
Графік дистанційного навчання  

для учнів 7 класу  

з 13.01.2021 -15.01.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Географія  

 

Сокирка П.М 

Географічне положення 

Антарктида й 

Антарктика. 

Опрацювати §32 на ст..145. вик. 

завд.4,5. 

Переглянути відеоматеріал  

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

=VM1Yhhhe2SI&ab_channel=%

D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D0%A8%D0%BA%D0%B

E%D0%BB%D0%B01%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1%81  

 

13.01 

Хімія 

Сокирка П.М 

Закон збереження маси 

речовини піл час 

хімічних реакцій. 

Опрацювати §16, на ст.. 120. 

Вик. завд.1,2, 

Переглянути відеоматеріал  

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

=hhSYLHZ6Hz0&ab_channel=%

D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%

B2%D0%B0%D1%82%D0%BD

%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D

0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%

95%D1%80%D1%83%D0%B4%

D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%

8C%D0%B2%D1%96%D0%B2  

13.01 

 

 

 

Трудове 

навчання    

 

Чернова Л. В. 

Традиційні види 

рукоділля і ДУМ. 

Вишивка як вид ДУМ. 

Види вишитих виробів. 

Вибір виробу та 

візерунка для 

вишивання. Добір 

тканини, ниток, видів 

швів для вишивання 

виробу. Організація 

робочого місця. 

Вишивальні шви та їх 

види. Прозорі мережки: 

«одинарний прутик», 

«подвійний прутик», 

«роздільний прутик». 

Опрацювати матеріал.  

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

=vJz1azYyyWA 

 

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

=f3dsMYz1PLo 

Підготувати повідомлення 

«Види столової білизни». 

Дібрати інструменти та 

матеріали для виготовлення 

столової білизни: канва (або 

тканина білого кольору) 

голка,нитка біла (для шиття), 

нитки для вишивання, ножиці. 

13.01 

https://www.youtube.com/watch?v=VM1Yhhhe2SI&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=VM1Yhhhe2SI&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=VM1Yhhhe2SI&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=VM1Yhhhe2SI&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=VM1Yhhhe2SI&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=VM1Yhhhe2SI&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=hhSYLHZ6Hz0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=hhSYLHZ6Hz0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=hhSYLHZ6Hz0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=hhSYLHZ6Hz0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=hhSYLHZ6Hz0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=hhSYLHZ6Hz0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=hhSYLHZ6Hz0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=hhSYLHZ6Hz0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=hhSYLHZ6Hz0&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=vJz1azYyyWA
https://www.youtube.com/watch?v=vJz1azYyyWA
https://www.youtube.com/watch?v=f3dsMYz1PLo
https://www.youtube.com/watch?v=f3dsMYz1PLo


Українська мова         

Борова Н.А. 

Дієприкметник як 

особлива форма 

дієслова:загальне 

значення,морфологічні 

ознаки, синтаксична 

роль. 

Презентація   

http://www.myshared.ru/slide/104

5201/ 

                   Підручник стор.112-

115,вправи 223,224,225. 

13.01 

Українська 

література  

Борова Н.А. 

О.Стороженко , його 

гумористичні твори. 

Оповідання« Скарб». 

Морально-етичні 

проблеми в оповіданні. 

Повчальний характер 

оповідання. 

Презентація 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-oleksa-storozenko-skarb-

207109.html 

                     Підручник стор.185-

191,завдання на стор.189-190  

(письмово 1-3.6,10) 

 

13.01 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Застосування формул 

різниці квадратів та 

квадрата двочлена 

Підручник  §14-16  ( ст. 

89,94,98)- повторити 
https://www.youtube.com/watch?v

=Oh6OXewdmkM  

Виконати № 474, 534, 532 

13.01 

Англійська мова  

 

Смаженюк С.Л. 

«Наш вільний час» 1. Урок 1 ст129 Повторити 

слова з теми «Вільний 

час»(словник) 

2. Впр 2 ст 129 Складіть 

діалоги за зразком 

3. Впр.7 ст 131(письмово) 

14.01 

 

Українська мова         

Борова Н.А. 

 

РМ. Складання й 

розігрування діалогів 

відповідно до ситуації, 

пов*язаної з 

характеристикою людей, 

з використанням 

дієприкметників.  

 

 

 

 

 

 

 

Дібрати  фразеологізми (з 

дієприкметниками), що 

характеризують психічні стани 

людини. 

14.01 

 

 

Хімія 

Сокирка П.М. 

Схема хімічної реакції. 

Хімічні рівняння, 

Опрацювати §16. На ст..121. 

вик. завд. 3(в,е). 

Переглянути відеоматеріал  

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

=se9JGasF3jI&ab_channel=%D0

%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B

3%D0%B0%D0%91%D0%BE%

D0%B9%D0%BA%D0%BE  

14.01 

Географія 

 

Тектонічна будова, 

ральєф Антарктиди. 

Опрацювати §33 на ст.. 148. 

Вик. завд.3. 

14.01 

http://www.myshared.ru/slide/1045201/
http://www.myshared.ru/slide/1045201/
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-oleksa-storozenko-skarb-207109.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-oleksa-storozenko-skarb-207109.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-oleksa-storozenko-skarb-207109.html
https://www.youtube.com/watch?v=Oh6OXewdmkM
https://www.youtube.com/watch?v=Oh6OXewdmkM
https://www.youtube.com/watch?v=se9JGasF3jI&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=se9JGasF3jI&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=se9JGasF3jI&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=se9JGasF3jI&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=se9JGasF3jI&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE


Сокирка П.М. Переглянути презентацію  

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-antarktida-chastina-2-7-klas-

79609.html  

 

 

 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Теніс Повторення вивчених технічних 

елементів з теми «Настільний 

теніс». 

Переглянути презентації 

(повторити) 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-suddivstvo-zmagan-z-nastilnogo-

tenisu-165629.html 

 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-na-temu-nastilnij-tenis-

276427.html 

 

Удосконалити технічні 

елементи (файлове 

повідомлення) 

 

 

14.01 

Фізика 

Войтюк О.М. 

Задачі на знаходження 

густини 
Підручник §17 (ст.118-119) – 

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

=CDqsErh26rY  

Виконати  Впр.№ 17(2,3,4) 

14.01 

 

 

 

 

Біологія 

 

Чернова Л. В 

Особливості обміну 

речовин 

гетеротрофного 

організму. Живлення і 

травлення. 

Різноманітність 

травних систем. 
Дихання та газообмін у 

тварин. Кров, її основні 

функції. Транспорт 

речовин у  тварин. 

Незамкнена і замкнена 

кровоносна системи. 

Практична робота №4. 

Порівняння будови 

кровоносної системи 

хребетних тварин. 

Опрацювати пар.28,29 ст.116-

125 

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

=zzmrffvsAGM  

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

=cQ6MG937Shw 

Виконати тестові завдання 

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

rechovin-geterotrofnogo-

organizmu-zhivlennya-i-

travlennya-31773.html  

15.01 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Величини. Змінні. 

Вказівка присвоювання 

Переглянути відеоматеріал 

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

=sSlL8ObFuUU&ab_channel=%D

0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B

15.01 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-antarktida-chastina-2-7-klas-79609.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-antarktida-chastina-2-7-klas-79609.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-antarktida-chastina-2-7-klas-79609.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suddivstvo-zmagan-z-nastilnogo-tenisu-165629.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suddivstvo-zmagan-z-nastilnogo-tenisu-165629.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suddivstvo-zmagan-z-nastilnogo-tenisu-165629.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-nastilnij-tenis-276427.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-nastilnij-tenis-276427.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-nastilnij-tenis-276427.html
https://www.youtube.com/watch?v=CDqsErh26rY
https://www.youtube.com/watch?v=CDqsErh26rY
https://www.youtube.com/watch?v=zzmrffvsAGM
https://www.youtube.com/watch?v=zzmrffvsAGM
https://www.youtube.com/watch?v=cQ6MG937Shw
https://www.youtube.com/watch?v=cQ6MG937Shw
https://naurok.com.ua/test/obmin-rechovin-geterotrofnogo-organizmu-zhivlennya-i-travlennya-31773.html
https://naurok.com.ua/test/obmin-rechovin-geterotrofnogo-organizmu-zhivlennya-i-travlennya-31773.html
https://naurok.com.ua/test/obmin-rechovin-geterotrofnogo-organizmu-zhivlennya-i-travlennya-31773.html
https://naurok.com.ua/test/obmin-rechovin-geterotrofnogo-organizmu-zhivlennya-i-travlennya-31773.html
https://www.youtube.com/watch?v=sSlL8ObFuUU&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=sSlL8ObFuUU&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=sSlL8ObFuUU&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0


8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%

D1%80%D0%B8%D1%88%D1%

82%D0%BE%D0%BF%D0%B0 

Виконати практичне завдання 

(1) 

Зарубіжна 

література  

Борова Н. А   

 

Е. По-засновник жанру 

детективу у світовій 

літературі. Повість 

«Золотий жук». 

Презентація  

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-edgar-po-zolotiy-zhuk-

64373.html 

                    Підручник стор190-

201, скласти літературний 

диктант. 

15.01 

Українська мова         

Борова Н.А. 

 

 

 

РМ,. Складання й 

розігрування діалогів, 

що характеризують 

психічні стани людей,  з 

використанням 

фразеологізмів, які 

містять дієприкметники. 

 

Переглянути матеріал 

https://naurok.com.ua/urok-urm-9-

skladannya-y-rozigruvannya-

dialogiv-vidpovidno-do-situaci-

pov-yazano-z-harakteristikoyu-

lyudey-z-vikoristannyam-

dieprikmetnikiv-33443.html 

 

15.01 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Медіана , бісектриса і 

висота трикутника 
Підручник §15 (ст.87-89) – 

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

=L5laQeSLQcg  

Виконати № 353, 355, 356, 358 

15.01 

 

Українська 

література  

Борова Н.А 

О. Стороженко 

«Скарб».Гумористичне,в

и- привальне зображення 

головного героя. Скарб-

узагальнений образ 

щастя. 

Переглянути матеріал 

https://vseosvita.ua/library/oleksa-

storozenko-skarb-skarb-

uzagalnenij-obraz-sasta-

gumoristicne-vikrivalne-

zobrazenna-golovnogo-geroa-

povcalnij-harakter-opovidanna-

60218.html 

Написати листа Павлусеві. 

15.01 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sSlL8ObFuUU&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=sSlL8ObFuUU&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=sSlL8ObFuUU&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://naurok.com.ua/prezentaciya-edgar-po-zolotiy-zhuk-64373.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-edgar-po-zolotiy-zhuk-64373.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-edgar-po-zolotiy-zhuk-64373.html
https://naurok.com.ua/urok-urm-9-skladannya-y-rozigruvannya-dialogiv-vidpovidno-do-situaci-pov-yazano-z-harakteristikoyu-lyudey-z-vikoristannyam-dieprikmetnikiv-33443.html
https://naurok.com.ua/urok-urm-9-skladannya-y-rozigruvannya-dialogiv-vidpovidno-do-situaci-pov-yazano-z-harakteristikoyu-lyudey-z-vikoristannyam-dieprikmetnikiv-33443.html
https://naurok.com.ua/urok-urm-9-skladannya-y-rozigruvannya-dialogiv-vidpovidno-do-situaci-pov-yazano-z-harakteristikoyu-lyudey-z-vikoristannyam-dieprikmetnikiv-33443.html
https://naurok.com.ua/urok-urm-9-skladannya-y-rozigruvannya-dialogiv-vidpovidno-do-situaci-pov-yazano-z-harakteristikoyu-lyudey-z-vikoristannyam-dieprikmetnikiv-33443.html
https://naurok.com.ua/urok-urm-9-skladannya-y-rozigruvannya-dialogiv-vidpovidno-do-situaci-pov-yazano-z-harakteristikoyu-lyudey-z-vikoristannyam-dieprikmetnikiv-33443.html
https://naurok.com.ua/urok-urm-9-skladannya-y-rozigruvannya-dialogiv-vidpovidno-do-situaci-pov-yazano-z-harakteristikoyu-lyudey-z-vikoristannyam-dieprikmetnikiv-33443.html
https://www.youtube.com/watch?v=L5laQeSLQcg
https://www.youtube.com/watch?v=L5laQeSLQcg
https://vseosvita.ua/library/oleksa-storozenko-skarb-skarb-uzagalnenij-obraz-sasta-gumoristicne-vikrivalne-zobrazenna-golovnogo-geroa-povcalnij-harakter-opovidanna-60218.html
https://vseosvita.ua/library/oleksa-storozenko-skarb-skarb-uzagalnenij-obraz-sasta-gumoristicne-vikrivalne-zobrazenna-golovnogo-geroa-povcalnij-harakter-opovidanna-60218.html
https://vseosvita.ua/library/oleksa-storozenko-skarb-skarb-uzagalnenij-obraz-sasta-gumoristicne-vikrivalne-zobrazenna-golovnogo-geroa-povcalnij-harakter-opovidanna-60218.html
https://vseosvita.ua/library/oleksa-storozenko-skarb-skarb-uzagalnenij-obraz-sasta-gumoristicne-vikrivalne-zobrazenna-golovnogo-geroa-povcalnij-harakter-opovidanna-60218.html
https://vseosvita.ua/library/oleksa-storozenko-skarb-skarb-uzagalnenij-obraz-sasta-gumoristicne-vikrivalne-zobrazenna-golovnogo-geroa-povcalnij-harakter-opovidanna-60218.html
https://vseosvita.ua/library/oleksa-storozenko-skarb-skarb-uzagalnenij-obraz-sasta-gumoristicne-vikrivalne-zobrazenna-golovnogo-geroa-povcalnij-harakter-opovidanna-60218.html
https://vseosvita.ua/library/oleksa-storozenko-skarb-skarb-uzagalnenij-obraz-sasta-gumoristicne-vikrivalne-zobrazenna-golovnogo-geroa-povcalnij-harakter-opovidanna-60218.html

