
7 клас 

(06.04.-24.04.) 
 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Алгебра 
 

Войтюк О.М. 

Розв´язування задач 

за допомогою 

рівнянь 

Підручник §24 (ст.176-178)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=XB2db

8-hbtw  

Виконати № 902, 906, 916 

07.04 

 

Розв´язування 

рівнянь та задач 

Підручник §23,24- повторити 

https://naurok.com.ua/test/liniyni-

rivnyannya-z-odnieyu-zminnoyu-

128496.html  

Виконати №1-12 (ст..217-218) 

10.04 

Лінійне рівняння з 

двома змінними 
Підручник §25 (ст.184-185)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=ON1U

XEcFshk  

Виконати № 946, 950, 953 

14.04 

Графік лінійного 

рівняння з двома 

змінними 

Підручник §26 (ст.188-190)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=XOuN1

ADW1xo  

Виконати № 977, 980, 982 

17.04 

Система двох 

лінійних рівнянь із 

двома змінними 

 Підручник §27 (ст.193-194)-  

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

W8oBFAI  

Виконати № 1003,1005,1007 

21.04 

Графічний спосіб 

розв´язування 

систем 

Підручник §27(ст.194-196) – опрацювати 

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

9zlEW6GZ8  

Виконати № 1010 , 1013 ,1016 

24.04 

Геометрія 

  

Войтюк О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коло і круг Підручник §21 (ст.127-130)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=UMF4f

lvXFWU  

Виконати № 579, 581, 591 

08.04 

Дотична до кола і її 

властивості 
Підручник §22 (ст.133-135)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=opxi8P

5H9aM  

Виконати № 607, 611, 615 

09.04 

Коло , вписане в 

трикутник 
Підручник §23(ст.137-138)–опрацювати 

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

Aa5R4  

Виконати № 622, 623, 624, 629 

15.04 

Коло , описане 

навколо трикутника 
Підручник §24(ст.141-142)–опрацювати 

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

ZTOMOBc  

Виконати № 641, 644, 646, 648 

16.04 

Взаємне розміщення 

двох кіл  
Підручник §25(ст.145-146)–опрацювати 

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

PuXfQ  

22.04 

https://www.youtube.com/watch?v=XB2db8-hbtw
https://www.youtube.com/watch?v=XB2db8-hbtw
https://naurok.com.ua/test/liniyni-rivnyannya-z-odnieyu-zminnoyu-128496.html
https://naurok.com.ua/test/liniyni-rivnyannya-z-odnieyu-zminnoyu-128496.html
https://naurok.com.ua/test/liniyni-rivnyannya-z-odnieyu-zminnoyu-128496.html
https://www.youtube.com/watch?v=ON1UXEcFshk
https://www.youtube.com/watch?v=ON1UXEcFshk
https://www.youtube.com/watch?v=XOuN1ADW1xo
https://www.youtube.com/watch?v=XOuN1ADW1xo
https://www.youtube.com/watch?v=tRM_W8oBFAI
https://www.youtube.com/watch?v=tRM_W8oBFAI
https://www.youtube.com/watch?v=o-9zlEW6GZ8
https://www.youtube.com/watch?v=o-9zlEW6GZ8
https://www.youtube.com/watch?v=UMF4flvXFWU
https://www.youtube.com/watch?v=UMF4flvXFWU
https://www.youtube.com/watch?v=opxi8P5H9aM
https://www.youtube.com/watch?v=opxi8P5H9aM
https://www.youtube.com/watch?v=hnFxxpAa5R4
https://www.youtube.com/watch?v=hnFxxpAa5R4
https://www.youtube.com/watch?v=RDKYZTOMOBc
https://www.youtube.com/watch?v=RDKYZTOMOBc
https://www.youtube.com/watch?v=gQoiStPuXfQ
https://www.youtube.com/watch?v=gQoiStPuXfQ


 

 

 

 

Виконати № 657, 659, 665 

Геометричне місце 

точок 

 

Підручник §26(ст.149-152)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=stZP_r5

mQVM  

Виконати № 674, 678, 682 

23.04 

Фізика  

 
Войтюк О.М. 

Розв´язування задач 

з теми «Тиск. 

Виштовхувальна 

сила» 

Підручник §22-29 –повторити 

https://naurok.com.ua/test/tisk-zakon-

arhimeda-plavannya-til-129719.html -

онлайнтест  

Виконати №1-12 (ст. 192-193) 

07.04 

Механічна робота Підручник § 30 (ст.200-202)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=CMkR8

vVjzZs  

Виконати впр.30 (2,4,5) ст. 203 

08.04 

Потужність Підручник § 31 (ст.204-207)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=B8INs

mB4Ez4  

Виконати впр.31 (2,3,4) ст. 207 

14.04 

Механічна енергія її 

види 

Підручник § 32 (ст.208-213)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=X7e5Y

nUw4KM  

Виконати впр.32 (2,4,5,6) ст. 203 

15.04 

Закон збереження і 

перетворення 

механічної енергії 

Підручник § 33 (ст.214-218)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=M32Lw

UCdXJM  

Виконати впр.33 (1,2,3) ст. 218 

21.04 

Задачі на практичне 

застосування законів  

перетворення енергії 

Підручник § 33 (ст.214-218)–повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=a9d-

qhAtMW0  

Виконати впр.30 (4,5,6) ст. 219 

22.04 

Англійська  

мова 
 

Смаженюк С.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Римська Британія» Підручник Урок 1 ст1.87 

1. Прочитати текст і дібрати 

заголовки до його частин впр. 2 

2. Впр.3—відповісти на запитання 

3. Повторити пасивний стан дієслів 

ст. 237-239  і виконати письмово 

впр.4 

07.04.2020 

«З історії Лондона» Підручник Урок 2 ст.189 

1. Прочитати текст впр. 2 і 

виконати тести впр. 3 

2. Прослухати діалог і відповісти на 

запитання впр.4 

09.04.2020 

«Роз’єднувальні 

запитання» 

Підручник Урок 3 ст.192 

1. Прочитати і запам’ятати правило 

ст.192 

2. Впр. 5 виконати тести 

10.04.2020 

«Це Лондон» Підручник Урок 4 ст.193 

1. Прочитати текст впр.2 і скласти  

10 запитань 

2. Виконати тести впр.3-4 

3. https://gdz4you.com/prezentaciyi/
anglijska-mova/london-3798/ 

14.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=stZP_r5mQVM
https://www.youtube.com/watch?v=stZP_r5mQVM
https://naurok.com.ua/test/tisk-zakon-arhimeda-plavannya-til-129719.html
https://naurok.com.ua/test/tisk-zakon-arhimeda-plavannya-til-129719.html
https://www.youtube.com/watch?v=CMkR8vVjzZs
https://www.youtube.com/watch?v=CMkR8vVjzZs
https://www.youtube.com/watch?v=B8INsmB4Ez4
https://www.youtube.com/watch?v=B8INsmB4Ez4
https://www.youtube.com/watch?v=X7e5YnUw4KM
https://www.youtube.com/watch?v=X7e5YnUw4KM
https://www.youtube.com/watch?v=M32LwUCdXJM
https://www.youtube.com/watch?v=M32LwUCdXJM
https://www.youtube.com/watch?v=a9d-qhAtMW0
https://www.youtube.com/watch?v=a9d-qhAtMW0
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/london-3798/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/london-3798/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«З історії Лондона» Підручник Урок 5. Ст. 195 

1. Прочитати текст впр. 2 і 

переказати 

2. Повторити вживання часових 

форм дієслів  (довідничок) і 

виконати впр.7 

16.04.2020 

«Музей воскових 

фігур» 

Підручник Урок 6 ст. 199 

1. Прослухайте і прочитайте текст 

впр.2 

https://www.libra-terra.com.ua/na-
dopomohy-vchyteliu/audiododatky/ 

 

2. Впр.3 – виправте неправильну 

інформацію 

17.04.2020 

«Легенда про Київ» Підручник  Урок 7 ст.202 

1. Впр.2  прочитайте текст і 

доберіть заголовки 

2. Впр.3-4 виконайте тести 

21.04.2020 

«Легенда про Київ» Підручник Урок 8 ст. 204 

1. Скласти діалог за зразком впр.5 

2. Підготуйте розповідь про 

заснування Києва 

23.04.2020 

«Стародавній Київ: 

Поділ» 

Підручник Урок 9 

1. Прослухайте і прочитайте тект 

впр. 2 

2. Виконайте вправи 3-5 

24.02 2020 

Історія 

України 
 

 

Сокирка П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок контролю 

знань з теми 

«Королівство 

Руське (Галицько-

Волинська 

Держава) 

 https://naurok.com.ua/test/galicko-

volinske-knyazivstvo-105329.html  

06.04.2020 

Інкорпорація 

руських  удільних 

князівство складу 

Великого 

князівства 

Литовського,Руськ

ого і 

Жемайтійського, 

інших держав. 

Кревська унія 

1385р.і української 

території. Опір 

руських князів 

політиці 

централізації та 

його наслідки.   

Опрацювати параграф 23 ,виписати 

дати та поняття. Визначити наслідки 

приєднання Українських земель до 

складу інших держав для різних 

станів Українського суспільства. 

13.04.2020 

Всесвітня 
Урок контролю 

знань з теми 

 https://naurok.com.ua/tema-4-

materialniy-i-duhovniy-svit-

07.04.2020 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/
https://naurok.com.ua/test/galicko-volinske-knyazivstvo-105329.html
https://naurok.com.ua/test/galicko-volinske-knyazivstvo-105329.html
https://naurok.com.ua/tema-4-materialniy-i-duhovniy-svit-evropeyskogo-serednovichchya-59246.html
https://naurok.com.ua/tema-4-materialniy-i-duhovniy-svit-evropeyskogo-serednovichchya-59246.html


історія 

 

 Сокирка П.М. 

 

«Матеріальний і 

духовний світ 

Європейського 

Середньовіччя» 

evropeyskogo-serednovichchya-

59246.html  

Чернечі лицарські 

ордени та 

християнізація 

Східної Європи. 

Велике князівство 

Литовське За 

правління Ольгерда 

Гедиміновича. 

Польське 

королівство за 

Казимира ІІІ.  

Опрацювати ст. 101 підручника. 

Наведіть приклади духовно 

рицарських орденів (письмово) 

14.04.2020 

Угорське 

королівство за 

Іштвана І. Ян Гус. 

Гуситські війни у 

Чехії 

Опрацювати параграф 25,виписати 

дати та поняття на ст. 182,дати 

відповідь на запитання 6 (письмово). 

Переглянути презентацію : 
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=25&*=akuFJlxm

6ezjI%2ByAA9oGKjOfDu17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6

Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNVTQ3a29vb05a

UWR5Q0VCaWJxaHQxWlFzUzQzeWxva2dsUWFEajZVN

m1BUWVmR01ZaUJGUHFHRzhlZ2JwUTlOMTFycmcyY

i1jd3pzUDZLdGtRMXU2UUlGa3N5SWM5WHJFU0g0ZlZ

Rd0JaUzNTQWJBR2JsRU5Eb2YyZm1KQS1YaGc9PT9za

WduPTFmcWxhR0tCbFJLZy1LaHYyRHYwUUhabDNhR

VlxUTQwX2RnSG55eHQxTms9IiwidGl0bGUiOiLQo9Cz0

L7RgNGB0YzQutC1INC60L7RgNC%2B0LvRltCy0YHRgt

Cy0L4ucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOi

IwIiwidHMiOjE1ODU4NjE1NzY0MTIsInl1IjoiNDQxNDU

0MjM3MTU3ODk0NDY2NiJ9  

21.04.2020 

Географія 

 
Сокирка П.М. 

 

 

 

 

Населення 

найбільші держави 

Європи. Зв’язки 

України з країнами 

Європи. 

Опрацювати параграф 50,51 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-

geografi-7-klas-naselennya-vrazi-

21249.html  

08.04.2020 

Найбільші держави 

Азії . Зв’язки 

України з країнами 

Європи та Азії. 

Опрацювати параграф 55,56,дати 

відповіді на запитання в кінці 

параграфів. 

10.04.2020 

Контрольна робота 

за темою «Євразія» 

 https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-

z-geografi-za-temoyu-vraziya-dlya-7-

klasu-33927.html  

15.04.2020 

Географічне 

положення Тихого 

океану. Рельєф дна. 

Клімат і води. 

Органічний світ і 

природні ресурси. 

Охорона природи 

океану. Влив 

океану на 

Опрацювати параграф 57. 

Переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-

geografi-dlya-uchniv-7-klasu-na-temu-

tihiy-okean---naybilshiy-okean-zemli-

10632.html ію.  Скласти конспект. 

17.04.2020 

https://naurok.com.ua/tema-4-materialniy-i-duhovniy-svit-evropeyskogo-serednovichchya-59246.html
https://naurok.com.ua/tema-4-materialniy-i-duhovniy-svit-evropeyskogo-serednovichchya-59246.html
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=25&*=akuFJlxm6ezjI%2ByAA9oGKjOfDu17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNVTQ3a29vb05aUWR5Q0VCaWJxaHQxWlFzUzQzeWxva2dsUWFEajZVNm1BUWVmR01ZaUJGUHFHRzhlZ2JwUTlOMTFycmcyYi1jd3pzUDZLdGtRMXU2UUlGa3N5SWM5WHJFU0g0ZlZRd0JaUzNTQWJBR2JsRU5Eb2YyZm1KQS1YaGc9PT9zaWduPTFmcWxhR0tCbFJLZy1LaHYyRHYwUUhabDNhRVlxUTQwX2RnSG55eHQxTms9IiwidGl0bGUiOiLQo9Cz0L7RgNGB0YzQutC1INC60L7RgNC%2B0LvRltCy0YHRgtCy0L4ucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1ODU4NjE1NzY0MTIsInl1IjoiNDQxNDU0MjM3MTU3ODk0NDY2NiJ9
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=25&*=akuFJlxm6ezjI%2ByAA9oGKjOfDu17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNVTQ3a29vb05aUWR5Q0VCaWJxaHQxWlFzUzQzeWxva2dsUWFEajZVNm1BUWVmR01ZaUJGUHFHRzhlZ2JwUTlOMTFycmcyYi1jd3pzUDZLdGtRMXU2UUlGa3N5SWM5WHJFU0g0ZlZRd0JaUzNTQWJBR2JsRU5Eb2YyZm1KQS1YaGc9PT9zaWduPTFmcWxhR0tCbFJLZy1LaHYyRHYwUUhabDNhRVlxUTQwX2RnSG55eHQxTms9IiwidGl0bGUiOiLQo9Cz0L7RgNGB0YzQutC1INC60L7RgNC%2B0LvRltCy0YHRgtCy0L4ucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1ODU4NjE1NzY0MTIsInl1IjoiNDQxNDU0MjM3MTU3ODk0NDY2NiJ9
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=25&*=akuFJlxm6ezjI%2ByAA9oGKjOfDu17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNVTQ3a29vb05aUWR5Q0VCaWJxaHQxWlFzUzQzeWxva2dsUWFEajZVNm1BUWVmR01ZaUJGUHFHRzhlZ2JwUTlOMTFycmcyYi1jd3pzUDZLdGtRMXU2UUlGa3N5SWM5WHJFU0g0ZlZRd0JaUzNTQWJBR2JsRU5Eb2YyZm1KQS1YaGc9PT9zaWduPTFmcWxhR0tCbFJLZy1LaHYyRHYwUUhabDNhRVlxUTQwX2RnSG55eHQxTms9IiwidGl0bGUiOiLQo9Cz0L7RgNGB0YzQutC1INC60L7RgNC%2B0LvRltCy0YHRgtCy0L4ucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1ODU4NjE1NzY0MTIsInl1IjoiNDQxNDU0MjM3MTU3ODk0NDY2NiJ9
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=25&*=akuFJlxm6ezjI%2ByAA9oGKjOfDu17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNVTQ3a29vb05aUWR5Q0VCaWJxaHQxWlFzUzQzeWxva2dsUWFEajZVNm1BUWVmR01ZaUJGUHFHRzhlZ2JwUTlOMTFycmcyYi1jd3pzUDZLdGtRMXU2UUlGa3N5SWM5WHJFU0g0ZlZRd0JaUzNTQWJBR2JsRU5Eb2YyZm1KQS1YaGc9PT9zaWduPTFmcWxhR0tCbFJLZy1LaHYyRHYwUUhabDNhRVlxUTQwX2RnSG55eHQxTms9IiwidGl0bGUiOiLQo9Cz0L7RgNGB0YzQutC1INC60L7RgNC%2B0LvRltCy0YHRgtCy0L4ucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1ODU4NjE1NzY0MTIsInl1IjoiNDQxNDU0MjM3MTU3ODk0NDY2NiJ9
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=25&*=akuFJlxm6ezjI%2ByAA9oGKjOfDu17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNVTQ3a29vb05aUWR5Q0VCaWJxaHQxWlFzUzQzeWxva2dsUWFEajZVNm1BUWVmR01ZaUJGUHFHRzhlZ2JwUTlOMTFycmcyYi1jd3pzUDZLdGtRMXU2UUlGa3N5SWM5WHJFU0g0ZlZRd0JaUzNTQWJBR2JsRU5Eb2YyZm1KQS1YaGc9PT9zaWduPTFmcWxhR0tCbFJLZy1LaHYyRHYwUUhabDNhRVlxUTQwX2RnSG55eHQxTms9IiwidGl0bGUiOiLQo9Cz0L7RgNGB0YzQutC1INC60L7RgNC%2B0LvRltCy0YHRgtCy0L4ucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1ODU4NjE1NzY0MTIsInl1IjoiNDQxNDU0MjM3MTU3ODk0NDY2NiJ9
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https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=25&*=akuFJlxm6ezjI%2ByAA9oGKjOfDu17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNVTQ3a29vb05aUWR5Q0VCaWJxaHQxWlFzUzQzeWxva2dsUWFEajZVNm1BUWVmR01ZaUJGUHFHRzhlZ2JwUTlOMTFycmcyYi1jd3pzUDZLdGtRMXU2UUlGa3N5SWM5WHJFU0g0ZlZRd0JaUzNTQWJBR2JsRU5Eb2YyZm1KQS1YaGc9PT9zaWduPTFmcWxhR0tCbFJLZy1LaHYyRHYwUUhabDNhRVlxUTQwX2RnSG55eHQxTms9IiwidGl0bGUiOiLQo9Cz0L7RgNGB0YzQutC1INC60L7RgNC%2B0LvRltCy0YHRgtCy0L4ucHB0Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1ODU4NjE1NzY0MTIsInl1IjoiNDQxNDU0MjM3MTU3ODk0NDY2NiJ9
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життєдіяльність 

людей прилеглих 

материків 

Хімія  
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Кількісний склад 

розчину. Масова 

частка розчиненої 

речовини 

Опрацювати параграф 23 
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710

428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20

МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20

РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗ

ЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207

%20КЛАС&path=wizard&parent-

reqid=1585855684110384-

1543710606820323386900184-vla1-

3580&redircnt=1585855687.1  , На ст. 

158,виконати завдання 1,2,3.  

09.04.2020 

Розрахункові 

задачі. Обчислення 

масової частки і 

маси розчиненої 

речовини в розчині. 

Виконати завдання на ст. 158-159 ,1-9 16.04.2020 

Виготовлення розчину. https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710

428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20

МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20

РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗ

ЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207

%20КЛАС&path=wizard&parent-

reqid=1585855684110384-

1543710606820323386900184-vla1-

3580&redircnt=1585855687.1  

Виконати практичну роботу 

23.04.2020 

Міні - проект. 

Дослідження  

фізичних і хімічних 

властивостей води.  

Підготувати міні проект. 24.04.2020 

Українська 

мова  
 

   Борова Н.А.           

И та І в кінці 

прислівників.Право

пис прислівників 
на –о,-е, утворених 

від прикметників і 

дієприкметників.  

Опрацювати стор.195, вправа 426. 07.04 

РМ. Портретний 

нарис у 

публіцистичному 

стилі.                    

Написання 

прислівників 

окремо,разом,через 

дефіс.   

Опрацювати стор.198. Написати нарис. 

Опрацювати стор.190, вправа 413 

https://www.youtube.com/watch?v=6Uoop

VNYSmI&list=PLq5DacDuZa_4CgmBfui

YUnrgmWpwDRVUM&index=9&t=0s 

15.04 

Прийменник як 

службова частина 

мови. Прийменник як 

засіб зв’язку слів у 

Опрацювати стор. 209, вправа455. 

Презентація 

http://www.myshared.ru/slide/1045263/ 

Слайди від 1до 8. 

21.04 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13710428394324526029&text=ОБЧИСЛЕННЯ%20МАСОВОЇ%20ЧАСТКИ%20І%20МАСИ%20РОЗЧИНЕНОЇ%20РЕЧОВИНИ%20В%20РОЗЧИНІ.%20ВІДЕО%20УРОК%20ХІМІЯ%207%20КЛАС&path=wizard&parent-reqid=1585855684110384-1543710606820323386900184-vla1-3580&redircnt=1585855687.1
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реченні  

 

 

Українська  

література 

 

 Борова Н. А. 

Л. Пономаренко «Гер 

переможений».Загаль

нолюдська ідея 

гуманізму й 

толерантності. 

Особливості 

художніх засобів 

новели. 

 

Прочитати твір,скласти план.Презентація 

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-

uroku-za-temou-lubov-ponomarenko-ger-

peremozenij-osoblivosti-hudoznih-zasobiv-

noveli-220221.html 

 

 

 

10.04 

 

 

 

 

 

 

 

Олег Ольжич 

«Захочеш – і 

будеш».Романтичний 

максималізм. Сила 

духу, 

життєрадісність.шля

хетність, патріотизм. 

Висловлені образним 

сдовом. 

 

 

 

Ідейно - художній аналіз поезії. 

Презентація  

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

q4G_5FTc 

 

 

 

 

21.04 

 

 
Зарубіжна 

література  

 
Борова Н. А. 

Р.М. Усний твір на 

тему «Р.М. Усний 

твір на тему « Новела 

О. Генрі « Останній 

листок» - гімн 

людині, котра здатна 

на самопожертву 

заради ближнього». 

П.Ч. Новели  

О.Генрі.  

Скласти твір – відгук на прочитаний 

твір,або заповнити листок самоконтролю 

на http://zarlitslm.blogspot.com/ 

  

16.04 

Г. Уелс « Чарівна 

крамниця».Точка 

зору дорослого і 

дитини. 

Прочитати оповідання, скласти 12 тестів. 

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

pqyhM 

 

23.04 

Інформатика 
 

 
 Нікітішина Н.О. 

Контрольна робота 

з теми «Табличний 

процесор» 

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-
tablichniy-procesor-excel-65449.html 

08.04 

Поняття про 

розв’язування задач 

в різних галузях 

діяльності .Карти 

знань, їх 

призначення 

https://www.youtube.com/watch?v=80WY
Y_6morI 

15.04. 

Розв’язування 

компетентнісних  

задач  

http://hochyvseznatu.blogspot.com/2018/04/7-
urok29-30.html 

22.04. 

Біологія 
 

Номировська О.Д 

Інстинкт. 

Біологічне 

значення інстинкту 

і научіння. 

Структура 

поведінкового акту. 

Опрацювати текст і скласти конспект 

http://biologia7-
11.ucoz.ru/index/vrodzhena_i_nabuta_pov
edinka_laboratorni_doslidzhennja_sposter
ezhennja_za_povedinkoju_tvarin/0-325 
Презентація 

06.04.2020 
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http://biologia7-11.ucoz.ru/index/vrodzhena_i_nabuta_povedinka_laboratorni_doslidzhennja_sposterezhennja_za_povedinkoju_tvarin/0-325
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https://teachua.com/biology/2806-
prezentacija-qstategija-povedinky-instynkt-
i-nauchinnjaq 

Типи поведінкових 

реакцій.Видова 

схильність до 

деяких форм 

поведінки. 

§45, опрацювати і законспектувати 
Виконати онлайн-тести 
https://naurok.com.ua/test/povedinka-
tvarin-136027.html 
 
 

 

16.04.2020 

Суспільна та 

територіальна 

поведінка тварин 

§47- 48, опрацювати . Переглянути 
презентації і законспектувати 
https://teachua.com/biology/2808-
prezentacija-qterytorialna-povedinkaq 
https://teachua.com/biology/2807-
prezentacija-qsuspilna-povedinka-tvarynq 

23.04.2020 

Музичне  

мистецтво 
 

Чернова Л. В 

«Музика театру. 

Мюзикл. 

Телемюзикл. 

Історія рок-опери. 

Музика з 

телеекрану» 

Орацювати матеріал тем за 

підручником ст.. 155-182 або за 

посиланнями: . 
https://www.youtube.com/watch?v=cYmMkBHHar4 
https://www.youtube.com/watch?v=buZVwlORyas 
https://www.youtube.com/watch?v=7gDRxlqSfbg 
https://www.youtube.com/watch?v=KKRTj7OQAJ0 
https://www.youtube.com/watch?v=CI6NBgjxCz8 

06.04.2020 

Образотворче  

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

«Монограма – 

літери, що говорять 

про тебе. Дизайн 

одягу в житті 

людини. Стиль – 

забаганка 

дизайнера чи 

поклик душі?» 

Розробити ескіз власної монограми. 
https://www.youtube.com/watch?v=8DxqXkqOEGo 

Розробити ескіз учнівського вбрання. 
https://www.youtube.com/watch?v=0dBUwxp5Xm0 

Виконати дизайн-проект «Традиційні 

українські народні мотиви у сучасній 

моді» 
https://www.youtube.com/watch?v=8xk42DU_wLE 

07.04.2020 

Трудове 

навчання    
 

Чернова Л. В.  

 

 

 

 

 

«Розмічання місця 

для розташування 

візерунка. 

Вишивання виробу. 

Пошиття виробу. 

Волого-теплова 

обробка швейного 

виробу. Остаточна 

обробка швейного 

виробу. Догляд за 

вишитим виробом. 

Захист проекту» 

На виготовлених деталях виробу 

розмістити та  вишити візерунок. 

Завершити виготовлення виробу. 

Попрати та попрасувати готовий 

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 

 
http://poradum.com/poradi-dlya-domu/dekorativni-
podushki-dekorativni-podushki-svo%D1%97mi-
rukami.html 

 
https://subject.com.ua/textbook/work/6klas_3/22.ht
ml 

 
https://www.dianaplus.com.ua/doglyad-za-
vishivkoyu-yak-zberegti-gaptovanu-krasu/ 

13.04. 
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Основи 

здоров’я 
 

Чернова Л. В.   

«Соціальні 

чинники здоров’я. 

Вплив 

найближчого 

оточення. Хвороби 

цивілізації і 

реклама.» 

Опрацювати матеріал підручника 

пар. 23-25 ст. 150-166. Виконати 

завдання у робочому зошиті ст.. 38-

47. 
https://www.youtube.com/watch?v=He51dITtqR4 

 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-osnov-zdorov-
ya-hvorobi-civilizaci-7-klas-62681.html 

 

21.04.2020 

Фізична 

культура 

 
Запрута О.В. 

«ЗРВ на місці без 

предметів» 
Відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=egNxO

OdcmGE 

06.04.2020 

 

«Спеціальні бігові і 

стрибкові вправи» 
Стрибкові вправи 
https://www.youtube.com/watch?v=KhQX

V4rUo5k 

13.04.2020 

«Стрибки у довжину 

з розбігу» 
Техніка виконання стрибка у 

довжину з розбігу 
https://www.youtube.com/watch?v=M0xzm

TMQw_4 

15.04.2020 

«Передачі м’яча» Спеціальні бігові вправи 
https://www.youtube.com/watch?v=hl_E3G

6Is7U 

 

21.04.2020 
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