
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 7 класу 

(27.04.2020р.- 11.05.2020р.) 

 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

мова 

             

Борова Н.А. 

Зв'язок прийменника з 

непрямими відмінками 

іменників. Види 

прийменників за будовою. 

Непохідні і похідні 

прийменники.  

Підручник стор. 211- 213, вправа 473. 

Презентація 

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

ayr5uPg 

 

28.04.2020 

 

Написання похідних 

прийменників.синонімічні 

й антонімічні 

прийменники. 

Прийменниково- 

іменникові конструкції в 

ролі членів речення. 

Підручник стор.214, вправа 478. 30.04.2020 

Сполучник як службова 

частина мови. Види 

сполучників за будовою і 

походженням. 

Підручник стор. 220, 224, вправа 

496.  Презентація 

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

pAU8uC76Q 

05.05.2020 

Використання 

сполучників у простому 

і складному реченнях: 

сполучники сурядності 

й підрядності. 

Підручник стор. 221, 223, вправа 

499. 

07.05.2020 

Українська 

література 

 

Борова Н.А. 

 

 

 

Олена Теліга 

«Сучасникам». 

Моральний заповіт 

нащадкам. 

Підручник стор.250- 253, вивчити 

вірш напам*ять, визначити тему та 

ідею вірша, виконати завдання 11 

на с.253.                                           

Презентація 

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

8touaxlgU8 

27.04.2020 

О.Гаврош «Неймовірні 

пригоди Івана Сили». 

Підручник стор.254-277. Знати 

зміст повісті.                                                      

Презентація 

04.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=3OnIayr5uPg
https://www.youtube.com/watch?v=3OnIayr5uPg
https://www.youtube.com/watch?v=tApAU8uC76Q
https://www.youtube.com/watch?v=tApAU8uC76Q
https://www.youtube.com/watch?v=w8touaxlgU8
https://www.youtube.com/watch?v=w8touaxlgU8


Повість про пригоди 

українського силача. 

https://www.slideshare.net/DmytroKry

venko2/ss-107977967 

 

Алгебра 

 

Войтюк О.М. 

Розв´язування систем 

рівнянь графічним 

способом 

Підручник §27 (ст.194-196)- повторити 

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

kT6A60s  

Виконати № 1014, 1018 

28.04.2020 

 

Спосіб підстановки Підручник §28 (ст. 201-202)-

опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=8PGj

2KMbZOM  

Виконати №1031, 1032, 1038 

30.04.2020 

Розв´язування систем 

рівнянь способом 

підстановки 

Підручник §28 (ст.201-202)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=Q49g

JGIQ5Ig  

Виконати № 1033, 1034, 1040 

05.05.2020 

Спосіб алгебраїчного 

додавання 

Підручник §29 (ст.206-208)- 

опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=uV5F

xFubAjw  

Виконати № 1058,1060, 1061 

08.05.2020 

 

Геометрія 

 

Войтюк О.М. 

Побудова трикутника за 

трьома даними сторонами 

Підручник §26 (ст.151)- опрацювати 

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

usQcYVY  

Виконати № 680,681,683,687 

29.04.2020 

Побудова відрізка , що 

дорівнює даному. 

Побудова кута , що 

дорівнює даному 

Підручник §27 (ст.155-157)–

опрацювати 

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

qBnU5wE  

https://www.youtube.com/watch?v=T2px

4aeh8GI  

Виконати № 417, 418, 422, 423 

30.04.2020 

Побудова бісектриси кута. 

Поділ відрізка навпіл 

Підручник §27(ст.157-158)–

опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=9vyK

QAXC7I8  

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

n71aaA  

Виконати №724, 725, 726, 727 

06.05.2020 

Побудова прямої , 

перпендикулярної до 

даної 

Підручник §27(ст.158-159)–

опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=gR_1

JI6IyvA  

Виконати №728, 730, 738 

 

07.05.2020 

Фізика  

 

Войтюк О.М. 

Умови рівноваги важеля  Підручник §34 (ст.220-222) –

опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=0GsH

AAtn28c  

28.04.2020 

https://www.slideshare.net/DmytroKryvenko2/ss-107977967
https://www.slideshare.net/DmytroKryvenko2/ss-107977967
https://www.youtube.com/watch?v=efUFkT6A60s
https://www.youtube.com/watch?v=efUFkT6A60s
https://www.youtube.com/watch?v=8PGj2KMbZOM
https://www.youtube.com/watch?v=8PGj2KMbZOM
https://www.youtube.com/watch?v=Q49gJGIQ5Ig
https://www.youtube.com/watch?v=Q49gJGIQ5Ig
https://www.youtube.com/watch?v=uV5FxFubAjw
https://www.youtube.com/watch?v=uV5FxFubAjw
https://www.youtube.com/watch?v=pDcvusQcYVY
https://www.youtube.com/watch?v=pDcvusQcYVY
https://www.youtube.com/watch?v=JCLeqBnU5wE
https://www.youtube.com/watch?v=JCLeqBnU5wE
https://www.youtube.com/watch?v=T2px4aeh8GI
https://www.youtube.com/watch?v=T2px4aeh8GI
https://www.youtube.com/watch?v=9vyKQAXC7I8
https://www.youtube.com/watch?v=9vyKQAXC7I8
https://www.youtube.com/watch?v=XIs_yn71aaA
https://www.youtube.com/watch?v=XIs_yn71aaA
https://www.youtube.com/watch?v=gR_1JI6IyvA
https://www.youtube.com/watch?v=gR_1JI6IyvA
https://www.youtube.com/watch?v=0GsHAAtn28c
https://www.youtube.com/watch?v=0GsHAAtn28c


Виконати впр.34 (1-3) ст. 225 , дати 

письмові відповіді на питання 1-5 

(ст.225) 

Момент сили Підручник § 34 (ст.222-224)–

опрацювати 

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

OCo-WV5U  

https://www.youtube.com/watch?v=XF0

NkMTnY-w  

Виконати впр.34(4-5) ст. 225, дати 

письмові відповіді на питання 6-8 

(ст.225) 

29.04.2020 

Прості механізми Підручник § 35 (ст.228-231)–

опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=nB8A

7HohaJc  

Виконати впр.35 (1-3) ст. 232, дати 

відповіді на контрольні запитання 1-5 

(ст.231) 

05.05.2020 

Коефіцієнт корисної дії 

механізмів 

Підручник § 36 (ст.233-237)–

опрацювати 

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

UDyMd2M  

Виконати впр.36 (2,3) ст. 237 ,дати 

відповіді на контрольні запитання 1-6 

(ст.237) 

06.05.2020 

Зарубіжна 

література 

 

Борова Н.А. 

 

 

Р. Акутагава 

«Павутинка».Утілення 

ідеї про моральну 

справедливість. 

Підручник стор.248-251,скласти 

план, опрацювати завдання на стор 

252.         Презентація  

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

QqlAymJKWQ 

07.05.2020 

Р. Акутагава 

«Павутинка».Утілення 

ідеї про моральну 

справедливість. 

Підручник стор.248-251,скласти 

план, опрацювати завдання на стор 

252.         Презентація  

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

QqlAymJKWQ 

07.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=JAYOCo-WV5U
https://www.youtube.com/watch?v=JAYOCo-WV5U
https://www.youtube.com/watch?v=XF0NkMTnY-w
https://www.youtube.com/watch?v=XF0NkMTnY-w
https://www.youtube.com/watch?v=nB8A7HohaJc
https://www.youtube.com/watch?v=nB8A7HohaJc
https://www.youtube.com/watch?v=oATlUDyMd2M
https://www.youtube.com/watch?v=oATlUDyMd2M
https://www.youtube.com/watch?v=bQqlAymJKWQ
https://www.youtube.com/watch?v=bQqlAymJKWQ
https://www.youtube.com/watch?v=bQqlAymJKWQ
https://www.youtube.com/watch?v=bQqlAymJKWQ


Історія України 

Сокирка П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держава Феодоров 

Криму. Утворення 

Кримського ханства. 

Гіреї. Суспільний 

устрій та культура 

ханства. 

 

 Опрацювати параграф 24 скласти 

опорний конспект. Переглянути 

відеоматеріал 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=1166

4416946807166087&text=дистанційне%20н

авчання.%20відеоурок%20.%20держава%2

0феодоро%20в%20криму%20історія%207

%20клас&path=wizard&parent-

reqid=1587758208994571-

1634412043892008711200243-production-

app-host-vla-web-yp-

92&redircnt=1587758338.1 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5643

990457369614708&text=дистанційне+навча

ння.+відеоурок+.+держава+феодоро+в+кри

му+історія+7+клас&path=wizard&parent-

reqid=1587758208994571-

1634412043892008711200243-production-

app-host-vla-web-yp-

92&redircnt=1587758338.1 

27.04.2020 

Практична робота. 

Тема. Зіставити 

організацію суспільства 

і влади у руських 

удільних князівствах і 

Кримському ханстві. 

Виконати практичну роботу. 04.05.2020 

Всесвітня 

історія 

Сокирка П.М. 

 

 

 

 

Монгольське 

панування. 

Новгородська боярська 

республіка. Устрій та 

територіальні надбання 

Великого князівства 

Московського 14-на 

початку 16 ст. 

Опрацювати параграф 26 (скласти 

опорний конспект). На сторінці 190 

виконати завдання 1-4. 

28.04.2020 

Утворення Османської 

імперії. 

Опрацювати параграф 28 . 

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia

-do-uroku-utvorenna-osmanskoi-

imperii-vsesvitna-istoria-7-klas-

135094.html 

На сторінці 207 виконати завдання 

1-4. 

05.05.2020. 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11664416946807166087&text=дистанційне%20навчання.%20відеоурок%20.%20держава%20феодоро%20в%20криму%20історія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11664416946807166087&text=дистанційне%20навчання.%20відеоурок%20.%20держава%20феодоро%20в%20криму%20історія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11664416946807166087&text=дистанційне%20навчання.%20відеоурок%20.%20держава%20феодоро%20в%20криму%20історія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11664416946807166087&text=дистанційне%20навчання.%20відеоурок%20.%20держава%20феодоро%20в%20криму%20історія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11664416946807166087&text=дистанційне%20навчання.%20відеоурок%20.%20держава%20феодоро%20в%20криму%20історія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11664416946807166087&text=дистанційне%20навчання.%20відеоурок%20.%20держава%20феодоро%20в%20криму%20історія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11664416946807166087&text=дистанційне%20навчання.%20відеоурок%20.%20держава%20феодоро%20в%20криму%20історія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11664416946807166087&text=дистанційне%20навчання.%20відеоурок%20.%20держава%20феодоро%20в%20криму%20історія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11664416946807166087&text=дистанційне%20навчання.%20відеоурок%20.%20держава%20феодоро%20в%20криму%20історія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5643990457369614708&text=дистанційне+навчання.+відеоурок+.+держава+феодоро+в+криму+історія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5643990457369614708&text=дистанційне+навчання.+відеоурок+.+держава+феодоро+в+криму+історія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5643990457369614708&text=дистанційне+навчання.+відеоурок+.+держава+феодоро+в+криму+історія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5643990457369614708&text=дистанційне+навчання.+відеоурок+.+держава+феодоро+в+криму+історія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5643990457369614708&text=дистанційне+навчання.+відеоурок+.+держава+феодоро+в+криму+історія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5643990457369614708&text=дистанційне+навчання.+відеоурок+.+держава+феодоро+в+криму+історія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5643990457369614708&text=дистанційне+навчання.+відеоурок+.+держава+феодоро+в+криму+історія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5643990457369614708&text=дистанційне+навчання.+відеоурок+.+держава+феодоро+в+криму+історія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587758208994571-1634412043892008711200243-production-app-host-vla-web-yp-92&redircnt=1587758338.1
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-utvorenna-osmanskoi-imperii-vsesvitna-istoria-7-klas-135094.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-utvorenna-osmanskoi-imperii-vsesvitna-istoria-7-klas-135094.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-utvorenna-osmanskoi-imperii-vsesvitna-istoria-7-klas-135094.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-utvorenna-osmanskoi-imperii-vsesvitna-istoria-7-klas-135094.html


Географія  

Сокирка П.М 

 

 

 

Географічне положення 

Індійського океану. 

Рельєф. Клімат і води. 

Органічний світ і 

природні ресурси. Види 

господарської 

діяльності в океані. 

 

Опрацювати параграф 60 , 

переглянути презентацію 
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=1126

7200066316899175&text=дистанційне%20н

авчання%20відеоурок%20на%20тему%20ін

дійський%20океан%20географія%207%20к

лас&path=wizard&parent-

reqid=1587759230852927-

1661435209128683188900299-production-

app-host-vla-web-yp-

4&redircnt=1587759420.1 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=1137

0345456080778996&text=дистанційне+навч

ання+відеоурок+на+тему+індійський+океа

н+географія+7+клас&path=wizard&parent-

reqid=1587759230852927-

1661435209128683188900299-production-

app-host-vla-web-yp-

4&redircnt=1587759420.1 

29.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Географічне положення 

Північного 

Льодовитого океану . 

Історія географічних 

досліджень океану. 

Рельєф дна. Клімат і 

води. Вплив океану на 

життєдіяльність людей 

прилеглих материків. 

Опрацювати параграф 61. 

Переглянути презентацію . 

Охарактеризувати  особливості 

Північного Льодовитого океану.  

06.05.2020. 

Природні багатства 

материків та океанів, їх 

основні види. Наслідки 

використання ресурсів 

людиною 

Опрацювати параграф 62 (Скласти 

опорний конспект). 

08.05.2020 

      Хімія  

 

Сокирка П.М. 

 

 

 

 

 

 

Взаємодія води з 

оксидами. Поняття про 

гідрати оксидів: 

кислоти й основи. 

Поняття про 

індикатори. 

Вивчити параграф 24 . Переглянути 

відео урок. Виписати визначення. 

30.04.2020 

Значення води і водних 

розчинів у природі та 

житті людини. 

Підготувати повідомлення на тему. 

Значення води і водних розчинів у 

природі та житті людини 

07.05.2020 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11267200066316899175&text=дистанційне%20навчання%20відеоурок%20на%20тему%20індійський%20океан%20географія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11267200066316899175&text=дистанційне%20навчання%20відеоурок%20на%20тему%20індійський%20океан%20географія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11267200066316899175&text=дистанційне%20навчання%20відеоурок%20на%20тему%20індійський%20океан%20географія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11267200066316899175&text=дистанційне%20навчання%20відеоурок%20на%20тему%20індійський%20океан%20географія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11267200066316899175&text=дистанційне%20навчання%20відеоурок%20на%20тему%20індійський%20океан%20географія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11267200066316899175&text=дистанційне%20навчання%20відеоурок%20на%20тему%20індійський%20океан%20географія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11267200066316899175&text=дистанційне%20навчання%20відеоурок%20на%20тему%20індійський%20океан%20географія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11267200066316899175&text=дистанційне%20навчання%20відеоурок%20на%20тему%20індійський%20океан%20географія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11267200066316899175&text=дистанційне%20навчання%20відеоурок%20на%20тему%20індійський%20океан%20географія%207%20клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11370345456080778996&text=дистанційне+навчання+відеоурок+на+тему+індійський+океан+географія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11370345456080778996&text=дистанційне+навчання+відеоурок+на+тему+індійський+океан+географія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11370345456080778996&text=дистанційне+навчання+відеоурок+на+тему+індійський+океан+географія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11370345456080778996&text=дистанційне+навчання+відеоурок+на+тему+індійський+океан+географія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11370345456080778996&text=дистанційне+навчання+відеоурок+на+тему+індійський+океан+географія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11370345456080778996&text=дистанційне+навчання+відеоурок+на+тему+індійський+океан+географія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11370345456080778996&text=дистанційне+навчання+відеоурок+на+тему+індійський+океан+географія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11370345456080778996&text=дистанційне+навчання+відеоурок+на+тему+індійський+океан+географія+7+клас&path=wizard&parent-reqid=1587759230852927-1661435209128683188900299-production-app-host-vla-web-yp-4&redircnt=1587759420.1


 

 

 

 

 

Кислотні дощі. 

Проблеми чистої води. 

Міні- проект. 

Дослідження якості 

води з різних джерел. 

Опрацювати параграф 25 . 

Підготувати міні - проект . 

08.05.2020 

Інформатика 

 

 

Нікітішина Н.О. 

Навчальні проєкти. 

Вибір теми проекту. 

Розробка плану 

виконання проєкту. 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=60&v=zd7kSTdpbF4&feature=e

mb_logo 

Обрати тему проєкту, скласти план його 

виконання  

29.04.2020 

Виконання 

індивідуальних 

навчальних проєктів 

Продовжити роботу над створенням 

проєкту ( надання індивідуальних 

консультацій) 

06.05.2020 

Фізична 

культура 

 

Запрута О.В. 

Руханка Відео за посиланням 

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

dF3fS5s 

27.04.2020 

 

Руханка Відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=9bo8

LKymQHU 

29.04.2020 

Руханка Відео за посиланням 

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

wsZfmt40 

04.05.2020 

Руханка Відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=1_ak6

AyGQos 

06.05.2020 

Біологія 
 

Номировська 

О.Д. 

Еволюція поведінки 

тварин, її 

пристосувальне 

значення 

Опрацювати §50. Переглянути 

презентацію і виконати завдання в 
зошиті. 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-
evolyuciya-povedinki-tvarin-ta-
znachennya-175349.html 

27.04.2020 

 

Поняття про популяцію, 

екосистему та чинники 

середовища. 

Опрацювати §51. Переглянути 
презентацію 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-
na-temu-ponatta-pro-ekosistemu-ta-
cinniki-seredovisa-13779.html 

Відео 
https://sites.google.com/site/biologiazos
11/zavdanna-dla-pidgotovki-do-
zanat/zanatta-no1 

07.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=zd7kSTdpbF4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=zd7kSTdpbF4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=zd7kSTdpbF4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IKRQdF3fS5s
https://www.youtube.com/watch?v=IKRQdF3fS5s
https://www.youtube.com/watch?v=9bo8LKymQHU
https://www.youtube.com/watch?v=9bo8LKymQHU
https://www.youtube.com/watch?v=JeWwsZfmt40
https://www.youtube.com/watch?v=JeWwsZfmt40
https://www.youtube.com/watch?v=1_ak6AyGQos
https://www.youtube.com/watch?v=1_ak6AyGQos
https://naurok.com.ua/prezentaciya-evolyuciya-povedinki-tvarin-ta-znachennya-175349.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-evolyuciya-povedinki-tvarin-ta-znachennya-175349.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-evolyuciya-povedinki-tvarin-ta-znachennya-175349.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-ponatta-pro-ekosistemu-ta-cinniki-seredovisa-13779.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-ponatta-pro-ekosistemu-ta-cinniki-seredovisa-13779.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-ponatta-pro-ekosistemu-ta-cinniki-seredovisa-13779.html
https://sites.google.com/site/biologiazos11/zavdanna-dla-pidgotovki-do-zanat/zanatta-no1
https://sites.google.com/site/biologiazos11/zavdanna-dla-pidgotovki-do-zanat/zanatta-no1
https://sites.google.com/site/biologiazos11/zavdanna-dla-pidgotovki-do-zanat/zanatta-no1


Виконати онлайн-тести 
https://naurok.com.ua/test/ponyattya-
pro-populyaciyu-ekosistemu-ta-chinniki-
seredovischa-270616.html 

Музичне  

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Електронна музика та її 

інструменти. Сучасна 

танцювальна музика.  

Жанри і напрями 

електронної музики .  

Музичне мистецтво: 

діалог традицій і 

новаторства. 

Підсумковий урок. 

Орацювати матеріал тем за 

підручником ст.. 182-205 або за 

посиланнями. Вивчити пісні, 

проаналізувати прослухані музичні 

твори за планом. 

http://musiclessons.ucoz.com/load/7_kla

s/32/61-1-0-1055 

 

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

p4U4Zr-pI 

 

http://vospitatel.ucoz.ua/load/7_klas_mu

zichne_mistectvo_urok_34_zhanri_ta_na

prjami_elektronnoji_muziki/4-1-0-693 

 

https://vseosvita.ua/library/muzicne-

mistectvo-dialog-tradicij-i-novatorstva-

pidsumkovij-urok-207119.html 

04.05.2020 

 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В.   

Маркування споживчих 

товарів. Читання 

маркування товарів. 

Опрацювати матеріал за 

посиланням.  

https://narodna-osvita.com.ua/7441-

markuvannya-spozhivchih-tovarv.html 

Виконати лабораторно-практичну 

роботу №1, №2. 

https://naurok.com.ua/urok-

markuvannya-spozhivchih-tovariv-

42843.html 

04.05.2020 

 

Англійська  

мова 

 

Смаженюк С.Л. 

«Стародавній Поділ» Підручник Урок 9 ст 205 

1. Прочитати текст і дібрати 

заголовки до його частин впр. 1 

2. Впр.3—ввиконати тести 

3. Повторити пасивний стан 

дієслів ст. 237-239  і виконати 

письмово впр.6 ст 207 

28.04.2020 

https://naurok.com.ua/test/ponyattya-pro-populyaciyu-ekosistemu-ta-chinniki-seredovischa-270616.html
https://naurok.com.ua/test/ponyattya-pro-populyaciyu-ekosistemu-ta-chinniki-seredovischa-270616.html
https://naurok.com.ua/test/ponyattya-pro-populyaciyu-ekosistemu-ta-chinniki-seredovischa-270616.html
http://musiclessons.ucoz.com/load/7_klas/32/61-1-0-1055
http://musiclessons.ucoz.com/load/7_klas/32/61-1-0-1055
https://www.youtube.com/watch?v=mAp4U4Zr-pI
https://www.youtube.com/watch?v=mAp4U4Zr-pI
http://vospitatel.ucoz.ua/load/7_klas_muzichne_mistectvo_urok_34_zhanri_ta_naprjami_elektronnoji_muziki/4-1-0-693
http://vospitatel.ucoz.ua/load/7_klas_muzichne_mistectvo_urok_34_zhanri_ta_naprjami_elektronnoji_muziki/4-1-0-693
http://vospitatel.ucoz.ua/load/7_klas_muzichne_mistectvo_urok_34_zhanri_ta_naprjami_elektronnoji_muziki/4-1-0-693
https://vseosvita.ua/library/muzicne-mistectvo-dialog-tradicij-i-novatorstva-pidsumkovij-urok-207119.html
https://vseosvita.ua/library/muzicne-mistectvo-dialog-tradicij-i-novatorstva-pidsumkovij-urok-207119.html
https://vseosvita.ua/library/muzicne-mistectvo-dialog-tradicij-i-novatorstva-pidsumkovij-urok-207119.html
https://narodna-osvita.com.ua/7441-markuvannya-spozhivchih-tovarv.html
https://narodna-osvita.com.ua/7441-markuvannya-spozhivchih-tovarv.html
https://naurok.com.ua/urok-markuvannya-spozhivchih-tovariv-42843.html
https://naurok.com.ua/urok-markuvannya-spozhivchih-tovariv-42843.html
https://naurok.com.ua/urok-markuvannya-spozhivchih-tovariv-42843.html


 

«Київ—столиця України» 1. Підготувати розповідь про 

столицю України 

30.04.2020 

«Серце столиці--

Хрещатик» 

Підручник Урок 10 ст. 208 

1. Прочитати текст впр 2 

2. Впр. 3 виконати тести 

05.05.2020 

«Майдан незалежності» Підручник Урок 11 ст.210 

1. Прочитати текст впр.2 і скласти  

10 запитань 

2. Виконати тести впр.7 ст.212 

написати листа 

3. https://vseosvita.ua/library/prez
entacia-kiiv-opisanna-cikavih-
misc-kiiva-214544.html 

07.05.2020 

«Граматика» Підручник Урок 12. Ст. 213 

1. Прочитати  і повторити 

«Роз’єднувальні запитання» 

2. Повторити вживання часових 

форм дієслів  (довідничок) і 

виконати впр.1 

08.05.2020 

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-kiiv-opisanna-cikavih-misc-kiiva-214544.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-kiiv-opisanna-cikavih-misc-kiiva-214544.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-kiiv-opisanna-cikavih-misc-kiiva-214544.html

