22.05 Підсумковий урок
Українська література

1
12.05 Валентин Чемерис. Основні відомості про письменника. "Вітька 
+ Галя, або Повість про перше кохання" - гумористична повість про 
життя і пригоди школярів 

Прочтитати повість 

2

15.05 Контрольна робота. Письмовий твір на одну із тем: "Загибель 
яскравої особистості у суспільній неволі (за повістю "Білий кінь 
Шептало")", "Добро і зло у сучасному світі (за повістю "Місце для 
дракона")", "Поетизація першого почуття у повісті "Вітька + Галя" 

Написати контрольний твір Контрольну виконуєте на подвійних аркушах! 

3 19.05. Твори, що вивчалися протягом року й викликали найбільше 
роздумів, суперечок, зацікавлення

Дати письмову відповідь "Твір, який найбільше мене 
вразив"

4 22.05 Підсумковий урок Повторити вивчене
Зарубіжна література

1 12.05 Барбара Космовська." Буба".Ідея поваги й любові до людини.
Батьки - діти,діди- онуки. Прочитати " Буба" Б.Космовської(скорочено)

2 15.05 Контрольна робота. Твір " Ми відповідаємо за тих,кого 
приручили" Прослухати аудіокнигу " Коли відпочивають янголи"

3 20.05 М Аромштам " Коли відпочивають янголи" Учителька та її учні- 
два погляди на світ Підготувати розповідь " Мій улюблений твір за 8 клас"

Англійська мова
1 15.05 Контроль аудіювання
2 18.05 Контроль читання
3 22.05 Контроль письма

Німецька мова
1 13.05 Домашнє читання
2 15.05 Контроль аудіювання
3 20.05 Контроль читання
4 22.05 Контроль письма

Історія України

1 (18.05) Контрольна робота за темою: "Українські землі у 20-90-х рр. 
XVIIIст Повторити § 31-37 Завдання в групі з історії

2 (25.05)Узагальнення до курсу: "Україна в ранньомодерну добу та її 
внесок в загальноєвропейську спадщину". Повторити § 1-37

Всесвітня історія
1 (12.05)Китай,Індія та Японія в XVI-XVIIIст. Опрацювати § 27-28

2 (19.05)Контрольна робота за темою: " Османська імперія. Країни 
Східної Європи у XVI- першій половині XVIIIст." Повторити § 18-21 Завдання в групі з історії

3 (26.05) Узагальнення до курсу: Ранній Новий час в історії людства". Повторити § 1-28



Алгебра
1 Розв'язування вправ. Виконати ст. 252  №1-4.
2 Розв'язування вправ. Виконати ст. 252  №5.
3 Розв'язування вправ. Виконати ст. 253  №6-8.

Геометрія
1 Розв'язування вправ. Виконати ст. 192  №1-3.
2 Розв'язування вправ. Виконати ст. 192-193  №4-6.
3 Розв'язування вправ. Виконати ст. 193  №8-11.
4 Контрольна робота. Виконати ст. 187  №1-8.

Біологія
1 13.05 Тематичне оцінювання контрольна робота. Повторити тему. 

2 18.05 Будова та функції репродуктивної системи.Статеві клітини. 
Запліднення. Лабораторне дослідження: Будова статевих клітин. Параграф 59, 60

3 20.05 Менструальний цикл. Вагітність. Ембріональний період 
розвитку людини.Плацента, її функції. Параграф 61

Географія

1 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

2 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

3 22.05 Урок узагальнення і систематизації знань Повторити §49-58
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdB10ziRMyPpTgbBz0MCivueCAn59
CkQ7t_ptUg1SwlXQyGfg/viewform?usp=sf_link

4
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

5 29.05 Узагальнююче повторення розділів "Населення України та 
світу" та "Природа та населення свого адміністративного регіону" Повторити §28-58

Фізика
1 12.05 Розв язування задач Повторити §33-40, номер 6,7,14,стор.222
2 14.05 Контрольна робота
3 19.05 Повторення матеріалу Повторити §1-18
4 21.05 Повторення матеріалу Повторити§19-32
5 26.05 Повторення матеріалу Повторити §33-40
6 28.05 Підсумковий урок

Хімія
1 Використання оксидів, основ, кислот і солей. Повторити§§25-28
2 Поширеність у природі оксидів, основ, кислот і солей. Виконати завдання після §§25-28 письмово
3 Хімічний склад і використання мінералів. Підготуватись до контрольрої роботи повторити §§29-39
4 Захист проєктів Виконані проєкти надсилайте у Viber

Мистецтво
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Інформатика
1 Розв'язування компетентнісних задач Виконати завдання "Фермер" стор.235 Файл-заготовка
2 Вибір теми проєкту його планування. Добір ресурсів Опрацювати §36 стор.237-238

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://docs.google.com/document/d/1dWZ2ztBvuDorr9wJ84HHJDt576lSYPb_s_9YEtCmcqc/edit?pli=1


3 Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів із 
дослідженням предметної галузі Робота над проєктом згідно плану

4 Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових 
навчальних проєктів із дослідженням предметної галузі Підготуватися до захисту проєкту

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

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

Основи здоров'я
1 14.05. Інформаційна безпека. Опрацювати § 30.
2 21.05. Безпека в мережі Інтернет. Опрацювати § 30 (ст.140)

Фізична культура
Легка атлетика

1
13.05. 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

15.05. 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 2-
3х30 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
18.05. 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.: 3х10-12-14 
разів;       дівч. те сме, але в упорі від лавки (або в упорі від 
крісла, сходів): 3х8-10-12 разів.                                       2.
Вихідне положення - упор лежачи. Вправа упор лежачи, 
упор присівши хл.: 3х10-12-14 разів; дівч.: 3х8-10-12 разів.                                                                                           
3.Вихідне положення -  упор присівши. Вистрибування в 
гору з глибокого присіду хл. 3х 8-10-12 разів; дівч.: 3х6-8-10 
разів.

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

4

20.05. 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: 1-2 х 30 м. тесаме на лівій.                             
2. біг з підстрибуванням 1-2 х 30м.                                                   
3.Стрибки з ноги на ногу (багатоскоки) 2-3 х 30м.                                    
4. Вихідне положення присід, руки назад. Махом рук вперед 
багаторазові стрибки у довжину хл. 2-3х10-12-14 разів; 
дівч.: 2-3х8-10-12 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

22.05. 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

Техніка виконання штовхання ядра.
Біг у повільному темпі 5-7 хв. Виконати, з інтервалом до 
1хв. між серіями, комплекс спеціальних бігових вправ 2-
3х30 м(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw

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


6

https://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U

Християнська етика
0,2 12.05 "Нехай не буде в тебе інших богів" Біблія Вих.20,3

2 19.05 " Не взивай на марне імені Носпода Бога твого" Біблія Вих.20,7
Народознавство

1 Фольклорно-етнографічні матеріали нашого краю.
2 Фольклорно-етнографічні матеріали нашого краю. 

https://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U

