
Графік дистанційного навчання  

для учнів 7 класу  

з 18.01.2021 -22.01.2021 

 

 
 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Основи здоров’я 

Запрута О.В. 

Психологічний 

розвиток підлітка. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google meet 

(посилання буде розміщено у 

групі 

Viber 7 класу) 

 

Опрацювати §14 стор. 91-96 

Написати конспект 

Переглянути презентацію за 

посиланням 

https://vseosvita.ua/library/prezenta

cia-na-temu-psihologicnij-rozvitok-

pidlitka-389565.html 

18.01 

Фізична культура 

Гут Л.В. 

Теніс Подачі з нижнім обертом м’яча, 

переглянути відеоматеріал, 

удосконалити техніку 

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

=JGvMc_pxWrc&ab_channel=shar

ecracks 

Накати справа та зліва, 

переглянути відеоматеріал, 

відтворити 

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

=6CYVak8Rea4&ab_channel=%D

0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%8

1%D1%96%D0%BA%D0%BC%D

0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96

%D0%BA 

Виконати вправи 

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

=u7JtxCw_tKQ&ab_channel=Flesh

kaXDude 

 

18.01 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«У кінотеатрі» 

Лексика  Діалогічне 

мовлення 

Урок у Google Meet час 11.20 

1. Повторити слова з теми 

«Кіно» 

18.01 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-psihologicnij-rozvitok-pidlitka-389565.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-psihologicnij-rozvitok-pidlitka-389565.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-psihologicnij-rozvitok-pidlitka-389565.html
https://www.youtube.com/watch?v=JGvMc_pxWrc&ab_channel=sharecracks
https://www.youtube.com/watch?v=JGvMc_pxWrc&ab_channel=sharecracks
https://www.youtube.com/watch?v=JGvMc_pxWrc&ab_channel=sharecracks
https://www.youtube.com/watch?v=6CYVak8Rea4&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=6CYVak8Rea4&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=6CYVak8Rea4&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=6CYVak8Rea4&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=6CYVak8Rea4&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=6CYVak8Rea4&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=u7JtxCw_tKQ&ab_channel=FleshkaXDude
https://www.youtube.com/watch?v=u7JtxCw_tKQ&ab_channel=FleshkaXDude
https://www.youtube.com/watch?v=u7JtxCw_tKQ&ab_channel=FleshkaXDude


2. Впр2 ст121(Буренко В. М) 

3. Впр8 ст122 письмово 

Історія України 

Сокирка П.М. 

Передумови 

політичного 

роздроблення 

Київської держави. 

Любецький з’їзд 

князів. Правління 

Володимира 

Мономаха. 

Опрацювати §13 

Переглянути відеоматеріал 

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

=k-

H6cdzS78Y&ab_channel=KozakU

A 

18.01. 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Взаємодія тіл. Сила Підручник §18 (ст.121-122) – 

опрацювати, виконати  впр. 17 

(5,6) https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw 

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

=Vb1KE2LaaaA 

 

18.01 

Музичне 

мистецтво 

 

Чернова Л. В. 

Сучасна музика. 

Стилі та напрями. 

Джаз. Рок-н-рол. 

Історія року. 

Опрацювати матеріал. Слухання 

та аналіз музичних творів. 

http://musiclessons.ucoz.com/load/

7_klas/17/61-1-0-1070 

Розучити пісню «Хуртовина» 

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

=9CEg2f8Ojr0 

18.01 

 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Сума і різниця кубів Підручник  §17  ( ст. 102-104)- 

опрацювати, виконати № 554, 

556, 560 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

=RDyQaprM-ao 

18.01 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А 

Е.По «Золотий жук». 

Особливості 

композиційної будови 

твору – «розповідь у 

розповіді»,її художнє 

значення. 

https://vseosvita.ua/library/prezenta

cia-do-uroku-z-vivcenna-

opovidanna-e-po-zolotij-zuk-u-7-

klasi-za-novou-programou-

153801.html -переглянути 

презентацію,виконати домашнє 

завдання, підготувати матеріали 

для характеристики образів. 

 

19.01 

Всесвітня історія 

Сокирка П.М. 

Священна Римська 

імперія: устрій та 

боротьба за 

політичний провід 

між світськими і 

духовними 

володарями. 

Опрацювати §18, на ст..128, вик. 

завд.1. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=xF0rA2ozmU0&ab_channel=%D

0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%9

6%D0%B0%D0%A1%D1%82%D

1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F

19.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=k-H6cdzS78Y&ab_channel=KozakUA
https://www.youtube.com/watch?v=k-H6cdzS78Y&ab_channel=KozakUA
https://www.youtube.com/watch?v=k-H6cdzS78Y&ab_channel=KozakUA
https://www.youtube.com/watch?v=k-H6cdzS78Y&ab_channel=KozakUA
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=Vb1KE2LaaaA
https://www.youtube.com/watch?v=Vb1KE2LaaaA
http://musiclessons.ucoz.com/load/7_klas/17/61-1-0-1070
http://musiclessons.ucoz.com/load/7_klas/17/61-1-0-1070
https://www.youtube.com/watch?v=9CEg2f8Ojr0
https://www.youtube.com/watch?v=9CEg2f8Ojr0
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=RDyQaprM-ao
https://www.youtube.com/watch?v=RDyQaprM-ao
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-z-vivcenna-opovidanna-e-po-zolotij-zuk-u-7-klasi-za-novou-programou-153801.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-z-vivcenna-opovidanna-e-po-zolotij-zuk-u-7-klasi-za-novou-programou-153801.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-z-vivcenna-opovidanna-e-po-zolotij-zuk-u-7-klasi-za-novou-programou-153801.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-z-vivcenna-opovidanna-e-po-zolotij-zuk-u-7-klasi-za-novou-programou-153801.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-z-vivcenna-opovidanna-e-po-zolotij-zuk-u-7-klasi-za-novou-programou-153801.html
https://www.youtube.com/watch?v=xF0rA2ozmU0&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=xF0rA2ozmU0&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=xF0rA2ozmU0&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=xF0rA2ozmU0&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=xF0rA2ozmU0&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92


%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1

%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE

%D1%97%D0%97%D0%9E%D0

%A8No92 

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

=RBM7ooZ246I&ab_channel=%D

0%9ElenaKotovska 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Дивлячись кіно» 

Читання 

Буренко В.М.ст123 

1. Прочитайте текст впр3 

ст123 і виконайте 

передтекстове завдання 

2. Впр5 ст125 запам’ятайте 

вирази 

19.01 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Побудова медіани 

бісектриси і висоти 

трикутника 

Підручник  §15 (ст.87-89) – 

повторити,  виконати завдання на 

побудову висот , медіан , 

бісектрис у трикутниках 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

=UQQaHzNGFbg 

 

19.01 

Образотворче 

мистецтво 

 

Чернова Л. В. 

 

Дизайн і його види. 

Гармонія, контраст і 

виразність у 

графічному дизайні. 

Промисловий дизайн 

як обличчя епохи. 

Арт-дизайн — високе 

мистецтво сучасності. 

Опрацювати матеріал. 

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

=fgcq2-

3_9ac&list=PLenA8qavRabtTGVx

41XfLyHE67znU-

pFi&index=32&t=334s 

Виконати тестові завдання: 

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

vidi-dizaynu-68677.html 

19.01 

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 

Опрацювати пар. 30 ст. 126-130 

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

=_gIKyiaTKWw 

Виконати тестові завдання: 

https://naurok.com.ua/test/dihannya

-ta-gazoobmin-u-tvarin-30612.html 

19.01 

https://www.youtube.com/watch?v=xF0rA2ozmU0&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=xF0rA2ozmU0&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=xF0rA2ozmU0&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=xF0rA2ozmU0&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=RBM7ooZ246I&ab_channel=%D0%9ElenaKotovska
https://www.youtube.com/watch?v=RBM7ooZ246I&ab_channel=%D0%9ElenaKotovska
https://www.youtube.com/watch?v=RBM7ooZ246I&ab_channel=%D0%9ElenaKotovska
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=UQQaHzNGFbg
https://www.youtube.com/watch?v=UQQaHzNGFbg
https://www.youtube.com/watch?v=fgcq2-3_9ac&list=PLenA8qavRabtTGVx41XfLyHE67znU-pFi&index=32&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=fgcq2-3_9ac&list=PLenA8qavRabtTGVx41XfLyHE67znU-pFi&index=32&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=fgcq2-3_9ac&list=PLenA8qavRabtTGVx41XfLyHE67znU-pFi&index=32&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=fgcq2-3_9ac&list=PLenA8qavRabtTGVx41XfLyHE67znU-pFi&index=32&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=fgcq2-3_9ac&list=PLenA8qavRabtTGVx41XfLyHE67znU-pFi&index=32&t=334s
https://naurok.com.ua/test/dizayn-vidi-dizaynu-68677.html
https://naurok.com.ua/test/dizayn-vidi-dizaynu-68677.html
https://www.youtube.com/watch?v=_gIKyiaTKWw
https://www.youtube.com/watch?v=_gIKyiaTKWw
https://naurok.com.ua/test/dihannya-ta-gazoobmin-u-tvarin-30612.html
https://naurok.com.ua/test/dihannya-ta-gazoobmin-u-tvarin-30612.html


кровоносної системи 

хребетних тварин. 

Основи здоров’я 

Запрута О.В. 

Краса і здоров’я. Опрацювати §11 стор. 73-79 

Написати конспект 

Переглянути презентацію за 

посиланням 

https://vseosvita.ua/library/prezenta

cia-krasa-i-zdorovaideali-krasi-i-

zdorova-vpliv-modnih-tendencij-

na-zdorova-123728.html 

20.01 

Географія 

Сокирка П.М. 

Природні багатства, їх 

використання. 

Екологічні проблеми 

материка. 

 

Опрацювати §34 Скласти 

конспект. Переглянути 

відеоматеріал 

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

=NvVkNq_C43Y&ab_channel=Ric

helieuLyceum 

20.01. 

Хімія 

Сокирка П.М. 

Повітря, його склад. 

Оксиген. Поширеність 

оксисену в природі. 

Опрацювати §15,  ст..107-108. На 

ст.114, вик. завд 8. 

Переглянути презентацію 

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

povitrya-yogo-sklad-kisen-

127184.html 

20.01. 

Українська 

література Борова 

Н.А 

 

 

 

 

Б.Лепкий «Мишка ( 

казка для  дітей: 

малих і великих)».  

Актуальні морально-

етичні проблеми у 

творі. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 7 

класу перед початком уроку) 

 

Презентація 

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

b-lepkiy-korotko-pro-pismennika-

mishka-kazka-dlya-ditey-dlya-

malih-i-velikih-aktualni-moralno-

etichni-pitannya-u-tvori-

100606.html 

Підручник стор.193-197,записати 

проблеми  твору. 

 

 

 

20.01 

 

 

Українська мова 

Борова Н.А. 

Дієприкметниковий 

зворот. Розділові 

знаки в реченнях з 

дієприкметниковим 

зворотом 

Відеоурок 

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

=E9OSFFFBkZ4 ,підручник 

стор.116-120,вправа 237. 

 

20.01 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 

Застосування формул 

суми і різниці кубів 
Підручник  §17  ( ст. 102-104)- 

повторити, виконати № 558, 564, 

567 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

20.01 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-krasa-i-zdorovaideali-krasi-i-zdorova-vpliv-modnih-tendencij-na-zdorova-123728.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-krasa-i-zdorovaideali-krasi-i-zdorova-vpliv-modnih-tendencij-na-zdorova-123728.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-krasa-i-zdorovaideali-krasi-i-zdorova-vpliv-modnih-tendencij-na-zdorova-123728.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-krasa-i-zdorovaideali-krasi-i-zdorova-vpliv-modnih-tendencij-na-zdorova-123728.html
https://www.youtube.com/watch?v=NvVkNq_C43Y&ab_channel=RichelieuLyceum
https://www.youtube.com/watch?v=NvVkNq_C43Y&ab_channel=RichelieuLyceum
https://www.youtube.com/watch?v=NvVkNq_C43Y&ab_channel=RichelieuLyceum
https://naurok.com.ua/prezentaciya-povitrya-yogo-sklad-kisen-127184.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-povitrya-yogo-sklad-kisen-127184.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-povitrya-yogo-sklad-kisen-127184.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-b-lepkiy-korotko-pro-pismennika-mishka-kazka-dlya-ditey-dlya-malih-i-velikih-aktualni-moralno-etichni-pitannya-u-tvori-100606.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-b-lepkiy-korotko-pro-pismennika-mishka-kazka-dlya-ditey-dlya-malih-i-velikih-aktualni-moralno-etichni-pitannya-u-tvori-100606.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-b-lepkiy-korotko-pro-pismennika-mishka-kazka-dlya-ditey-dlya-malih-i-velikih-aktualni-moralno-etichni-pitannya-u-tvori-100606.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-b-lepkiy-korotko-pro-pismennika-mishka-kazka-dlya-ditey-dlya-malih-i-velikih-aktualni-moralno-etichni-pitannya-u-tvori-100606.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-b-lepkiy-korotko-pro-pismennika-mishka-kazka-dlya-ditey-dlya-malih-i-velikih-aktualni-moralno-etichni-pitannya-u-tvori-100606.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-b-lepkiy-korotko-pro-pismennika-mishka-kazka-dlya-ditey-dlya-malih-i-velikih-aktualni-moralno-etichni-pitannya-u-tvori-100606.html
https://www.youtube.com/watch?v=E9OSFFFBkZ4
https://www.youtube.com/watch?v=E9OSFFFBkZ4
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw


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

riznicya-kubiv-24512.html 

 

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://naurok.com.ua/vibir-virobu-

ta-vizerunka-dlya-vishivannya-

171932.html 

Дібрати моделі-аналоги та схеми 

для виготовлення вишитої 

серветки (мережка, гладь, 

хрестик – на вибір). 

20.01 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Про фільм» Письмо Урок 2 ст132 (А. Несвіт) 

1. впр2 ст132 Прочитайте 

враження глядачів про 

фільм 

2. ст 138 повторити слова 

для зв’язування твору 

3. Впр8 ст138 описати фільм 

 

21.01 

Географія 

Сокирка П.М. 

Географічне 

положення Північної 

Америки. Історія 

відкриття та освоєння. 

Пр.р. Позначення на  

к. к. географічних 

об’єктів 

Опрацювати §35, на ст..157, вик. 

завд.1. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=WReAQ_UdG-

I&ab_channel=%D0%9C%D0%B0

%D0%B9%D1%8F%D0%A0%D0

%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%B0 

21.01. 

Хімія 

Сокирка П.М. 

Кисень, склад його 

молекули, 

поширеність у 

природі. 

Опрацювати §15,ст..109-113.На 

ст..114, вик. завд.9,10. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=TjtG3D8k0V0&ab_channel=MO

NUKRAINE 

 

21.01. 
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Українська мова 

Борова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Активні і пасивні 

дієприкметники 

 

 

 

 

 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 7 

класу перед початком уроку) 

 

Презентація  

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

=iQqIpaSQqUg 

Підручник стор.126,вправи 

248,249. 

 

 

21.01 

 

 

 

 

 

Фізика 

Войтюк О.М 

Графічне зображення 

сил Додавання сил. 

Рівнодійна 

Підручник §18 (ст.122-124) – 

опрацювати , виконати  впр.№ 

18(3,4) 
https://meet.google.com/xia-tbcc-

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

=FblnSZDCUSs 

 

21.01 

 

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. Практична 

робота №4. 

Порівняння будови 

кровоносної системи 

хребетних тварин. 

Опрацювати пар. 31 ст. 131-134 

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

=34Za5J-p_68 

Виконати тестові завдання: 

https://vseosvita.ua/test/biolohiia-7-

klas-t2krov-ii-osnovni-funktsii-

transport-rechovyn-po-orhanizmu-

tvaryn-lostapchenko-pbalan-

127446.html 

Виконати практичну роботу №4. 

 

22.01 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

 

 

Е.По «Золотий жук». 

Образи  Леграна, 

Джупітера, оповідача. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 7 

класу перед початком уроку) 

 

Повідомлення про життя і 

творчість  Артура Конан Дойла. 

22.01 

Українська 

література Борова 

Н. А. 

Б.Лепкий «Мишка ( 

казка для  дітей: 

малих і великих)».  

Дайте аргументовану відповідь 

на питання «Якими є моральні 

цінності сучасного суспільства?» 

22.01 
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Збереження 

загальнолюдських 

цінностей- необхідна 

умова життя в 

суспільстві. 

 

 

 

 

 

 

Українська            

мова 

Борова Н. А. 

 

Творення  і 

відмінювання 

активних 

дієприкметників. 

Презентація 

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

=iQqIpaSQqUg 

Підручник стор.127,вправи 

255,256. 

 

 

 

22.01 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

 

Властивість медіани 

бісектриси і висоти 

рівнобедреного 

трикутника 

Підручник §15 (ст.89) – 

опрацювати виконати № 368,369, 

370 
https://meet.google.com/xia-tbcc-

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

=g3mBngagKpY 

 

22.01 
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