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№ 
п/п 

Предмет Домашнє завдання 

1.  Алгебра алгебра і геометрія завдання будуть висилатись 16.03, 

23.03, 30.03, термін виконання буде вказано у вайбері. До 

понеділка (16.03) виконати завдання , які є у вайбері - фото. 

Завдання будуть оцінені, надсилати приватним 

повідомленням 

2.  Геометрія 

3.  Українська мова опрацювати параграф 35-45( к.р «Стильова норма») 

Написати есей про доброту, доброчинність, чуйність у 

ставленні до себе й до інших. 

4.  Українська 
література 

(Життя і творчість шістдесятників) 

1.В.Симоненко ст.190-193 

2.Д.Павличко ст.197-199 

3.М.Вінграновський ст.200-203 

Поезіїї, які йдуть на ЗНО напам*ять 

4.Григір Тютюнник ст.203-206 читати новелу «Три зозулі з 

поклоном»,напам*ять уривок з новели від слів «Соню!Не 

суди мене гірко...» до кінця абзацу ст.208 

5.Ліна Костенко ст.209-222 (напам*ять поезії на ЗНО) 

ЧИТАТИ «Маруся Чурай» 

5.  Біологія Усно:§30,31,32,33 

Письмово в зошиті : Завдання після параграфів № 2,3,4 ст 

113, №1,2 ст. 115, 

№1,2 ст -121, № 2 ст -121.  

Відео презентації у вайбер групі. 

Онлайн тести буду надсилати у вайбер групу з 

вказаними термінами виконання. 

6.  Англійська мова Кутельмах Іванна Романівна 

Ст.42-47 (Gold), тести (у групі Viber), 2 листи (у групі Viber) 

Давидович Ірина Богданівна 
Ст.30-35, тести (у групі Viber), 2 листи (у групі Viber) 

Манько Наталія Іванівна 

Ст.36-45 (Gold), тести (у групі Viber), 2 листи (у групі Viber) 

7.  Історія України  Параграф 20-26.  
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 Практична робота № 5 ,ст. 198. 

8.  Всесвітня історія  Тема. Японія, Китай, Індія. 

 Підготувати повідомлення про особливості розвитку 
однієї з країн. 

9.  Фізика  С.252 Експериментальна робота №9 

С.255 Завдання самоперевірки 

С.256 Проекти,реферати,повідомлення,експериментальні 

дослідження  

( контроль через он-лайн тестування,по 

П’ятницях з11.00-13.00)                     

Астрономія Параграф 1-8 (конспект у зошиті) ) 

Зберу зошити та перевірю,коли відновимо 
навчання.Тестування 

10.  Хімія 1. Загальна характеристика металів. Фізичні властивості 
металів на основі їхньої будови.  
§ 25 (вправи 5-7)  ЗАВДАННЯ ВИКОНАТИ ДО 17.03  
2. Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості. 
Застосування металів та їхніх сплавів. 
§ 26-27 (вправи 5-7 з 26)  ЗАВДАННЯ ВИКОНАТИ ДО 24.03  
3. Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. 
Поняття про жорсткість води та способи її усунення.  
§ 31-33 (вправи 4-8 з 31)  ЗАВДАННЯ ВИКОНАТИ ДО 31.03  
Контроль знань з теми «Неорганічні речовини і їхні 
властивості» зразу ж після карантину!!!  

11.  Інфоматика НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ (у вигляді презентації та 

доповіді). На одну тему до 2 людей, правила оформлення 

були обговорені на останніх уроках! Вибір та розподіл тем 

залишаю за Вами.  

Список тем:  

1. Цифрове мистецтво та творчість 

2. Способи та засоби обробки звукової інформації 

3. Програмне забезпечення для роботи зі звуком 

4. Технічні та програмні засоби обробки документів та 

інформації 

5. Забезпечення безпеки комп'ютерних систем і мереж 

6. Векторна анімація 

 

Надсилати на пошту spr1gonlv@gmail.com 
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12.  Географія Дата Теми, передбачені для вивчення Домашнє 

завдання 

12.03 Узагальнення знань з розділу 3 «Загальні суспільно-

географічні закономірності світу». Контрольна робота.

 Виконати тестові завдання. Відповіді надіслати на ел. 

пошту вчителю. 

Домашнє завдання надіслати на перевірку до 15.03! 

19.03 Українська держава і територія держави України. 

Політико-географічне положення України: глобальне, 

регіональне, сусідське. Політико-економічна оцінка 

державного кордону України. Реформування 

адміністративно-територіального устрою України.

 Прочитати §27. Виконати завдання 1,2,5 та завдання 

(у форматі Word) «Шукаю в Інтернеті» на с. 163 (в 

підручнику). Надіслати виконані завдання на ел. пошту 

вчителю.  

Домашнє завдання надіслати на перевірку до 25.03! 

26.03 Особливості населення в Україні. Прочитати §28. 

Виконати практичну роботу №9 на с. 171 (в підручнику). 

Практичну оформити у форматі Word та надіслати виконані 

завдання на ел. пошту вчителю. Позначення на контурній 

карті можна виконувати в програмі Paint. 

Домашнє завдання надіслати на перевірку до 31.03! 

02.04 Сучасні риси національної економіки України. 

Конкурентні переваги України на світових ринках 

сільськогосподарської продукції, рудної сировини і металів. 

 Прочитати §29. Виконати практичну роботу №10 на с. 

179 (в підручнику). Практичну оформити у форматі Word та 

надіслати виконані завдання на ел. пошту вчителю. 

Домашнє завдання надіслати на перевірку до 03.04! 

e-mail вчителя: GeographLNU@i.ua 
 

mailto:GeographLNU@i.ua

