
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 7 класу 

(16.11.2020 р. по 20.11.2020 р.) 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

 

Фізика 

 

Войтюк О.М. 

Коливальний рух . 

Амплітуда коливань . 

Період коливань. 

Маятники 

Підручник §13 ( ст.85-89)– опрацювати 

https://zoom.us/j/95802436191?pwd=T3Bv

YzBqMERXSnlwb2VQNlpvS3ZpZz09   

Виконати впр.13 (2,3,4) 

 

16.11.2020 

 

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) 

09.11.2020 

 

«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 

10.11.2020 

 

«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) 

12.11.2020 

 

 

Алгебра 

 

Войтюк О.М. 

Множення одночлена 

на многочлен 

Підручник §9 (ст.58) повторити 

https://zoom.us/j/91959297510?pwd=ZXpF

Uk15bmNWMGZVellnNVE5bXJKQT09  

Виконати № 268, 270, 281 

16.11.2020 

Історія 

України 

 

 Опрацювати § 8.  16.11.2020 

https://zoom.us/j/95802436191?pwd=T3BvYzBqMERXSnlwb2VQNlpvS3ZpZz09
https://zoom.us/j/95802436191?pwd=T3BvYzBqMERXSnlwb2VQNlpvS3ZpZz09
https://zoom.us/j/91959297510?pwd=ZXpFUk15bmNWMGZVellnNVE5bXJKQT09
https://zoom.us/j/91959297510?pwd=ZXpFUk15bmNWMGZVellnNVE5bXJKQT09


Сокирка П.М. 

 

Київська держава ( 

Русь -Україна) за 

Ярослава Мудрого.  

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=KO28
yjZ_oSA  

Скласти таблицю « Внутрішня та 

зовнішня політика Ярослава Мудрого» 

 

Всесвітня 

історія  

Сокирка П.М. 

Середньовічне місто. 

Повсякденне життя. 

 

Опрацювати §11.  

Виконати завдання на ст. 86  1-4. 

Переглянути презентацію  

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-
serednovicni-mista-7-klas-61712.html   
 

17.11.2020 

Географія  

Сокирка П.М. 

 

 

 

 

 

 

Населення. Держави. 

Зв'язки України з 

державами 

Африканського 

континенту.   

 

Опрацювати § 19-20. 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=BaYRp
dY6ROk  

https://www.youtube.com/watch?v=aTT8
w4-_pUI 
На ст.. 87 виконати завдання 3,4 .  

  

18.11.2020 

 

Географічне 

положення Південної 

Америки. Дослідження 

та освоєння материка.  

 

 

Опрацювати §21. 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=k1yE6
V-kY1A  

19.11.2020 

Хімія 

Сокирка П.М. 

Узагальнення 

вивченого з теми : 

«Початкові хімічні 

поняття».  

Файлове повідомлення   18.11.2020 

Відносна молекулярна 

маса її обчислення за 

хімічною формулою.  

 

Опрацювати §10. 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=BAqB
DIQjYbU  

19.11.2020 

Інформатика 

 

Гут Л.В. 

 

Введення та 

редагування даних 

основних типів. 

Редагування 

електронних таблиць. 

Автозаповнення та 

автозавершення. 

Копіювання та 

переміщення клітинок 

та діапазонів. 

 

Переглянути відеоурок 

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

wSfU2A 

 

Опрацювати п.4.2 (91-98), виконати 

завдання №3 (ст.99), №7, 8 (ст.100) 

20.11.2020 

 

 

Фізична 

культура 

 

Волейбол Вправи на розтягування (відпрацювати) 

https://www.youtube.com/watch?v=vpKa5v

qfxC0 

Вибір місця для виконання другої 

передачі. Відпрацювання подач 

16.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=KO28yjZ_oSA
https://www.youtube.com/watch?v=KO28yjZ_oSA
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https://www.youtube.com/watch?v=BaYRpdY6ROk
https://www.youtube.com/watch?v=aTT8w4-_pUI
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https://www.youtube.com/watch?v=BAqBDIQjYbU
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Гут Л.В. 

 

 

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

BFBi1qY 

Рухлива гра «Малюкбол» 

 

Волейбол Виконати комплекс 

загальнорозвивальних вправ у русі. 

Поєднання різних способів пересування. 

Передача м’яча обома руками зверху від 

стіни (відпрацювати) 

https://www.youtube.com/watch?v=5u0xfC

HDl_I 

 

17.11.2020 

Волейбол Вправи для запобігання плоскостопості 

(виконати) 

https://www.youtube.com/watch?v=bo2jyE

nZpeY 

Прийом м’яча обома руками знизу у 

парах (відпрацювати) 

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

3uh5E 

 Рухлива гра «Малюкбол» 

 

19.11.2020 

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 «Чом ти не прийшов». 

https://www.youtube.com/watch?v=AIRzg3

h9-TQ  

 

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

1aKxmE  

16.11.2020 

Образотворче 

мистецтво  

 

Чернова Л. В.  

 

Види декоративно-

прикладного 

мистецтва. Барвисте 

диво українського 

народного розпису. 

Вишивка – 

невмирущий оберіг. 

Чарівне мереживо 

витинанки.  

 Опрацювати матеріал. Намалювати 

малюнок.  

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

4JddKY  

17.11.2020 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В 

Роль  і місце вишивки 

стрічками у сучасному 

декоративно-

ужитковому мистецтві. 

Матеріали, 

Інструменти, 

пристосування. Робота 

з інформаційними 

джерелами. Пошук 

Навчитись вишивати стрічками. 

https://www.youtube.com/watch?v=0W5eb

Lxrkqs  

  18.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=3YVGBFBi1qY
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аналогів. Розроблення 

ескізного малюнка 

виробу. 

Біологія    

 

Чернова Л. В. 

Загальна 

Характеристика 

хордових. Риби. 

Амфібії. Рептилії. 

 Виконати тестові завдання 

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

20814.html  

 

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

22449.html  

17.11.2020 

Основи 

здоров’я 

 

Запрута О.В. 

«Ріст, маса тіла і 

фізична форма» 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням сервісу 

Zoom (пароль буде розміщено у групі 

Viber 7 класу) 

 

Підручник §11 стор. 74-77 

Презентація «Режим харчування 

підлітків» 

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

harchuvannya-pidlitkiv-46012.html 

 

16.11.2020 

 

Українська 

мова  

            Борова 

Н.А.     

 

 

 

  

РМ. Складання допису 

в соцмережі про 

важливу подію зі 

шкільного життя. 

 

Презентація https://naurok.com.ua/rm-

skladannya-dopisu-v-socmerezhi-pro-

vazhlivu-podiyu-zi-shkilnogo-zhittya-z-

vikoristannyam-diesliv-riznih-sposobiv-

101633.html 

Приклади 

http://kononchykn.blogspot.com/2017/10/bl

og-post.html  Написати допис.       

19.11.2020                

 

 

 

 

 

 

Способи дієслів. 

Дійсний спосіб. 

 

Підручник стор.92, вивчити правила 

стор. 92, вправа 179 (укажіть дієслова 

дійсного способу) 

 

20.11.2020                

 

Українська 

література       

Контрольна робота. « 

Про минулі часи» 

(тести і завдання) 

Прочитати уривки з повісті М.Стельмаха 

«Гуси- лебеді летять». 

18.11.2020       
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М. Стельмах « Гуси-

лебеді летять» - 

автобіографічна 

повість про дитинство.                     

Єдність світу природи 

світу дитячої душі ( у 

вчинках, поведінці, 

роздумах, 

переживаннях).           

Підручник стор. 109-142, завдання  на 

стор. 142. Презентація 

https://www.youtube.com/watch?v=t4cO74

gofNc 

20.11.2020         

 

 

 

 

Зарубіжна 

література        

 

 

 

 

 

 

 

    

В.Биков «Альпійська 

балада». Особливості 

сюжету і композиції.  

 

 

Підручник стор.96- 110., завдання 1-9 

(усно),  Презентація 

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

uroku-zarubiznoi-literaturi-u-7-klasi-na-

temu-v-v-bikov-alpijska-balada-obrazi-

ivana-tereska-i-dzulii-15859 

 

17.11.2020 

 

 

 

 

Протистояння сили 

дружби і кохання світу 

насильства. Образи 

Івана Терешка і 

Джулії.       

 

Завдання 10  на стор.110. Фільм 

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

1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%

D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0

%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0

%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0&oq=%

D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0

%B2+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.12992j0j7

&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

20.11.2020         
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