
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 7 класу 

(12.05.2020р.-22.05.2020р.) 
 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконанн

я 

Інформатика 

 
Нікітішина Н.О. 

Виконання 

індивідуальних 

навчальних 

проєктів. 

 Продовжити роботу над створенням 

проекту ( надання індивідуальних 

консультацій) 

13.05. 

Захист творчих 

проєктів, 

Підсумкова 

контрольна 

робота  

 

 Виконати роботу за посиланням 

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

tablichniy-procesor-excel-65449.htm 

20.05. 

Фізична 

культура 
 

Запрута О.В. 

  

Правила 

проведення змагань 

Відео за посиланням 

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

13.05.2020 

 

«Легка атлетика» Комбінована робота  

 

18.05.2020 

Руханка Відео за посиланням 

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

t40 

 

20.05.2020 

Алгебра 

 
Войтюк О.М. 

Розв´язування 

систем рівнянь 

способом 

алгебраїчного 

додавання 

Підручник §29 (ст.206-208)- повторити 

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

hAI  

Виконати № 1062,1067,1069 

12.05 

 

Системи лінійних 

рівнянь як 

математичні моделі 

текстових задач 

Підручник §30 (ст. 211-212)-опрацювати 

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

KlsHbIC3aw  

Виконати №1081, 1084, 1085 

15.05 

Розв´язування 

задач за допомогою 

систем лінійних 

рівнянь 

Підручник §30 (ст.211-212)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=XB2db8-

hbtw  

Виконати № 1087, 1088, 1089 

19.05 

Розв´язування 

систем лінійних 

рівнянь та задач за 

допомогою систем 

рівнянь 

Підручник §27-30 – повторити 

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentvi

ew/pdrychniki/algebra-7-klas-pdrychnik-o-

tseyitln/sistemi-lnyinih-rvnyan-z-dvoma-

zmnnimi/463-testov-zavdannya - пройти тест 

Виконати № 1-12 (ст .217-218) 

22.05 

https://www.youtube.com/watch?v=1FcOWnXWULs
https://www.youtube.com/watch?v=1FcOWnXWULs
https://www.youtube.com/watch?v=JeWwsZfmt40
https://www.youtube.com/watch?v=JeWwsZfmt40
https://www.youtube.com/watch?v=JTqNhQl-hAI
https://www.youtube.com/watch?v=JTqNhQl-hAI
https://www.youtube.com/watch?v=-KlsHbIC3aw
https://www.youtube.com/watch?v=-KlsHbIC3aw
https://www.youtube.com/watch?v=XB2db8-hbtw
https://www.youtube.com/watch?v=XB2db8-hbtw
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/algebra-7-klas-pdrychnik-o-tseyitln/sistemi-lnyinih-rvnyan-z-dvoma-zmnnimi/463-testov-zavdannya
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/algebra-7-klas-pdrychnik-o-tseyitln/sistemi-lnyinih-rvnyan-z-dvoma-zmnnimi/463-testov-zavdannya
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/algebra-7-klas-pdrychnik-o-tseyitln/sistemi-lnyinih-rvnyan-z-dvoma-zmnnimi/463-testov-zavdannya
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/algebra-7-klas-pdrychnik-o-tseyitln/sistemi-lnyinih-rvnyan-z-dvoma-zmnnimi/463-testov-zavdannya


Геометрія 
 

Войтюк О.М. 

Вправи на побудову  Підручник §27 (ст.155-157)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=916mGWaj

qfQ  

Виконати № 742, 745 

13.05 

Вправи на коло і 

круг, геометричні 

побудови 

Підручник §21-27–повторити 

https://naurok.com.ua/test/kolo-krug-dotichna-

do-kola-vlastivosti-198126.html - пройти тест 

Виконати № 1-9(ст.163-164) 

14.05 

Повторення. 

Геометричні фігури 

і їх властивості 

Підручник §1-3 – повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=AB6Pzku5

rgo  

Виконати № 73,76,79 

20.05 

Повторення . 

Взаємне 

розміщення прямих 

на площині 

Підручник §27(ст.158-159)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=if4sWj-

vps0  

Виконати № 1-9 (ст.59-60) 

21.05 

Фізика 
 

 

Войтюк О.М.  

Задачі на 

знаходження 

коефіцієнту 

корисної дії 

механізмів 

Підручник §36 (ст.2233-237) –повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=u5tCYWiL

5pk  

Виконати впр.36 (1-4) ст. 237  

12.05 

Задачі з теми 

«Механічна робота 

та енергія» 

Підручник § 30-36– повторити 

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

bzM  

Виконати впр.35(1-3) ст. 232 

13.05 

Визначення ККД 

простого механізму 

(демонстрація 

лабораторної 

роботи) 

Підручник ст.238-239)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=nzSkX9Hd

rwQ  

Виконати творче завдання на ст. 239 

19.05 

Узагальнення з 

теми «Механічна 

робота та енергія» 

Підручник § 30-36 – повторити 

https://naurok.com.ua/test/mehaanichna-robota-

ta-energiya-414820.html - пройти тест 

Виконати завдання 1-14 (ст.242-243) 

 

20.05 

Образотворче 

мистецтво  
 

Чернова Л. В 

Зачіска – краса і 

стиль, що створює 

дизайнер. 

Підсумкова 

творча робота 

«Створюємо 

власний імідж» 

Створити ескіз зачіски.  
https://vseosvita.ua/library/zanatta-zaciska-
krasa-i-stil-so-stvorue-dizajner-174902.html 
https://www.youtube.com/watch?v=nnPR4Jgq
Vf0 
 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-
stvoryuemo-vlasniy-imidzh-174527.html 
https://www.youtube.com/watch?v=-
NyTa8myWig 

12.05.2020 

Англійська  

мова 

 
Смаженюк 

С.Л. 
  

Граматика Підручник Урок 10 ст 215 

1. Повторити вживання часових форм 

дієслів(довідничок) 

2. Впр.6—ввиконати тести ст 215 

 

12.05.2020 

Контроль 

аудіювання 

Контроль аудіювання з теми «Спорт» 

(тести) 

14.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=916mGWajqfQ
https://www.youtube.com/watch?v=916mGWajqfQ
https://naurok.com.ua/test/kolo-krug-dotichna-do-kola-vlastivosti-198126.html
https://naurok.com.ua/test/kolo-krug-dotichna-do-kola-vlastivosti-198126.html
https://www.youtube.com/watch?v=AB6Pzku5rgo
https://www.youtube.com/watch?v=AB6Pzku5rgo
https://www.youtube.com/watch?v=if4sWj-vps0
https://www.youtube.com/watch?v=if4sWj-vps0
https://www.youtube.com/watch?v=u5tCYWiL5pk
https://www.youtube.com/watch?v=u5tCYWiL5pk
https://www.youtube.com/watch?v=pfhxSCMbbzM
https://www.youtube.com/watch?v=pfhxSCMbbzM
https://www.youtube.com/watch?v=nzSkX9HdrwQ
https://www.youtube.com/watch?v=nzSkX9HdrwQ
https://naurok.com.ua/test/mehaanichna-robota-ta-energiya-414820.html
https://naurok.com.ua/test/mehaanichna-robota-ta-energiya-414820.html
https://vseosvita.ua/library/zanatta-zaciska-krasa-i-stil-so-stvorue-dizajner-174902.html
https://vseosvita.ua/library/zanatta-zaciska-krasa-i-stil-so-stvorue-dizajner-174902.html
https://www.youtube.com/watch?v=nnPR4JgqVf0
https://www.youtube.com/watch?v=nnPR4JgqVf0
https://naurok.com.ua/prezentaciya-stvoryuemo-vlasniy-imidzh-174527.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-stvoryuemo-vlasniy-imidzh-174527.html
https://www.youtube.com/watch?v=-NyTa8myWig
https://www.youtube.com/watch?v=-NyTa8myWig


  Контроль читання  Контроль читання з теми «Світ театру і 

кіно» (тести, відповіді на запитання) 

 

 

15.05.2020 

Контроль письма  

Контроль письма з теми «Дві столиці: 

Лондон і Київ» 

 (твір) 

19.05.2020 

Контроль говоріння Контроль говоріння з тем  «Дві столиці: 

Лондон і Київ», «Світ театру і кіно» 

«Спорт» 

 

21.05.2020 

Урок читання Прочитати текст «Європейський союз» і 

виконати післятекстові завдання 

22.05.2020 

      Хімія  
 

Сокирка П.М. 

 

 

 

 

 

 

Охорона водойм 

від забруднення . 

Очищення води 

на водоочисних 

станціях. 

Очищення води в 

домашніх умовах. 

Опрацювати параграф 25   

Переглянути презентацію  https://ppt-

online.org/191151  

https://ppt-online.org/56477  

15.05 

Контрольна 

робота з теми : 

«Вода» 

Виконати роботу з 12.30 до 14.00 

Файлове повідомлення  

21.05 

Географія 

 
Сокирка П.М 

 

Контрольна 

робота з теми : 

«Євразія» 

Виконати роботу . Файлове 

повідомлення 

 

13. 05 

 

  15.05. 

Забруднення 

навколишнього 

середовища. 

Дослідження 

.Шляхи 

розв’язування 

екологічних 

проблем. 

Опрацювати параграф 63-64 

Перегляд презентації 

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

wsXuh08  

 

Дослідження . 

Шляхи 

розв’язання 

екологічних 

проблем  

Підготувати дослідження  20.05  

Всесвітня 

історія 

Сокирка П.М. 
 

Держава і 

суспільство в 

середньовічному 

Китаї. Індія в 

період політичної 

децентралізації. 

Опрацювати параграф 29 – 30 . 

Переглянути презентацію 

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

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

uroku-vsesvitno-istori-7-klas-z-temi-

indiya-yaponiya-111428.html https://slide-

share.ru/serednovichne-suspilstvo-indii-

22384 

12.05 

Урок контролю Виконати роботу з 10.00 до 12.00 14.05 

https://ppt-online.org/191151
https://ppt-online.org/191151
https://ppt-online.org/56477
https://www.youtube.com/watch?v=6ZWDwsXuh08
https://www.youtube.com/watch?v=6ZWDwsXuh08
http://historygel.blogspot.com/p/7.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vsesvitno-istori-7-klas-z-temi-indiya-yaponiya-111428.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vsesvitno-istori-7-klas-z-temi-indiya-yaponiya-111428.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vsesvitno-istori-7-klas-z-temi-indiya-yaponiya-111428.html
https://slide-share.ru/serednovichne-suspilstvo-indii-22384
https://slide-share.ru/serednovichne-suspilstvo-indii-22384
https://slide-share.ru/serednovichne-suspilstvo-indii-22384


знань з теми: 

«Матеріальний і 

духовний світ 

європейського 

середньовіччя. 

Країни  

Центральної та 

Східної Європи в 

10 – 15ст.» 

Файлове повідомлення  

Пр. заняття. 

Прояви 

візантійської, 

руської та 

західноєвропейсь

кої культурних 

традицій в 

пам’ятках культу  

Виконати практичну роботу .   19.05 

Історія 

України 
 

Сокирка П.М. 

 

 

 

 

Суспільне і 

церковне життя на 

теренах України в 

14 -15 ст. Сільське 

господарство. 

Ремесла і 

торгівля. Міста, 

магдебурзьке 

право. 

 Опрацювати параграф 25 – 26 . 

Виконати завдання на ст. 187 1,3  

 

. 

18.05 

Біологія 

 
Номировська 

О.Д. 

Ланцюги 

живлення і потік 

енергії. 

Взаємозв'язок 

компонентів 

екосистеми.  

Опрацювати §52. Переглянути відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=f4GD9Vq
S3OE  
https://www.youtube.com/watch?v=UopR-
W72urA 
Виконати онлайн-тести 
https://naurok.com.ua/test/lancyugi-
zhivlennya-i-potik-energi-vzaemozv-yazok-
komponentiv-ekosistemi-410087.html 

14.05. 

 

Співіснування 

організмів в 

угрупуваннях. 

Опрацювати §53. Переглянути відео 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Py46p_
BYg                                                Виконати 
онлайн-тести  
https://naurok.com.ua/test/spivisnuvannya-
organizmiv-v-ugrupovannyah-411858.html 
 

21.05. 

https://www.youtube.com/watch?v=f4GD9VqS3OE
https://www.youtube.com/watch?v=f4GD9VqS3OE
https://www.youtube.com/watch?v=UopR-W72urA
https://www.youtube.com/watch?v=UopR-W72urA
https://naurok.com.ua/test/lancyugi-zhivlennya-i-potik-energi-vzaemozv-yazok-komponentiv-ekosistemi-410087.html
https://naurok.com.ua/test/lancyugi-zhivlennya-i-potik-energi-vzaemozv-yazok-komponentiv-ekosistemi-410087.html
https://naurok.com.ua/test/lancyugi-zhivlennya-i-potik-energi-vzaemozv-yazok-komponentiv-ekosistemi-410087.html
https://www.youtube.com/watch?v=e_Py46p_BYg
https://www.youtube.com/watch?v=e_Py46p_BYg
https://naurok.com.ua/test/spivisnuvannya-organizmiv-v-ugrupovannyah-411858.html
https://naurok.com.ua/test/spivisnuvannya-organizmiv-v-ugrupovannyah-411858.html


 

А. Малишко 

«Пісня про 

рушник», 

«Чому,сказати, й 

сам не знаю…». 

Патріотичні 

почут- тя , 

найвищі духовні 

цінності в них. 

Ліризм поезій  А. 

Малишка.               

 

 

 

ПЧ. А. Дімаров 

«Блакитна 

дитина».  

Література 

рідного краю. 

Узагальнення і 

систематизація 

вивченого.                  

 

 

Сучасна 

література 

 

Підручник стор. 279-281, завдання стор. 

281. Презентація 

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

hgirms 

Презентація 

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

C8pFh8 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація 

https://www.youtube.com/watch?v=fkK9H

S1F3Fw 

Презентація 

https://www.youtube.com/watch?v=TOgK3

muWf4E 

 

 

 

 

Підручник стор.266, переказ твору. 

15.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05. 

21.05. 

 

 

 

 

 

14.05. 

 

Основи 

здоров’я 

 

Чернова Л. В.   

Причини і 

наслідки 

вживання 

наркотиків. 

Наркотична 

залежність. Ні – 

наркотикам. 

Наркотики і ВІЛ. 

ВІЛ і СНІД і 

права людини. 

Туберкульоз і 

ВІЛ. 

Узагальнення з 

теми «Психічна й 

духовна складові 

здоров’я». 

Опрацювати матеріал підручника ст.. 

167-194. Виконати завдання в робочому 

зошиті ст.. 48-57. 
https://vseosvita.ua/library/pricini-i-naslidki-
vzivanna-narkotikiv-narkoticna-zaleznist-7-
klas-prezentacia-beh-i-241414.html 
https://www.youtube.com/watch?v=bbyp3FB
ef9I 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EbdDNM
njBww 
https://www.youtube.com/watch?v=Xu8QJhlS
Fak 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K6cHus0_
6vU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6_YrQK9
MJjU 

19.05.2020 

 

Зарубіжна 

література 
 

А. Азімов «Фах». 

Роздуми про 

майбутнє людини 

Характеристика образу Джорджа 

Плейтена. 

Презентація  

21.05. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mIvGQhgirms
https://www.youtube.com/watch?v=mIvGQhgirms
https://www.youtube.com/watch?v=mIMlPC8pFh8
https://www.youtube.com/watch?v=mIMlPC8pFh8
https://www.youtube.com/watch?v=fkK9HS1F3Fw
https://www.youtube.com/watch?v=fkK9HS1F3Fw
https://www.youtube.com/watch?v=TOgK3muWf4E
https://www.youtube.com/watch?v=TOgK3muWf4E
https://vseosvita.ua/library/pricini-i-naslidki-vzivanna-narkotikiv-narkoticna-zaleznist-7-klas-prezentacia-beh-i-241414.html
https://vseosvita.ua/library/pricini-i-naslidki-vzivanna-narkotikiv-narkoticna-zaleznist-7-klas-prezentacia-beh-i-241414.html
https://vseosvita.ua/library/pricini-i-naslidki-vzivanna-narkotikiv-narkoticna-zaleznist-7-klas-prezentacia-beh-i-241414.html
https://www.youtube.com/watch?v=bbyp3FBef9I
https://www.youtube.com/watch?v=bbyp3FBef9I
https://www.youtube.com/watch?v=EbdDNMnjBww
https://www.youtube.com/watch?v=EbdDNMnjBww
https://www.youtube.com/watch?v=Xu8QJhlSFak
https://www.youtube.com/watch?v=Xu8QJhlSFak
https://www.youtube.com/watch?v=K6cHus0_6vU
https://www.youtube.com/watch?v=K6cHus0_6vU
https://www.youtube.com/watch?v=6_YrQK9MJjU
https://www.youtube.com/watch?v=6_YrQK9MJjU


Борова Н.А. і людства. Образ 

Джорджа 

Плейтена   

Проблема 

духовної 

реалізації людини. 

Утвердження 

сили людського 

інтелек- ту , 

творчої уяви, 

моральних 

ціннос- тей.                             

 

 

Узагальнення і 

систематизація 

вивченого. 

Список 

літератури на  8 

клас. 

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

BQ3sU8 

Аудіокнига 

https://www.youtube.com/watch?v=wIf6IX

Exao4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05. 

Українська 

мова     

 
Борова Н.А.                 

Частка як 

службова частина 

мови.Частки 

формотворчі та 

словотворчі.Частк

и ,що надають 

слову або 

реченню 

додаткових 

відтінків.Правопи

с часток  НЕ і НІ з 

різними 

частинами мови. 

Написання  

часток -бо, -но, -

то, -от, -таки.                    

 

 

Вигук як особлива      

частина мови. 

Групи вигуків за 

значенням. Дефіс 

у вигуках. Кома і 

знак оклику при 

вигуках.                      

 

 

 

Узагальнення і 

Підручник стор. 232-244, вправи 524, 

535. Презентація  

https://www.youtube.com/watch?v=atTB4r

XeOC8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підручник стор. 245- 250, вправи 553, 

556. Презентація    

https://www.youtube.com/watch?v=quI3Ty

Cgd94 

 Презентація 

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

MJ6JdZ0 

 

                    
 

14.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.  

https://www.youtube.com/watch?v=XpoikBQ3sU8
https://www.youtube.com/watch?v=XpoikBQ3sU8
https://www.youtube.com/watch?v=wIf6IXExao4
https://www.youtube.com/watch?v=wIf6IXExao4
https://www.youtube.com/watch?v=atTB4rXeOC8
https://www.youtube.com/watch?v=atTB4rXeOC8
https://www.youtube.com/watch?v=quI3TyCgd94
https://www.youtube.com/watch?v=quI3TyCgd94
https://www.youtube.com/watch?v=mpYlMJ6JdZ0
https://www.youtube.com/watch?v=mpYlMJ6JdZ0


систематизація 

вивченого про 

частини мови, їх 

правопис і 

використання в 

мовленні.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


