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Хімія 

Значення води й водних розчинів у природі та житті 

людини. Поняття про кислотні дощі. 

Прочитати §37.Виконати завдання 7 на с.172(письмово). 

Сафронова О.О. 

Зарубіжна  

література 

Тема. Д. В. Джонс «Мандрівний Замок Хаула». Образ 

Софі, світ її мрій, бажань, жахів. Значення художнього 

прийому чаклунства у творі. 

Завдання. 1. Переглянути відео «Так хочеться бути 

собою…» за посиланням. 

2. Підготувати усну розповідь про свого улюбленого героя 

(чи героїню) твору. 

Приймачук Г.В. 

Алгебра Підсумкова контрольна робота № 5 Солдатенко Н.Г. 
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Музичне 

мист. 

Електронна музика та інструменти. Жанри і напрямки 

сучасної електронної музики. Ознайомитись з новими 

поняттями: електронна музика, синтезатор, концерт, 

токата, фуга. Прослухати і зробити аналіз твору «Токата і 

фуга ре мінор» в класичному варіанті та в стилі техно. 

Співати вивчені пісні під фонограму. 

Ковч Н.В. 

Укр. мова 

Контрольна робота. Службові частини мови. 

Онлайн урок за допомогою мобільного застосунку  

duo.google 

Петручик С.Д. 

Укр. літ. 

РМ. Створення власної історії з головним героєм повісті 

Іваном Силою. 

Онлайн урок за допомогою мобільного застосунку  

duo.google 

Петручик С.Д. 

Інформатика  Приймачук І.В. 
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 Географія 

Використання природних багатств материків та океанів. 

Екологічні проблеми материків та океанів. Забруднення 

навколишнього середовища. 

Завд. $-62,63. Вплив людини на природу материків та 

океанів. Створити презентацію щодо забруднення 

довкілля. 

Касянчук В.С. 

Англ. мова  Колядюк Р.В. 

Фізика 

Створити проект на одну з запропонованих тем: «Дифузія 

в побуті», «Дослід Торічеллі», «Насоси», «Біомеханіка 

людини» 

Галімук Т.І. 

2
1
.0

5
.2

0
 

Обр. 

мистецтво 

Футуристичний дизайн – погляд в майбутнє.  

Завд. Розробити ескіз «Вулиці майбутнього». 
Касянчук В.С. 

Геометрія 

Аналіз контрольної роботи. 

Онлайн-тестування для самовдосконалення за курс 

геометрії  7 класу: https://naurok.com.ua, 

https://vseosvita.ua            

Солдатенко Н.Г. 
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Осн. здор. 

Тема. Узагальнення та систематизація знань.                                           

Завдання. Скласти кросворд за змістом вивчених тем в 

навчальному році. 

Неводнічик О.М. 

Біологія 

Природоохоронні території. Червона книга України. . 

Міні-проєкт : Заповідні території України. Опрацювати § 

54. Підготувати міні-проєкт: «Заповідні території 

України.» Природоохоронні території 

Любежаніна Л.М. 

Історія 

України 

Здобутки середньовічного русько-українського 

суспільства. Внесок Русі –України у формування 

європейської цивілізації 

Практичне заняття (параграф29). Виконати завдання 2 та 3 

на с. 210,211. 

Вакуліч Л.Г 

 

https://sites.google.com/view/matematika-orihov0/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/
https://sites.google.com/view/matematika-orihov0/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://osvita-service.zz.mu/
https://www.youtube.com/watch?v=tXwwiYyyiI8

