
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 7 класу 

(09.11.2020 р. по 13.11.2020 р.) 

 
Заняття проводитимуться синхронно , відповідно до розкладу , у форматі Zoom – 

конференцій . Посилання на відео уроки вказані для тих учнів , які працюватимуть 

асинхронно . 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

 

Алгебра 

 

Войтюк О.М. 

Додавання і 

віднімання 

многочленів  

Підручник §8 (ст.52-53)- опрацювати 

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

Avq0s  

Виконати № 219, 221,228 

09.11. 

Множення одночлена 

на многочлен 

Підручник §9 (ст. 58)- опрацювати  

https://www.youtube.com/watch?v=u6vpuh

jcPME  

Виконати № 262, 264, 268 

11.11. 

 

Геометрія 

 

Войтюк О.М. 

Ознаки 

паралельності 

прямих 

Підручник §9  (ст.46)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=n0tvDH

jb3Ek  

Виконати № 180, 183, 186 

10.11. 

Властивості кутів , 

утворених за 

перетину 

паралельних прямих 

січною 

 

Підручник §10  (ст.51-53)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=sFzH6I

p2cOY  

Виконати № 203, 207, 213 

13.11. 

 

Фізика 

 

Войтюк О.М. 

Задачі на 

знаходження 

середньої швидкості 

нерівномірного  руху 

Підручник §11 (ст.73-76) – повторити 

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

k8TzA  

Виконати впр.11 (5-7) ст.77 

09.11. 

Рівномірний рух 

матеріальної точки 

по колу . Період 

обертання. 

Підручник § 12 (ст.78-82)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=MDI0G

looJ1s  

Виконати впр.12 (2-4) ст.82 

12.11. 

https://www.youtube.com/watch?v=YEfzvSAvq0s
https://www.youtube.com/watch?v=YEfzvSAvq0s
https://www.youtube.com/watch?v=u6vpuhjcPME
https://www.youtube.com/watch?v=u6vpuhjcPME
https://www.youtube.com/watch?v=n0tvDHjb3Ek
https://www.youtube.com/watch?v=n0tvDHjb3Ek
https://www.youtube.com/watch?v=sFzH6Ip2cOY
https://www.youtube.com/watch?v=sFzH6Ip2cOY
https://www.youtube.com/watch?v=scZ_nPk8TzA
https://www.youtube.com/watch?v=scZ_nPk8TzA
https://www.youtube.com/watch?v=MDI0GlooJ1s
https://www.youtube.com/watch?v=MDI0GlooJ1s


Українська 

мова    

    Борова Н.А.     

 

Дієслова перехідні і 

неперехідні. Часи 

дієслова. Теперішній 

час.          

Зміни дієслів 

теперішнього часу . 

Опрацювати матеріал підручника 

стор.65- 76, вправи 119, 126, 145. 

Презентація 

https://www.youtube.com/watch?v=IOI5fR

mqD7o    

11.11. 

 

 

Минулий час. Зміна 

дієслів  минулого 

часу. Майбутній час. 

Зміни дієслів  

майбутнього часу.  

Опрацювати матеріал підручника 

стор.77-88, вправи 154, 167. Презентація   

https://www.youtube.com/watch?v=rPfr_9C

PD0g ,презентація 

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

BugFkw 

12.11. 

 

 

 

 

Контрольна робота 

«Дієслово» (тести) 

 13.11. 

Англійська  

мова  

Смаженюк С.Л. 

 

 

«Рецепт страви 

»Читання і діалогічне 

мовлення 

Підручник Урок 6 ст 73 

1. Повторити слова ( приготування 

їжі) 

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

=VUJtHP_8q9A&ab_channel=10%

D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%

B2 

2. Впр.3 ст79 

3. Впр.4 ст.80(віповісти на 

запитання і придумати 6 своїх 

запитань) 

09.11. 

 

«Сервіровка столу» 

Діалокічне мовлення 

Письмо 

Підручник Урок 10 ст 80-81 урок у 

Google meet( час 13.35) 

1. Повторити слова з теми 

«Кухонне приладдя» 

2. Впр6 ст80 записати слова 

Прочитати і скласти діалог за зразком ст 

81 

10.11. 

 

«На кухні» Говоріння Урок у Google meet( час 10.30) 

Підручник  ст.82 «Kim’s Surprise» 

Ст. 85 «The Pechena Kartoplia» 

Прочитати один із запропонованих 

текстів і підготувати стислий переказ 

(усно) 

12.11. 

 

   

 

А.Чайковський « За 

сестрою». 

Відтворення 

історичних подій з 

позицій гуманізму. 

Підручник стор.73- 105. Переказ 

прочитаного, завдання на стор 105. 

Презентація 

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

11.11.         

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOI5fRmqD7o
https://www.youtube.com/watch?v=IOI5fRmqD7o
https://www.youtube.com/watch?v=rPfr_9CPD0g
https://www.youtube.com/watch?v=rPfr_9CPD0g
https://www.youtube.com/watch?v=gzZYEBugFkw
https://www.youtube.com/watch?v=gzZYEBugFkw
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-na-temu-acajkovskij-za-sestrou-177600.html


Українська 

література    

 

Борова Н.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Напружений 

динамічний сюжет.  

uroku-na-temu-acajkovskij-za-sestrou-

177600.html 

 

 

 

Благородство, 

відповідальність, 

мужність, вірність, 

життєлюбство 

запорозьких козаків.  

Характеристика 

образу Павлуся. 

Використання 

фольклорних 

мотивів, засобів у 

творі. ТЛ: героїко- 

романтична повість, 

композиція.               

Підручник стор. 106-107, завдання 2 на 

стор. 105. 

Підготуватись до контрольної роботи. 

 

13.11.         

Зарубіжна  

література           

Борова Н.А.  

 

А.Маргул-Шпербер 

«Про назву табору 

Бухенвальд».           

 

Підручник стор.92- 93, завдання 1-5 на 

стор. 93. Презентація 

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

JzA2js 

 

10.11.         

 

Б. Окуджава « До 

побачення 

хлопчики…» 

Презентація 

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

uroku-bulat-okudzhava-do-pobachennya-

hlopchiki-92309.html 

Вивчити вірш напам*ять. 

13.11. 

Географія  

Сокирка П.М. 

 

 

 

 

 

Природні зони, 

закономірності їх 

розміщення.  

 

 

Опрацювати § 15-17. 

Переглянути відеоматеріал 

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

HxoHwI  

11.11. 

Стихійні явища 

природи. Екологічні 

проблеми. 

Найвідоміші об'єкти, 

занесені до Списку 

природної спадщини 

ЮНЕСКО 

 

Опрацювати §18. 

Переглянути відеоматеріал 

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

YR-L_4 

12.11. 

Хімія 

Сокирка П.М. 

Валентність хімічних 

елементів.  

Опрацювати §13. 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=3eh446

LAojQ  

 

11.11. 

Складання формул 

бінарних сполук за 

 

Опрацювати §13. 

12.11. 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-na-temu-acajkovskij-za-sestrou-177600.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-na-temu-acajkovskij-za-sestrou-177600.html
https://www.youtube.com/watch?v=nLMrHJzA2js
https://www.youtube.com/watch?v=nLMrHJzA2js
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-bulat-okudzhava-do-pobachennya-hlopchiki-92309.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-bulat-okudzhava-do-pobachennya-hlopchiki-92309.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-bulat-okudzhava-do-pobachennya-hlopchiki-92309.html
https://www.youtube.com/watch?v=LfsTVHxoHwI
https://www.youtube.com/watch?v=LfsTVHxoHwI
https://www.youtube.com/watch?v=ufOVBYR-L_4
https://www.youtube.com/watch?v=ufOVBYR-L_4
https://www.youtube.com/watch?v=3eh446LAojQ
https://www.youtube.com/watch?v=3eh446LAojQ


валентністю 

елементів.  

Переглянути відеоматеріал 

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

WjPoIVl1Q  

 

Історія України 

 

Сокирка П.М. 

 

Внутрішня і 

зовнішня політика 

Володимира 

Великого. 

Впровадження 

християнства 

 

Опрацювати § 7.  

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=g9JMI_

8fXs0  

09.11. 

Всесвітня 

історія  

Сокирка П.М. 

Середньовічне 

європейське 

суспільство. 

Практична робота. 

Зіставити правове 

становище різних 

груп середньовічного 

населення Західної 

Європи. 

Опрацювати § 9.  

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=sSuLr2

79sac  

10.11. 

 

Інформатика 

 

Гут Л.В. 

 

Поняття електронної 

таблиці. Табличні 

процесори, їх 

призначення. 

Середовище 

табличного 

процесора. Об’єкти 

електронних таблиць 

– аркуш, клітинка, 

діапазон клітинок. 

Адресація. 

Переглянути відеоматеріал 

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

7fw3NY 

Опрацювати п.4.1 (ст.82-90), виконати 

завдання №10, 11 (ст.91) 

 

13.11. 

 

Фізична 

культура 

 

Гут Л.В. 

 

 

Волейбол Переглянути відеоматеріал, відтворити 

вправи для розвитку сили м’язів верхніх 

кінцівок 

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

wihlI 

Відпрацювати нижню пряму подачу 

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

exFehDQ 

 

09.11. 

Волейбол Переглянути відеоматеріал, відтворити 

вправи для розвитку сили м’язів нижніх 

кінцівок та черевного пресу 

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

No37Iro 

Рухлива гра «Малюкбол» 

 

10.11. 

Волейбол Переглянути відеоматеріал, відтворити 

вправи для розвитку сили м’язів спини 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ6xy

Lr1_sY 

Удосконалити виконання нижньої прямої 

подачі 

 

12.11. 

https://www.youtube.com/watch?v=e-WjPoIVl1Q
https://www.youtube.com/watch?v=e-WjPoIVl1Q
https://www.youtube.com/watch?v=g9JMI_8fXs0
https://www.youtube.com/watch?v=g9JMI_8fXs0
https://www.youtube.com/watch?v=sSuLr279sac
https://www.youtube.com/watch?v=sSuLr279sac
https://www.youtube.com/watch?v=HBTvv7fw3NY
https://www.youtube.com/watch?v=HBTvv7fw3NY
https://www.youtube.com/watch?v=SZJSEnwihlI
https://www.youtube.com/watch?v=SZJSEnwihlI
https://www.youtube.com/watch?v=ROmmexFehDQ
https://www.youtube.com/watch?v=ROmmexFehDQ
https://www.youtube.com/watch?v=SSQWNo37Iro
https://www.youtube.com/watch?v=SSQWNo37Iro
https://www.youtube.com/watch?v=PQ6xyLr1_sY
https://www.youtube.com/watch?v=PQ6xyLr1_sY


Музичне 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Традиційна обробка 

народної пісні. 

Традиційна обробка 

народної 

інструментальної 

музики. Фольклор та 

сучасна  стилізація. 

Українська 

автентична музика. 

Опрацювати матеріал, прослухати та 

проаналізувати музичні твори, розучити 

пісню  

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

4cVM-U 

 

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

N525nKs  

09.11. 

Образотворче 

мистецтво  

 

Чернова Л. В.  

 

Види декоративно-

прикладного 

мистецтва. Барвисте 

диво українського 

народного розпису. 

Вишивка – 

невмирущий оберіг. 

Чарівне мереживо 

витинанки.  

 Опрацювати матеріал. Виписати види 

ДПМ. 

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

E5Cp4  

 

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

cB6aE  

Практична робота 

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

m_K-JE 

10.11. 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В 

Роль  і місце 

вишивки стрічками у 

сучасному 

декоративно-

ужитковому 

мистецтві. 

Матеріали, 

Інструменти, 

пристосування. 

Робота з 

інформаційними 

джерелами. Пошук 

аналогів. 

Розроблення 

ескізного малюнка 

виробу. 

Опрацювати матеріал.  

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

vishivka-atlasnimi-strichkami-3-5-klasi-

13243.html  

 

https://korali.info/vishivka/vishivka-

strichkami.html  

Дібрати зразки виробів. Розробити 

ескізний малюнок. 

https://www.google.com/search?q=%D0%B

F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%

D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D

1%88%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D1%

81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%

D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&tb

m=isch&sxsrf=ALeKk00KUD-

c7ElZ2dseBdtcZsyya_ff4w:1604808341373

&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiuyv

r4iPLsAhUQqaQKHaR5AJgQ_AUICygB&

biw=752&bih=566&dpr=1  

11.11. 

Біологія    Контрольна робота з 

теми «Вступ», 

Опрацювати пар. 16-17 ст. 66-74.  10.11. 

https://www.youtube.com/watch?v=wJmxD4cVM-U
https://www.youtube.com/watch?v=wJmxD4cVM-U
https://www.youtube.com/watch?v=ULXhN525nKs
https://www.youtube.com/watch?v=ULXhN525nKs
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https://www.youtube.com/watch?v=LSsaGuE5Cp4
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https://www.youtube.com/watch?v=rZsmcrcB6aE
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https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00KUD-c7ElZ2dseBdtcZsyya_ff4w:1604808341373&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiuyvr4iPLsAhUQqaQKHaR5AJgQ_AUICygB&biw=752&bih=566&dpr=1
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Чернова Л. В. 

«Різноманітність 

тварин». Загальна 

Характеристика 

хордових. Риби. 

Амфібії. Рептилії. 

https://www.youtube.com/watch?v=vi2d3k

HdE0A  

Загальна 

Характеристика 

хордових. Риби. 

Амфібії. Рептилії. 

Опрацювати пар. 18-19 ст. 75-83 

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

kRMVA 

 

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

YzhxgKU 

Знайти цікаві факти про амфібій та 

рептилій. 

 

13.11. 

Основи 

здоров’я 

 

Запрута О.В. 

«Ріст, маса тіла і 

фізична форма» 

Підручник §11 стор. 71-73 

Презентація  

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

pokraschennya-fizichno-formi-pokazniki-

fizichnogo-rozvitku-pidlitkiv-125953.html 

 

09.11. 
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