
Біологія  

Дата  Домашнє завдання 

7 клас 

02.05.2022 Опрацювати параграф 55, переглянути відео 

https://youtu.be/RIx5VDIKM8s , виконати тести письмово у 

зошиті https://naurok.com.ua/test/teritorialna-povedinka-tvarin-

266777.html 

06.05.2022 опрацювати параграф 56, питання стор 245 виконати письмово 

у зошиті. 

09.05.2022 опрацювати параграф 57, питання стор 248 виконати письмово 

у зошиті. 

13.05.2022 опрацювати параграф 58, виконати тести письмово у зошиті 

https://naurok.com.ua/test/organizmi-ta-chinniki-nezhivo-prirodi-

385368.html  

16.05.2022 опрацювати параграф 59, переглянути відео 

https://youtu.be/qkpRyb8OeWI , виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/organizmi-ta-chinniki-zhivo-prirodi-

999121.html  . 

20.05.2022 опрацювати параграф 61, переглянути відео 

https://youtu.be/uq_f7BOHFzU , виконати тести письмово у 

зошиті  https://naurok.com.ua/test/vpliv-lyudini-ta-diyalnosti-na-

organizmi-sobol-382072.html  

23.05.2022 Опрацювати параграф 62, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=7yMrRPDEGic , виконати 

тести https://naurok.com.ua/test/ohorona-prirodi-7-klas-

464539.html  

27.05.2022 Повторити тему 4, виконати завдання самоконтролю стор 272 

30.05.2022 Опрацювати стор 273 – 278, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/7-klas-biologiya-uzagalnennya-

riznomanitnist-tvarin-649109.html  

8 клас 

02.05.2022 опрацювати параграф 51, переглянути відео 

https://youtu.be/L6nTLiHDXAo , виконати тести письмово у 

зошиті https://naurok.com.ua/test/nauchinnya-i-rozumova-

diyalnist-342165.html  

05.05.2022 опрацювати параграфи 52-53, переглянути відео 

https://youtu.be/eqEolltUqoM , виконати у зошиті лабораторний 

дослід стор 233. 

10.05.2022 опрацювати параграф 54, виконати 1. завдання з розділу 

"Діяльність" стор 238, 2. самоконтроль стор 240 

12.05.2022 опрацювати параграф 55, заповнити таблицю стор 244, 

виконати письмово   питання № 1-6 стор 244. 

17.05.2022 Опрацювати параграф 56, самостійна робота з ілюстрацією 

стор 247, пит стор. 248 
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19.05.2022 опрацювати параграф 57, заповнити таблицю стор 252, 

виконати тести письмово у зошиті 

https://naurok.com.ua/test/zalozi-vnutrishno-sekreci-343137.html  

24.05.2022 Опрацювати параграфи 58-59, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=SqZ5XZwoUyo , 

https://www.youtube.com/watch?v=9pVrrUIAWXc , виконати 

тести https://naurok.com.ua/test/imunna-regulyaciya-organizmu-

14249.html  

26.05.2022 Опрацювати параграфи 60-61, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=tvioqZ_5OVw , виконати 

самоконтроль стор 270 

9 клас  

03.05.2022 опрацювати параграф 52-53, переглянути відео 

https://youtu.be/ju4orHalMYU , виконати тести письмово у 

зошиті https://naurok.com.ua/test/osnovni-grupi-organizmiv-

bakteri-arhe-eukarioti-2925.html  

05.05.2022 опрацювати параграфи 54-55, переглянути відео  

1.  https://youtu.be/kNF21YUG0TA  , 2.  

https://youtu.be/kNF21YUG0TA  , виконати тести 1.  

https://naurok.com.ua/test/ekosistemi-riznomanitnist-ekosistem-

5163.html  2.  https://naurok.com.ua/test/ekosistemi-ta-h-

funkcionuvannya-346592.html  

10.05.2022 опрацювати параграфи 55-56, виконати тести 1.  

https://naurok.com.ua/test/ekologichni-chinniki-137322.html  2. 

Завдання на порівняння. Заповнити таблицю стор 245 

12.05.2022 опрацювати параграфи 58, 59, виконати тести 

 1. https://naurok.com.ua/test/stabilnist-ekosistem-ta-prichini-

porushennya-5189.html  2. https://naurok.com.ua/test/biosfera-yak-

cilisna-sistema-zahist-ta-zberezhennya-biosferi-321989.html  

17.05.2022 Опрацювати параграф 60, виконати самоконтроль стор. 258 

19.05.2022 опрацювати параграфи 61-62, переглянути відео 

https://youtu.be/yjytKrKah9M , виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/ponyattya-pro-selekciyu-metodi-selekci-

roslin-i-tvarin-363690.html  

24.05.2022 Опрацювати параграфи 63-64, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=e9mhnt-O6mo , виконати 

тести https://naurok.com.ua/test/biotehnologi-9-klas-1532747.html  

26.05.2022 Опрацювати параграфи 65-66 Виконати самоконтроль стор 248 

31.05.2022 Опрацювати стор 285-286 

10 клас 

04.05.2022 Опрацювати параграф 55, переглянути відео 

https://youtu.be/3OZr5Ljvq-g  , виконати тести письмово у 

зошиті https://naurok.com.ua/test/transplantaciya-tkanin-ta-

organiv-u-lyudini-255472.html  
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05.05.2022 опрацювати параграф 56, переглянути відео https://youtu.be/-

kG7RtNEHlg  , виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/reprodukciya-klitin-299613.html  

11.05.2022 опрацювати параграф 57, переглянути відео 

https://youtu.be/7_x9IfWYtMU  , виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/rist-i-rozvitok-klitin-ta-chinniki-scho-na-

nogo-vplivayut-264095.html  

12.05.2022 опрацювати параграф 58, переглянути відео 

https://youtu.be/JHabM2YR-sw  , виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/starinnya-ta-smert-klitini-9466.html  

18.05.2022 опрацювати параграф 59, переглянути відео 

https://youtu.be/xk6C3nGtSL8  , виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/onkologichni-zahvoryuvannya-ta-

onkogennichinniki-344199.html  

19.05.2022 опрацювати параграф 60, переглянути відео  

https://youtu.be/xKpo_mWRQvY  , виконати тести письмово у 

зошиті https://naurok.com.ua/test/meyoz-4052.html  

25.05.2022 Опрацювати параграфи 61-62, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=BOukLVY5Noo , виконати 

тести https://naurok.com.ua/test/sut-ta-biologichne-znachennya-

zaplidnennya-844119.html  

26.05.2022 Опрацювати параграфи 63-64, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=0DqNpqjOClk , виконати 

тести https://naurok.com.ua/test/embriogenez-lyudini-401953.html  

11 клас 

04.05.2022 стор 200 виконати проект у вигляді презентації на одну із 

запропонованих тем. 

06.05.2022 Опрацювати параграфи 50-51, питання стор 202 

11.05.2022 виконати індивідуальні завдання стор 205, 206. 

13.05.2022 Повторити розділ «Застосування результатів біологічних 

досліджень у медицині, селекції та біотехнології», виконати у 

зошиті самоконтроль стор 207. 

18.05.2022 виконати проект стор 94 у вигляді презентації 

20.05.2022 повторюємо тему 1 "Адаптація", виконати тести письмово у 

зошиті https://naurok.com.ua/test/adaptaciya-11-klas-567948.html  

25.05.2022 Повторюємо тему 2, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-znan-z-temi-biologichni-

osnovi-zdorovogo-sposobu-zhittya-577332.html  

27.05.2022 Повторити тему 3, виконати тести 

https://vseosvita.ua/test/kontrolna-robota-z-temy-ekolohiia-11-klas-

51693.html  

 

Хімія  
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Дата  Домашнє завдання 

7 клас 

04.05.2022 Повторити параграфи 5-6, виконати тести письмово у зошиті 

https://naurok.com.ua/test/atomi-molekuli-396651.html 

11.05.2022 Повторити параграфи 7-8, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/chisti-rechovini-ta-sumishi-rozdilennya-

sumishey-14631.html 

12.05.2022 Повторити параграфи 9-10, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/masa-atoma-atomna-odinicya-masi-

vidnosni-atomni-masi-himichnih-elementiv-1072680.html 

18.05.2022 повторити параграфи 11-12, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/prosti-i-skladni-rechovini-himichni-

formuli-638956.html 

25.05.2022 Повторити параграфи 13-14, виконати тести  

1. https://naurok.com.ua/test/himichni-formuli-7-klas-1109710.html  

2. https://naurok.com.ua/test/7-klas-valentnist-1129179.html  

26.05.2022 Повторити параграфи 15-16, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/vidnosna-molekulyarna-masa-

20712.html 

8 клас 

04.05.2022 повторити параграфи 2-3, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/periodichniy-zakon-i-periodichna-

sistema-himichnih-elementiv-d-i-mendeleeva-186987.html  

06.05.2022 Повторити параграфи 4-5, виконати завдання стор 26 № 24, 25, 

26, стор 34 № 33, 34, 35 

11.05.2022 повторити параграфи 8-9, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/periodichniy-zakon-i-periodichna-

sistema-himichnih-elementiv-d-i-mendeleeva-8-klas-557010.html  

 

13.05.2022 

повторити параграфи 10-11, виконати тести  

1.  https://naurok.com.ua/test/periodichniy-zakon-i-vlastivosti-

spouk-himichnih-elementiv-1082592.html  

2. https://naurok.com.ua/test/periodichniy-zakon-i-vlastivosti-

skladnih-rechovin-1084335.html  

18.05.2022 повторити параграфи 13-14, переглянути відео  

https://youtu.be/4mI94-TkthY  , виконати тести письмово у 

зошиті  https://naurok.com.ua/test/yoni-yonniy-zv-yazok-yogo-

utvorennya-1177098.html  

20.05.2022 повторити параграфи 15-17, переглянути відео 

https://youtu.be/dECmlW4kkqY , виконати тести письмово у 

зошиті https://naurok.com.ua/test/kovalentniy-zv-yazok-

625820.html 

25.05.2022 повторити параграфи18-19, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/8-klas-kilkist-rechovini-molyarna-masa-

678557.html  
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27.05.2022 Повторити параграфи 20-21, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/molyarniy-ob-em-vidnosna-gustina-

1232278.html  

9 клас  

04.05.2022 опрацювати параграф 36, виконати завдання письмово стор 220 

# 259-267 

06.05.2022 Опрацювати параграф 37, виконати завдання письмово у 

зошиті стор 216 № 268-276 

11.05.2022 опрацювати параграф 38, переглянути відео 

https://youtu.be/zjrecZdBF3k , записати розв'язання домашнього 

завдання, яке пропонується у відео, виконати завдання 

письмово стор 221 # 277-281. 

13.05.2022 Завдання з хімії: повторити параграфи 1-3, виконати тести 1.  

https://naurok.com.ua/test/9-klas-rozchini-563926.html  

2. https://naurok.com.ua/test/budova-molekuli-vodi-ponyattya-pro-

vodneviy-zv-yazok-53850.html  

18.05.2022 повторити параграфи 4-5, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/kristalogidrati-543711.html  

20.05.2022 повторити параграфи 6-7, переглянути відео 

https://youtu.be/M7G3pVf4Wz8  , виконати тести письмово у 

зошиті https://naurok.com.ua/test/elektrolitichna-disociaciya-

2934.html  

25.05.2022 Повторити параграфи  8-9, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=ULfPxZ39VfU , виконати 

тести https://naurok.com.ua/test/elektrolitichna-disociaciya-

2934.html  

27.05.2022 Повторити параграфи 10-11, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=RpMDi_jkL_U , виконати 

тести https://naurok.com.ua/test/yonno-molekulyarni-rivnyannya-

596370.html  

10 клас 

02.05.2022 опрацювати параграф 32, переглянути відео 

https://youtu.be/59OywMPydhU , записати розв'язок задачі, яка 

демонструється у відео, виконати завдання письмово стор 198 

№ 240-245, № 244 - вибрати одне завдання, до 10 речень. 

09.05.2022 опрацювати параграф 33, виконати завдання письмово стор 198 

# 240-245. 

13.05.2022 повторюємо розділ 5 та виконуємо тестові завдання у зошиті 

https://vseosvita.ua/test/10-klas-khimiia-syntetychni-

vysokomolekuliarni-rechovyny-i-polimerni-materialy-na-ikh-

osnovi-41641.html  

16.05.2022 опрацювати параграф 35, переглянути відео 

https://youtu.be/NpAQ4uQiXd8  , виконати завдання письмово 

стор 210 # 254-256 
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23.05.2022 Опрацювати параграф 36, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=R0B6U35Ku9g , тести 

https://naurok.com.ua/test/biologichno-aktivni-rechovini-

940462.html  

27.05.2022 Опрацювати параграф 37, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=Ldp5jibxnbU , тести 

https://naurok.com.ua/test/rol-organichno-himi-u-rozv-yazuvanni-

sirovinno-energetichno-prodovolcho-problem-stvorenni-novih-

materialiv-7436.html  

11 клас 

03.05.2022 опрацювати параграф 35, переглянути відео 

https://youtu.be/GE1UVZRTx1Q , скласти конспект, виконати 2 

завдання на вибір на стор 218. 

05.05.2022 опрацювати параграф 36, виконати завдання стор222 # 288-290. 

10.05.2022 повторити параграфи 1-4, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/periodichniy-zakon-elektronna-budova-

atoma-559822.html  

12.05.2022 повторити параграфи 5-6, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/yonniy-ta-kovalentniy-zv-yazok-

752848.html  

17.05.2022 повторити параграфи 7-8, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=95pFVGLeWjg  , виконати 

тести письмово у зошиті https://naurok.com.ua/test/vodneviy-ta-

metalichniy-zv-yazok-603304.html  

19.05.2022 повторити параграфи 9-10, переглянути відео 

https://youtu.be/AkKZ-OnKkHw , виконати тести письмово у 

зошиті https://vseosvita.ua/test/oborotni-i-neoborotni-reaktsii-

khimichna-rivnovaha-157786.html  

24.05.2022 Повторити параграфи 11-12, переглянути відео 

мhttps://www.youtube.com/watch?v=Lh8oT6kNzws , виконати 

тести https://naurok.com.ua/test/vidnosniy-vihid-produktu-reakci-

1122314.html  

26.05.2022 Повторити параграф 13, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=GLldm1vXswg , виконати 

тести https://naurok.com.ua/test/galvanichniy-element-638314.html  

31.05.2022 Виконати тести за розділом 4 

https://naurok.com.ua/test/neorganichni-rechovini-ta-h-vlastivosti-

300167.html  
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