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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) потрібно виконати 
наступні завдання: алгебра - 39.2, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11, 39.13, 39.15. 
Геометрія - фото у вайбері, аналіз к.р. Всі завдання будуть оцінені. 
Надсилати в приватному повідомленні Петрів Н.В. у вайбер. 

2.  Геометрія 

3.  Українська 
мова 

Параграфи 34-35 

Вправи 401, 403, 410, 414, 420 

Он-лайн тести з терміном виконання робіт буду надсилати у групу 

4.  Українська 
література 

1. Читати Ніна Бічуя “Шпага Славка Беркути” 

Ст. 154, пит. 6, 7, 8 

Ст. 165, пит. 4, 9 

Ст. 176, пит. 7, 9, 11 

Написати анотацію до твору 

2. Читати В.Дрозд “Білий кінь Шептало” 

Ст. 186, пит. 5, 6, 7 

Написати сенкан до слів Кінь, Шептало 

5.  Зарубіжна 
література 

Мольєр «Міщанин-шляхтич» ,читати, написати характеристику головних 

дійових осіб 

6.  Біологія Усно:§ 35,36,37,38,39,40 
Письмово в зошиті:  Намалювати і вивчити на пам’ять : 1) Складові 
головного мозку ст.179 мал 144 у підручнику; 2)183 мал.148 
Завдання після параграфів: № 2,6 – ст 173, №1 – ст 177, № 1,4 – ст 189. 
Самоконтроль знань з теми ст 193 
Онлайн тести буду надсилати у вайбер групу з вказаними термінами 
виконання. 

7.  Англійська 
мова 

Кутельмах Іванна Романівна 

Ст.121-126 (платформа (WB)), ст.90, 92-93 (SB) – всі справи 

Написати твори на теми: «Будинок моєї мрії» і «Мій улюблений магазин 

для здійснення покупок (місце розташування, відділи магазину, товари і 

послуги, обслуговування клієнтів)» 

Манько Наталія Іванівна 

Ст.121-126 (платформа (WB)); 

Написати твори на теми: «Будинок моєї мрії» і «Мій улюблений магазин 

для здійснення покупок (місце розташування, відділи магазину, товари і 

послуги, обслуговування клієнтів)» 

8.  Польська 
мова 

Zadanie domowe na 17.03 s 205- 207 przeczytać 
 
17.03  Najbardziej popularne zawody w polsce. 
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https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zawody-przyszlosci-lista-najbardziej-
poszukiwanych-i-oplacalnych-zawodow-7713527.html 
 Zapoznać sie z artykujem  
 Napisz czy znalazłeś (znalazłaś ) w artykule informację dla siebie ciekawą , a 
może zastanawiasz się nad jakimś zawodem.  
  Termin  na 18.03  
 
18.03  Grupy zawodow . 
  
file:///C:/Users/HP/Downloads/grupy%20zawodow%20-%20Kopia%20-%20Kopi
a.pdf 
 
Napisz w ktorej grupie zawodowej chciałbyś (chciałabyś) pracowac i  dlaczego . 
Minimum 8-9 zdan. 
   
Termin do 24.03 
 
24.03  Rozmawiamy o powstaniu warszawskim . 
     S.135 -136 czytamy 
     Ćw. 1 s.136 pytanie 2 , 7 , 9 pisemnie 
     Piszemy ogłoszenie  s. 137 
     Napisz ogłoszenie o najbliższej uroczystości ktora odbędzie się w liceum. 
  Termin do 26.03 
 
25.03  Zwiedzanie muzeum powstania Warszawskiego. 
      S.138 - 140 przeczytać  
       Ćw. 6 s.140  pisemnie napisz odpowiedz na pytanie 1, 2,6 
      Ćw. 8, 9 s.140  prześlij mi link strony z internetu 

Termin do 31.03  
31.03  Muzeum historii Ukrainy w II wojnie Światowej. 
       ćw11 s. 141 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_historii_Ukrainy_w_II_wojnie_%C5%9Bwi
atowej 
 Znalezść  siekawą  informacje o wyżej wymienionym muzeum. 

Termin  do 01.04  
 

01.04  Odmiana rzeczownikow  . 
s.142  
ćw. 14, 15, 17 pisemnie  

   Termin 07.04 
  
Moj adres mailowy : lesna.wiktoria19@gmail.com 
  
Życzę sukcesów i czekam na pracy. 
 

9.  Основи 
здоров’я 

1 Параграф 18, 19 – короткий конспект до 20.03 
2 Дайте розгорнуту письмову відповідь 
А) Які наслідки ранніх статевих контактів? – до 27.03 
Б)  як впливають ранні статеві стосунки на психологічний стан? – до 03.04 

10.  Інформатика 1. Упорядковування даних у таблицях. 
§ 7.4.       ПРОЧИТАТИ ТА ВИВЧИТИ ДО 20.03 
2. Автоматичні та розширені фільтри.  
§ 7.4.        ПРОЧИТАТИ ТА ВИВЧИТИ ДО 27.03 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zawody-przyszlosci-lista-najbardziej-poszukiwanych-i-oplacalnych-zawodow-7713527.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zawody-przyszlosci-lista-najbardziej-poszukiwanych-i-oplacalnych-zawodow-7713527.html
file:///C:/Users/HP/Downloads/grupy%20zawodow%20-%20Kopia%20-%20Kopia.pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/grupy%20zawodow%20-%20Kopia%20-%20Kopia.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_historii_Ukrainy_w_II_wojnie_%C5%9Bwiatowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_historii_Ukrainy_w_II_wojnie_%C5%9Bwiatowej
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8 група 
3. Проміжні підсумки. Умовне форматування.  
§ 7.5.        ПРОЧИТАТИ ТА ВИВЧИТИ ДО 03.04 
 
Зробити перезентацію та надіслати на пошту spr1gonlv@gmail.com   
Теми:  
1. Мови програмування. 
2. Інформаційна безпека особистості 
 
P.S. Роботи мають бути підписані!(не забувайте про титульний слайд) 

11.  Історія 
України 

                 Практична робота № 4   
                 Руїна: причини і наслідки. Ст. 186-187 (у зошиті завд.: 2 і 4.) 

 
Ст.187-Ст.206 

Гетьманщина у 20–40 рр. ХVІІІ ст.                              ст. 223-229 

Ліквідація гетьманату                         завд. 11 і 12 ст.229 

Робота в зошиті: 
1. Хронологічна таблиця 
2. Узагальнення знань     ст. 219-222 

 

Гетьманщина за правління Івана Мазепи (історичний портрет в зошиті) 

Козацька Україна після Полтавської битви            завд. 16 Ст.206  в зошиті  

Пилип Орлик та його Конституція.  

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні 

12.  Всесвітня 
історія 

Епоха Просвітництва 

Просвітництво і промислова революція 

Освічений абсолютизм 

Міжнародні відносини XVIII ст. 

Англійські колонії в Північній Америці.  

Війна за незалежність (1775—1783 рр.). 

Утворення США 

Практичне заняття. Повсякденне життя в 

країнах Західної Європи у ХVІІІ ст. 
Робота в зошиті: 
БЛОК 1 

1. Виписати слова і терміни з поясненням. 
2. Основні ознаки: 

2.1. Епохи просвітництва; 
2.2. Промислової революції; 
2.3. Особливості економічного розвитку країн світу у XVIII ст. 

БЛОК 2 

1. Особливості відносин між країнами світу у XVIII ст.               ст 250 завд. 7 

БЛОК 3 

1. Що таке війна за незалежність?                     
2. Періоди та особливості війни у США?                                     + хронологічна 

таблиця 
3. Утворення США.                                     

13.  Географія  Дата Теми, передбачені для вивчення Домашнє завдання 
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12.03 Практична робота №9. Складання порівняльної характеристики 
природних зон України (за вибором). Дослідження: Ландшафти своєї 
місцевості, їх освоєння і використання. Виявлення ландшафтів у світі, що 
мають схожість з ландшафтами України. Виконати практичну роботу №9 
(с. 174) у форматі Word та надіслати на ел. пошту вчителю. 
13.03 Використання природно-ресурсного потенціалу України. Вплив 
екологічної ситуації на життєдіяльність населення. Прочитати §39. 
Виконати у Word завдання 1-5 з підручника на с. 198 та надіслати виконані 
завдання на ел. пошту вчителю. 
Домашні завдання надіслати на перевірку до 18.03! 
19.03 Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна 
мережа. Практична робота №10. Позначення на контурній карті об’єктів 
природно-заповідного фонду України.Прочитати §40. Виконати практичну 
роботу №10 на с. 202 (в підручнику). Практичну виконати письмово в 
зошиті перше завдання та друге завдання на контурній карті. 
20.03 Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо 
раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. 
Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості.  Прочитати §41. 
Провести дослідження на тему: Вплив компонентів природи на здоров’я 
людини. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини. 
Дослідження оформити у вигляді реферату у форматі Word та надіслати 
виконане завдання на ел. пошту вчителю. Повторити теми 5-8. 
Домашні завдання надіслати на перевірку до 25.03! 
26.03 Узагальнення знань з тем 5-8 «Рослинність і тваринний світ України. 
Ландшафти України. Природокористування». Контрольна робота.
 Виконати тестові завдання. Відповіді надіслати на ел. пошту 
вчителю. 
27.03 Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на 
кількість населення: природний рух, міграції. Міграційна політика держав.
 Прочитати §42. Виконати у Word завдання 1-6 з підручника на с. 214 
та надіслати виконані завдання на ел. пошту вчителю. 
Домашні завдання надіслати на перевірку до 01.04! 
02.04 Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності 
демографічних процесів. Демографічна політика. Практична робота №11. 
Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних 
регіонах України. Виконати практичну роботу №11 на с. 214 (в 
підручнику). Практичну роботу виконати у зошиті. 
03.04 Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні 
напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора.
 Прочитати §43. Зробити реферат на тему «Українська діаспора». 
e-mail вчителя: GeographLNU@i.ua 

14.  Фізика  1.Параграф 32, вправа 32  

2.с.168 Лабораторна обота№4 (на листочках у клітинку); 

с.177  Лабораторнаробота№5 (на листочках у клітинку); 

3. с.220-221 Завдання для самоперевірки 

4.с.226 Проекти,реферати,повідомлення,експериментальні дослідження 

( контроль через он-лайн тестування,по четвергах 

mailto:GeographLNU@i.ua
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з11.00-13.00)                     

15.  Хімія 1. Амфотерні оксиди та гідроксиди 

§ 31, вправи 246-247             ЗАВДАННЯ ВИКОНАТИ ДО 19.03  

19.03 БУТИ ПРИСУТНІМИ В ГРУПІ У ВАЙБЕРІ О 12:00 ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ЗАВДАНЬ             

 

2. Властивості та використання кислот  

§ 30, вправи 236,237,243             ЗАВДАННЯ ВИКОНАТИ ДО 26.03  

26.03 БУТИ ПРИСУТНІМИ В ГРУПІ У ВАЙБЕРІ О 12:00 ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ЗАВДАНЬ.             

3. Властивості та використання солей 

§ 30, вправи 255,260             ЗАВДАННЯ ВИКОНАТИ ДО 02.04  

02.04 БУТИ ПРИСУТНІМИ В ГРУПІ У ВАЙБЕРІ О 12:00 ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ЗАВДАНЬ.             

 


