
7 клас 

Предмет клас Тема заняття Завдання для учнів Дата 

 

Алгебра  Лінійне рівняння з 

однією змінною 

Підручник §22 (с.165-167)- опрацювати 

https://youtu.be/SLD8es3MS1g 

Виконати №833,№835,№844 

13.03 

Основні 

властивості рівнянь 

Підручник §23 (с.169-171)- опрацювати 
https://www.youtube.com/watch?v=gBaaOvArbhE 

Виконати №852,№853,№856,№862 

20.03 

Лінійні рівняння як 

математичні моделі 

текстових задач 

Підручник §24 (с.176-178)- опрацювати 
https://www.youtube.com/watch?v=9jbNfhpJh4k 

Виконати №901,№903,№907,№914 

03.03 

Геометрія  Нерівність 

трикутника 

Підручник §20 (с.115-116)- опрацювати 
https://www.youtube.com/watch?v=01-TaK5aoaU 

Виконати №496,№500,№502,№505 

19.03 

Сума кутів 

трикутника(узагаль

нення) 

Підручник §17-20 (с.176-178)- повторити 
https://www.youtube.com/watch?v=rOnUuUXJrWU 

Виконати №1-12(с.117-118),№1-8 (с.118-119) 

02.04 

Інформатика  Практична робота 

«Створення діаграм»  

https://www.youtube.com/watch?v=GaTzOLOOE7M 19.03. 

Уведення, 

редагування та 

форматування даних 

у середовищі 

табличного 

процесора. Правила 

запису формул у 

табличному 

процесорі. 

https://www.youtube.com/watch?v=btUQL1tBbpM 01.04. 

Англійська 

мова 

Тема 6 «Світ кіно і 

театру». 

(« В театрі») 

 

Виконуйте завдання, використовуючи інструкції 

підручника.  Знайдіть переклад незнайомих слів та 

активно їх використовуйте під час опрацювання теми. 

Для повторення граматики, зверніться до 

граматичного довідника (ст.233). 

1. Vocabulary: Ознайомитись з новою лексикою, 

знайти переклад   

незнайомих слів , виконати вправи 1-2 ст.143 

17.03. 

2.Reading. Прочитати текст впр.3,4 ст.143 і виконати 

впр. 6  ст. 144   
19.03. 

3. Build Your Grammar: Повторити вживання часів та 

виконати вправу 7 cт. 144   
20.03. 

4. Listening: Слухання текту  ст. 225 і виконання тестів 

впр1 ст. 145,впр 2 ст 145) 
31.03. 

5. Speaking:  прочитати план впр. 5 ст.147 і переказати 

текст впр.4 ст.147   
02.04. 

6.  Writing. Повторити вживання минулого простого 

часу(довідничок). Прочитати впр. writing lab ст.146 і 

за зразком написати про свій похід до театру   

03.04. 

Біологія  Процеси https://naurok.com.ua/test  

(онлайн-тести) 
16.03. 

https://youtu.be/SLD8es3MS1g
https://www.youtube.com/watch?v=gBaaOvArbhE
https://www.youtube.com/watch?v=9jbNfhpJh4k
https://www.youtube.com/watch?v=01-TaK5aoaU
https://www.youtube.com/watch?v=rOnUuUXJrWU
https://www.youtube.com/watch?v=GaTzOLOOE7M
https://www.youtube.com/watch?v=btUQL1tBbpM
https://naurok.com.ua/test


життєдіяльності 

тварин 

(Узагальнення 

вивченого) 

Поведінка тварин у 

природі та методи її 

вивчення 

§42, опрацювати і законспектувати 

https://www.youtube.com/watch?v=Akzg6jCKmlg 

teachua.com › biology 

 

19.03. 

Вроджена і набута 

поведінка.  

§43 , опрацювати і законспектувати 

https://www.youtube.com/watch?v=QXRfKhCglVo 
30.03. 

Стратегія поведінки §43,  опрацювати і законспектувати 

 
02.04 

Географія Озера, їх 

різноманітність за 

площею , 

походження озерних 

улоговин, солоністю. 

Болота, особливості 

їх утворення та 

поширення. 

Опрацювати  матеріал §49,  виконати практичну 

роботу 6 

 

 

 

 

 

 

18.03. 

 

 

 

 

Льодовики - 

багаторічні природні 

скупчення льоду . 

 

Опрацювати §50 виписати поняття 

 

19.03. 

Підземні води, умови 

їх утворення і 

залягання в земній 

корі. 

 

Опрацювати матеріал §52  виписати поняття , дати 

відповіді на запитання в кінці параграфа 

Опрацювати §53 , виконати завдання на ст. 210   5. 

Переглянути відеоматеріал    

https://learningapps.org/display?v=p7dcfk8na20 

 

01.04. 

Історія 

України 

Галицько – 

Волинська держава 

за наступників 

Данила Романовича 

та її розпад . 

Опрацювати §22 виписати та вивчити дати та слова . 

 

 

 

 

 

16.03. 

 

 

 

Культура Галицько – 

Волинцької держави 

13- першої 

половини14 ст.  

Опрацювати §21 виконати завдання на ст. 153   5  

30.03. 

Всесвітня 

історія 

Архітектура і 

мистецтво. Раннє 

відродження. 

Гуманізм. 

  

Опрацювати §23-24 , скласти конспект 

 

 

 

 

17.03. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Akzg6jCKmlg
https://www.youtube.com/watch?v=QXRfKhCglVo


Практичне заняття 

«Середньовічні 

замки та собори : 

візитна картка 

туристичної Європи» 

Підготувати практичне заняття  

31.03. 

Географія  Води суходолу 

Євразії 

 

Опрацювати  §46 виконати практичну роботу 10 

 

 

13.03. 

  

 

Природні зони 

Євразії. 

 

Опрацювати  §47-48   дати відповіді на запитання в 

кінці параграфа 

 

18.03. 

 

 

Вертикальна 

поясність. 

Зміни природи 

материка людиною. 

 

Опрацювати §49 

 

 

 

 

 

01.04. 

 

Найвідоміші об’єкти, 

занесені  до Списку 

природної спадщини 

ЮНЕСКО. 

 Переглянути відеоматеріал 

1) https://learningapps.org/display?v=paup7f3xc20 

 

2)  https://learningapps.org/display?v=p3uyimhtn20 

 

3) https://learningapps.org/display?v=pi9mye9x5202.  

 

Перегляньте відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=7gqGj1NHFT8      

 

 За матеріалами відеоуроку створіть таблицю 

«Національні парки Євразії» 

03.04. 

Хімія Вода, склад її 

молекули,  

поширеність у 

природі, фізичні 

властивості.  

Вивчити §22  

 

 

 

 

19.03. 

20.03. 

 

 

 

Вода – розчинник. 

Розчин і його 

компоненти : 

розчинник , 

розчинена речовина. 

Вивчити §23 , виконати завдання на ст. 158  1 02.04. 

03.04. 

Музичне 

мистецтво 
«Барди. Звучить 

авторська бардівська 

пісня. Узагальнення 

вивченого з теми 

«Музичне мистецтво 

у нашому житті» 

Опрацювати матеріал підручника. Вивчити слова 

пісні «Господи, помилуй нас». Ст.140-151. 

Слухання авторських пісень. Повторити матеріал 

теми.  

Ст. 94-151  

http://pisna1.blogspot.com/p/7.html 

 

16.03. 

https://learningapps.org/display?v=paup7f3xc20
https://learningapps.org/display?v=p3uyimhtn20
https://learningapps.org/display?v=pi9mye9x5202
http://pisna1.blogspot.com/p/7.html


https://www.youtube.com/watch?v=SNscxI3Z-n8 

 
Образотворче 

мистецтво 
« Графіті – 

мистецтво вулиць. 

Ландшафтний дизайн 

як засіб організації 

середовища. 

Сучасний дизайн та 

імідж людини» 

Опрацювати матеріал підручника ст. 136-145. За 

допомогою літер у стилі графіті виконати роботу 

«Моє ім’я». Створити ескіз дизайн-проекту 

дитячого або спортивного майданчика. 

17.03. 

Трудове 

навчання 
Вибір та 

обґрунтування теми 

проекту. Планування 

роботи. Графічне 

зображення 

декоративної 

подушки. Створення 

малюнка для 

вишивання. 

Побудова викрійки. 

Вирізання викрійки. 

Розкроювання 

виробу»                            

Побудувати викрійку декоративної подушки, вирізати 

її, розкроїти виріб.  

http://goodhouse.com.ua/poradi/15684-poshittya-ta-dekor-

podushok-navolochok-svoimi-rukami-idei-foto-video-

sxemi-vikrijki-dekorativnix-dityachix-divannix-prikolnix-

krasivix-podushok-v-texnici-pechvork-gachkom-i-

spicyami-z-vishivkoyu-stric.html 

 

https://uk.jezyki24.info/1222-how-to-freshen-up-the-

interior-with-decorative-pillo.html 

 

30.03. 

Основи 

здоров'я 
 «В екстремальній 

ситуації. Керування 

стресами. Конфлікти 

і здоров’я. 

Узагальнення 

вивченого» 

Опрацювати пар. 20—22 ст. 129-148. Виконати 

завдання в робочому зошиті ст. 68, 70, 75-77. 

Повторити вивчений матеріал. 

31.03. 

Українська 

мова 

Прислівник.   

Розряди  

прислівників.  

Ступені  порівняння  

прислівників.  

Творення  

прислівників.  Букви  

–н-  та  –нн-  у 

прислівниках.   

Не   і ні  з  

прислівниками   

Опрацювати  параграфи  31-34.  с.170-203, вправи 365, 

367, 376 ,390, 411, 417, 438,  453. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2

%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE

%D0%BA%D0%B8+%D0%B7+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%

B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%

B2%D0%BD%D0%BA 

 

13.03.

- 

03.04 

Українська 

літератруа 
В.Симоненко  «Гей,  

нові  Колумби  й  

Магеллани». З аклик   

поета  відкривати  

«духовні  острови»  в  

інтелектуальному   

морі  свого  народу. 

 

Ідейно – художній  аналіз  вірша.                      

 

16.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNscxI3Z-n8
http://goodhouse.com.ua/poradi/15684-poshittya-ta-dekor-podushok-navolochok-svoimi-rukami-idei-foto-video-sxemi-vikrijki-dekorativnix-dityachix-divannix-prikolnix-krasivix-podushok-v-texnici-pechvork-gachkom-i-spicyami-z-vishivkoyu-stric.html
http://goodhouse.com.ua/poradi/15684-poshittya-ta-dekor-podushok-navolochok-svoimi-rukami-idei-foto-video-sxemi-vikrijki-dekorativnix-dityachix-divannix-prikolnix-krasivix-podushok-v-texnici-pechvork-gachkom-i-spicyami-z-vishivkoyu-stric.html
http://goodhouse.com.ua/poradi/15684-poshittya-ta-dekor-podushok-navolochok-svoimi-rukami-idei-foto-video-sxemi-vikrijki-dekorativnix-dityachix-divannix-prikolnix-krasivix-podushok-v-texnici-pechvork-gachkom-i-spicyami-z-vishivkoyu-stric.html
http://goodhouse.com.ua/poradi/15684-poshittya-ta-dekor-podushok-navolochok-svoimi-rukami-idei-foto-video-sxemi-vikrijki-dekorativnix-dityachix-divannix-prikolnix-krasivix-podushok-v-texnici-pechvork-gachkom-i-spicyami-z-vishivkoyu-stric.html
http://goodhouse.com.ua/poradi/15684-poshittya-ta-dekor-podushok-navolochok-svoimi-rukami-idei-foto-video-sxemi-vikrijki-dekorativnix-dityachix-divannix-prikolnix-krasivix-podushok-v-texnici-pechvork-gachkom-i-spicyami-z-vishivkoyu-stric.html
http://goodhouse.com.ua/poradi/15684-poshittya-ta-dekor-podushok-navolochok-svoimi-rukami-idei-foto-video-sxemi-vikrijki-dekorativnix-dityachix-divannix-prikolnix-krasivix-podushok-v-texnici-pechvork-gachkom-i-spicyami-z-vishivkoyu-stric.html
https://uk.jezyki24.info/1222-how-to-freshen-up-the-interior-with-decorative-pillo.html
https://uk.jezyki24.info/1222-how-to-freshen-up-the-interior-with-decorative-pillo.html
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B7+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B7+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B7+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B7+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B7+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BA


М.Павленко. 

«Русалонька  із  7-В, 

або Прокляття   роду  

Кулаківських». 

Роздуми  про сенс  

людського  життя,  

моральний  вибір  

кожного 

Прочитати  повість . Скласти  анкету  головної    

героїні.                                                                      

30.03. 

Зарубіжна 

література 
Вірші зарубіжних  

поетів  про  кохання.  

Г.Гейне «Коли  

настав  чудовий 

май». К. Симонов  

«Жди мене…». 

Поетизація  високого  

почуття , розкриття  

його  сутності 

 

Ідейно- художній  аналіз  віршів. Один із віршів  

вивчити  напам’ять 

16.03. 

Світова  новела.  

О.Генрі  «Дари 

волхвів».   Моральні  

цінності в новелі. 

Біблійні  мотиви у 

творі 

Прочитати  новелу , скласти літературний диктант.    

https://www.youtube.com/watch?v=HqPHAZ0kFXk 

 

30.03. 

Фізична 

культура 
«Танцювальні 

вправи. Вправи для 

профілактики 

плоскостопості» 

Цікава інформація про вправи для профілактики 

плоскостопості: http://radka.in.ua/zdorovya/vpravi-vid-

ploskostopostiprichini-i.html 

 Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=3StGo5tk9nQ 

 

30.03. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HqPHAZ0kFXk
http://radka.in.ua/zdorovya/vpravi-vid-ploskostopostiprichini-i.html
http://radka.in.ua/zdorovya/vpravi-vid-ploskostopostiprichini-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=3StGo5tk9nQ

