
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 7 класу 

(02.11.2020 р. по 05.11.2020 р.) 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Основи 

здоров’я 

 

Запрута О.В. 

«Індивідуальний 

розвиток підлітків» 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням сервісу 

Zoom (пароль буде розміщено у групі 

Viber 7 класу) 

 

Підручник §10 стор. 65-70 

Презентація "Індивідуальний розвиток 

підлітка" 

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

individualniy-rozvitok-pidlitka-128273.html 

Онлайн-тест 

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

rozvitok-pidlitkiv-22739.html 

 

03.11.2020 

 

Історія України 
 

Сокирка П.М. 

 

Урок контролю 

знань з теми: 

«Виникнення та 

становлення Русі-

України. 

 

 

 

Файлове повідомлення. 02.11.2020 

Всесвітня історія  

 

Сокирка П.М. 

Зв'язок людини і 

природи. Рух 

населення. 

Внутрішня і воєнна 

колонізація.  

 

Переглянути відеоматеріал 

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

M3bVwI  

Опрацювати §8 на ст. 62 вик. завд. 6 

03.11.2020 

Географія  

 

Сокирка П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні риси 

клімату Африки. 

Кліматичні пояси і 

типи клімату.  Пр. 

р.4  

Визначення типів 

клімату Африки за 

кліматичними 

діаграми.  

 

Переглянути відеоматеріал 

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

QJQ4XqY  

Опрацювати § 13 

04.11.2020 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-individualniy-rozvitok-pidlitka-128273.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-individualniy-rozvitok-pidlitka-128273.html
https://naurok.com.ua/test/individualniy-rozvitok-pidlitkiv-22739.html
https://naurok.com.ua/test/individualniy-rozvitok-pidlitkiv-22739.html
https://www.youtube.com/watch?v=DZvLJM3bVwI
https://www.youtube.com/watch?v=DZvLJM3bVwI
https://www.youtube.com/watch?v=DRpOQJQ4XqY
https://www.youtube.com/watch?v=DRpOQJQ4XqY


 

 

Води суходолу 

Африки. 

Використання  

водних ресурсів.  

 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=Cni7T2

F262U  

Опрацювати §14 

05.11.2020 

Хімія 

 

Сокирка П.М. 

Маса атома. 

Атомна одиниця 

маси. Відносні 

атомні маси 

хімічних елементів.  

Переглянути відеоматеріал 

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

gWsRjM  

 Опрацювати §10 

04.11.2020 

Різноманітність 

речовин. Метали і 

неметали. Прості та 

складні 

речовини.Хімічні 

формули речовин. 

 

Переглянути відеоматеріал 

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

7TLcpg  

Опрацювати §9,12 

05.11.2020 

 

Геометрія 

 

Войтюк О.М. 

Паралельні прямі . 

Властивості 

паралельних 

прямих 

Підручник §8  (ст.40-42)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=h00tJ6

QUCVo  

Виконати № 154, 159, 161 

03.11.2020 

Кути , утворені за 

перетину 

паралельних 

прямих січною 

Підручник §9  (ст.45-47)–опрацювати 

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

mCBQs1Q  

Виконати № 170, 172, 174 

06.11.2020 

 

 

Алгебра 

 

Войтюк О.М. 

Многочлен . 

Подібні члени 

многочлена їх 

зведення 

Підручник §7 (ст.46)- опрацювати 

9.00 : 
https://zoom.us/j/92435497460?pwd=YjJo
em1PZTQ2OHBhbDdzajlmQ0lGZz09  
https://www.youtube.com/watch?v=cXTwS

VEaEOQ  

Виконати № 187, 192, 213 

02.11.2020 

 

Степінь 

многочлена 
Підручник §7 (ст. 47)- опрацювати 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-

uroku-algebri-7-klasu-na-temu-mnogoclen-

podibni-cleni-mnogoclena-ta-ih-zvedenna-

134205.html  

Виконати № 195,197,199 

04.11.2020 

 

Фізика 

 

Войтюк О.М. 

Графіки 

рівномірного 

прямолінійного 

руху 

Підручник §10 (ст.67-71) – опрацювати 

8.30 : 

https://zoom.us/j/92435497460?pwd=YjJoe

m1PZTQ2OHBhbDdzajlmQ0lGZz09  
https://www.youtube.com/watch?v=0yii5_g

9L6Q  

Виконати впр.10 (2,3,4) ст.72 

02.11.2020 

Нерівномірний 

прямолінійний рух 

. Середня 

швидкість 

Підручник § 11 (ст.73-76)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=C2xo7y

rhn78  

Виконати впр.11 (1-3) ст.76,77 

05.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Cni7T2F262U
https://www.youtube.com/watch?v=Cni7T2F262U
https://www.youtube.com/watch?v=guNKFgWsRjM
https://www.youtube.com/watch?v=guNKFgWsRjM
https://www.youtube.com/watch?v=MbnEZ7TLcpg
https://www.youtube.com/watch?v=MbnEZ7TLcpg
https://www.youtube.com/watch?v=h00tJ6QUCVo
https://www.youtube.com/watch?v=h00tJ6QUCVo
https://www.youtube.com/watch?v=wWNlmCBQs1Q
https://www.youtube.com/watch?v=wWNlmCBQs1Q
https://zoom.us/j/92435497460?pwd=YjJoem1PZTQ2OHBhbDdzajlmQ0lGZz09
https://zoom.us/j/92435497460?pwd=YjJoem1PZTQ2OHBhbDdzajlmQ0lGZz09
https://www.youtube.com/watch?v=cXTwSVEaEOQ
https://www.youtube.com/watch?v=cXTwSVEaEOQ
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-algebri-7-klasu-na-temu-mnogoclen-podibni-cleni-mnogoclena-ta-ih-zvedenna-134205.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-algebri-7-klasu-na-temu-mnogoclen-podibni-cleni-mnogoclena-ta-ih-zvedenna-134205.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-algebri-7-klasu-na-temu-mnogoclen-podibni-cleni-mnogoclena-ta-ih-zvedenna-134205.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-algebri-7-klasu-na-temu-mnogoclen-podibni-cleni-mnogoclena-ta-ih-zvedenna-134205.html
https://zoom.us/j/92435497460?pwd=YjJoem1PZTQ2OHBhbDdzajlmQ0lGZz09
https://zoom.us/j/92435497460?pwd=YjJoem1PZTQ2OHBhbDdzajlmQ0lGZz09
https://www.youtube.com/watch?v=0yii5_g9L6Q
https://www.youtube.com/watch?v=0yii5_g9L6Q
https://www.youtube.com/watch?v=C2xo7yrhn78
https://www.youtube.com/watch?v=C2xo7yrhn78


нерівномірного 

руху  

 

Англійська мова 

 

 Смаженюк С.Л. 

«На кухні » Підручник Урок 6 ст 73 

1. Повторити слова і описати 

картинку  впр. 1 ст 73 

2. Впр.3 описати свою кухню за 

зразком 

3. Повторити часи дієслів 

(довідничок) і виконати письмово 

впр.4 ст 74 

02.11.2020 

 

«Кухонне 

обладнання» 

Підручник Урок 7 ст 75 

1. Прочитати і записати слова впр 

1( прослухати аудіо запис у 

вайбер) 

2. Прочитати текст впр. 2 і 

заповнити пропуски 

3. Скласти словосполучення і 

речення з новими словами впр.4 

ст 76 

03.11.2020 

 

«Приготування їжі» Підручник Урок 8 ст.76 

1. Склади тлумачний словничок 

ст.77 впр 7 

2. Впр. 5ст 76  

3. Впр 8 ст 78 письмово( зразок впр 

5) 

05.11.2020 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

Гут Л.В. 

 
 

Футбол Виконати комплекс ЗРВ.  

Укидання м’яча з різних вихідних 

положень (відпрацювати)  

https://ppt-online.org/166451 

 

02.11.2020 

Волейбол Виконати комплекс ЗРВ.  

Переглянути презентацію. Способи 

пересування гравців по ігровому 

майданчику 

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

fizkulturi-dlya-7klasu-na-temu-voleybol-

6360.html 

 

03.11.2020 

Волейбол Виконати комплекс ЗРВ.  

Передача м’яча обома руками зверху в 

парах, відпрацювати 

https://sites.google.com/site/fizkultskarb/ho

me/privet/volejbol/peredaca-m-aca-zverhu-

dvoma-rukami 

 

05.11.2020 

 

Інформатика 

 

Гут Л.В. 
 

Моделі. Типи 

моделей. Етапи 

побудови моделей. 

Реалізація 

математичних 

моделей. 

Практична робота 

Переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=s327bV

q1YWw 

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

2hq5UjsO6M 

Опрацювати розділ 2 (ст 35-47) 

Виконати практичну роботу 

06.11.2020 

https://ppt-online.org/166451
https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-fizkulturi-dlya-7klasu-na-temu-voleybol-6360.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-fizkulturi-dlya-7klasu-na-temu-voleybol-6360.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-fizkulturi-dlya-7klasu-na-temu-voleybol-6360.html
https://sites.google.com/site/fizkultskarb/home/privet/volejbol/peredaca-m-aca-zverhu-dvoma-rukami
https://sites.google.com/site/fizkultskarb/home/privet/volejbol/peredaca-m-aca-zverhu-dvoma-rukami
https://sites.google.com/site/fizkultskarb/home/privet/volejbol/peredaca-m-aca-zverhu-dvoma-rukami
https://www.youtube.com/watch?v=s327bVq1YWw
https://www.youtube.com/watch?v=s327bVq1YWw
https://www.youtube.com/watch?v=-2hq5UjsO6M
https://www.youtube.com/watch?v=-2hq5UjsO6M


№3. Побудова 

інформаційних 

моделей у різних 

програмних 

середовищах. 

 

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

lmJ_wo 

Виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/start/13143 

 

Музичне 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Аранжування 

народної музики. 

Вокальні 

перевтілювання. 

Історія двох 

вальсів. 

Інструментальні 

перевтілювання. 

Електронне 

аранжування. 

Аранжування 

поліфонічних 

творів. 

Узагальнення. 

Опрацювати матеріал, прослухати та 

проаналізувати музичні твори, 

розучити пісню «Україна», «Куди 

знака дитинство» 

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

vxHnjQco 

 

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

7GLG8cB0 

 

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

STlst9z4A 

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

AGVDO6As  

 

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

5IvKiMBw  

 

 

02.11.2020 

Образотворче 

мистецтво  

 

Чернова Л. В.  

 

Архітектурні 

пам’ятки 

України. Світові 

шедеври 

архітектури. 

 Опрацювати матеріал, намалювати 

малюнок. 
https://www.youtube.com/watch?v=89L7P
1g1zQ4  

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

742AP3lU  

03.11.2020 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В 

Елементи 

в’язання спицями. 

Добір схеми для 

в’язання. 

В’язання виробу. 

Оздоблення 

в’язаного виробу. 

Остаточна 

обробка в’язаного 

виробу. Захист 

проекту. 

Опрацювати матеріал. Виготовити та 

презентувати виготовлений виріб. 

http://creat-

hm.at.ua/publ/vjazanie/vjazanie_spicami

/5  

 

https://stylni-

shtuchki.blogspot.com/p/8.html 

 

https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagai

chenko-labor-training-service-types-of-

work-9-class-2017/10.php  

 

  04.11.2020 

Українська 

мова 

 

Борова Н.А. 

Р.М.Стислий 

письмовий переказ 

розповідного 

тексту художнього 

стилю про 

Підручник стор. 81-83,вправа 156. 

 

  

 

04.11.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZPvLlmJ_wo
https://www.youtube.com/watch?v=GZPvLlmJ_wo
https://naurok.com.ua/test/start/13143
https://www.youtube.com/watch?v=MpivxHnjQco
https://www.youtube.com/watch?v=MpivxHnjQco
https://www.youtube.com/watch?v=rEs7GLG8cB
https://www.youtube.com/watch?v=rEs7GLG8cB
https://www.youtube.com/watch?v=s-STlst9z4A
https://www.youtube.com/watch?v=s-STlst9z4A
https://www.youtube.com/watch?v=8MJAGVDO6As
https://www.youtube.com/watch?v=8MJAGVDO6As
https://www.youtube.com/watch?v=PQz5IvKiMBw
https://www.youtube.com/watch?v=PQz5IvKiMBw
https://www.youtube.com/watch?v=89L7P1g1zQ4
https://www.youtube.com/watch?v=89L7P1g1zQ4
https://www.youtube.com/watch?v=SiQ742AP3lU
https://www.youtube.com/watch?v=SiQ742AP3lU
http://creat-hm.at.ua/publ/vjazanie/vjazanie_spicami/5
http://creat-hm.at.ua/publ/vjazanie/vjazanie_spicami/5
http://creat-hm.at.ua/publ/vjazanie/vjazanie_spicami/5
https://stylni-shtuchki.blogspot.com/p/8.html
https://stylni-shtuchki.blogspot.com/p/8.html
https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-of-work-9-class-2017/10.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-of-work-9-class-2017/10.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-of-work-9-class-2017/10.php


виконання певних 

дій  

Українська 

література 

 

Борова Н.А. 

Т.Шевченко «Мені 

тринадцятий 

минало».Зміна 

емоційного стану 

незахищеної 

дитячої душі у 

великому і 

складному світі. 

«Тополя». 

Романтична ідея 

незнищенності 

справжнього 

кохання,краси,вірн

ості. 

 

Презентація 

www.slideshare.net/ssuser282c8d/

ss-81996654 

 
           Підручник стор.60-72. 

Завдання: ідейно-художній аналіз віршів. 

Опрацювати статтю  В. Кравченко 

«Образи- символи в баладі « Тополя». 

Підготувати повідомлення ( на вибір) за 

темами: « Історія створення  «Заповіту». 

«Історія видання «Заповіту», «Заповіт» у 

музиці», « Переклади « Заповіту». 
 

 

04.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Заповіт»- твір, що 

єднає минуле, 

теперішнє і 

майбутнє. Історія 

написання. Ідея 

єднання з рідною 

землею. Мрія про 

щасливе майбутнє 

свого народу, віра в 

нього. 

Презентація 

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

uroku-ukra-nsko-literaturi-dlya-7-klasu-t-g-

shevchenko-zapovit-124882.html 

 

 

 

 

 

 

 Вивчити напам*ять  поезію  «Заповіт» 

 

 

06.11.2020 

Зарубіжна 

література 

 

Борова Н.А. 

В. Скотт 

«Айвенго». 

Мудрість та любов 

жіночого 

серця.Ровена та 

Ребекка- дві різні 

долі. Р. М. 

Утілення в образі 

Айвенго кодексу 

лицаря. 

Підручник    стор.91,завдання 5,10. 

 

03.11.2020 

Галчинський «Лист 

з полону», «Пісня 

про солдатів 

Вестерплятте». 

 

Підручник стор.91, 94,завдання 

3,4.Презентація 

https://dovidka.biz.ua/pisnya-pro-soldativ-z-

vesterplyatte-analiz-virsha/ 

 

06.11.2020 

Біологія    

 

Чернова Л. В. 

Членистоногі. 

Ракоподібні. 

Павукоподібні. 

Комахи.  

Практична робота 

№1. Виявлення 

прикладів 

Повторити пар. 11-12 ст. 42-50. 

Виконати практичну роботу №1. 

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

4pxxZTh8 

 

03.11.2020 

http://www.slideshare.net/ssuser282c8d/ss-81996654
http://www.slideshare.net/ssuser282c8d/ss-81996654
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ukra-nsko-literaturi-dlya-7-klasu-t-g-shevchenko-zapovit-124882.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ukra-nsko-literaturi-dlya-7-klasu-t-g-shevchenko-zapovit-124882.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ukra-nsko-literaturi-dlya-7-klasu-t-g-shevchenko-zapovit-124882.html
https://dovidka.biz.ua/pisnya-pro-soldativ-z-vesterplyatte-analiz-virsha/
https://dovidka.biz.ua/pisnya-pro-soldativ-z-vesterplyatte-analiz-virsha/
https://www.youtube.com/watch?v=sXI4pxxZTh8
https://www.youtube.com/watch?v=sXI4pxxZTh8


пристосування до 

способу життя у 

комах. 

Молюски. 

Паразитичні 

черви – 

гельмінти. 

Паразитичні та 

кровосисні 

членистоногі. 

Контрольна 

робота з тем: 

«Вступ», 

«Різноманітність 

тварин». 

 

Опрацювати пар. 13-15 ст. 51-65 

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

XKhFURJ0 

 

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

q8RSDEcs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ak7

9fuSiPMs 

 

06.11.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NrBXKhFURJ0
https://www.youtube.com/watch?v=NrBXKhFURJ0
https://www.youtube.com/watch?v=_hbq8RSDEcs
https://www.youtube.com/watch?v=_hbq8RSDEcs
https://www.youtube.com/watch?v=ak79fuSiPMs
https://www.youtube.com/watch?v=ak79fuSiPMs

