
 Правознавство. Історія .  Івашко Г.В.   

Клас                  Тема уроку           Домашнє завдання 

  
9-А, 9-Б 
правознавство 

  
Працевлаштування 
неповнолітніх. 

Переглянути відео за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=NL-rYDLT0T0 
https://www.youtube.com/watch?v=5MF03uUgm7Q 
Опрацювати §24 і виконати практичну роботу( на 
окремих листках) : 1) практ. завд. (стор 205) 
2) практ . завд. (стор. 208) 
3) завдання для дом. роб.(стор 209) 

  
7-А, 7-Б 
Історія  
України 

  
Культура Галицько  - Волинської 
держави ХІІІ – першої половини 
ХІV ст.. 

Переглянути відео за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=Bq_RZX_vFr8 
Опрацювати § 21; підготувати повідомлення про 
визначну пам’ятку культури Галицько-
Волинської держави; 
виконайте  онлайн –вправи: 
https://learningapps.org/watch?v=pd70x1vot19 
https://learningapps.org/watch?v=pv6vp673a20 
  

Біологія    Бавдис  Г. М. 01.04.20 

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

6 

Мохи, будова, утворення торфу 

  

  

переглянути презентацію, опрацювати 
параграф в підручнику #42, виконати 
тести та дати відповіді на запитання на 
с.159; виконати завд. в робочому 
зошиті на с. 71. 

7 
Контроль знань по темі "Процеси 
життєдіяльності тварин" 

  

Повторити матеріал параграфів 28-41, 
виконати тестовий самоконтроль знань 
з підручника на с. 180 завдання 1-24 
(оцінюється по 0,25 бали) і відповісти на 
запитання 1,5, 6 на с.179 у рубриці 
"Перевірте здобуті знання" (оцінюється 
по 2 бали). Завдання зробити у зошиті, 
зробити його фото (чітке) або 
відсканувати, відправити файлом. 
Прохання підписати роботу, вказавши 
прізвище, ім&apos;я, клас. 

8 

Контроль знань по темі 
"Зв&apos;язок організму людини із 
зовнішнім середовищем. Нервова 
система" 

Повторити матеріал параграфів 35-40, 
виконати тестовий самоконтроль знань 
з підручника на с. 193 завдання 1-12 
(оцінюється по 1 балу). Завдання 
зробити у зошиті, зробити його фото 
(чітке) або відсканувати, відправити 
файлом. Прохання підписати роботу, 
вказавши прізвище, ім&apos;я. 

9 

Світоглядні та наукові погляди на 
походження та історичний 
розвиток життя 

  

Опрацювати матеріал параграфа 43, 
дати відповідь на запитання 1-6 (по 2 
бали). Завдання зробити у зошиті, 
зробити його фото (чітке) або 
відсканувати, відправити файлом. 

https://www.youtube.com/watch?v=NL-rYDLT0T0
https://www.youtube.com/watch?v=5MF03uUgm7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Bq_RZX_vFr8
https://learningapps.org/watch?v=pd70x1vot19
https://learningapps.org/watch?v=pv6vp673a20


Прохання підписати роботу, вказавши 
прізвище, ім&apos;я, клас. 

10 

Генетична варіабельність людини 

Переглянути 
відео https://classroom.google.com/
c/NTY2OTA0MTI1MzVa/m/MjAzNTQ
xNTE1MDJa/details 

Опрацювати матеріал параграфу 41, 
підготувати повідомлення про 
поліморфізми, асоційовані з іншими 
ознаками людини, використовуючи 
наукову літературу та інтернет-
джерела. 

11 

Антропічний вплив на 
біорізноманіття 

Переглянути 
відео https://classroom.google.com/
c/NTY2OTY0NDA1MzZa/m/MjAzNTQ
xNTIwMzJa/details 

  

Опрацювати матеріал параграфа 51, 
заповнити таблицю с. 199. 

  

 Географія Гуняк А.С. 

Клас Тема уроку Домашнє завдання 

11 кл. Населення світу.міграційна політика країн світу  опр параграф 
20,21  виконати 
практичну роботу№7 с.131 
підручник 

6 кл. Льодовики світу  П.52, .Виписати в зошиті 
визначення льодовик 
,снігова лінія, морена., 

5-А пар40  

9-А 
основи 
здоров’я 

Негативні наслідки ранні статевих стосунків.Вплив 
психоактивних речовин на репродуктивне 
здоров"я. 

 

 

 


