
Графік дистанційного навчання  

для учнів 7 класу  

з 22.03.2021 -26.03.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Лабораторна робота №10 

З'ясування умов 

плавання тіла 

10.30  https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw  
Підручник §28 (ст.180-183) – 

опрацювати ,виконати впр.№ 28 

(

3

,

4

,

5

)

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

N360zfpqpY4  

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

XyhEumN0Sac  

22.03. 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Розв'язування рівнянь із 

застосуванням основних 

властивостей рівнянь 

Підручник  §23  ( ст.169-171)- 

повторити, виконати № 867, 879 

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

odiYFPFIYA  

22.03 

Історія України 

Сокирка П.М. 

Урок контролю знань із 

теми: «Королівство 

Руське ( Галицько – 

Волинська держава)». 

Файлове повідомлення. 22.03 

Основи здоров’я 

Запрута О.В. 

Конфлікти і здоров’я. Онлайн-урок 

Посилання буде розміщено у 

групі Viber 7 класу. 

Законспектувати  §22 стор. 142-

148 

Тестування  

https://naurok.com.ua/test/start/99

723 

 

22.03 

Музичне 

мистецтво 

Запрута О.В. 

Звучить авторська 

бардівська пісня. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 7 класу. 

Підр. стор. 148-151 

Відеоурок  

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

=SNscxI3Z-n8 

 

Тести 

https://naurok.com.ua/test/start/13

1170 

 

Вивчити 2 куплет пісні  

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

=nj-E23lD9P4 

22.03 
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Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«З історії Лондона» 

Граматика 

Урок у Google Meet Час 11.20 

Урок 3 ст 192 

1. Короткі 

відповіді(вивчити 

правило на ст.192 

2. Впр5 ст192 письмово 

22.03 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Легка атлетика Правила проведення змагань з 

бігу, стрибків і метань 

(переглянути відеоматеріал) 

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

=i_3sVb94JQs 

 

Навчальний норматив – метання 

малого м’яча на дальність 

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

=RY7JvKjdzYQ 

 

22.03. 

Геометрія  

Войтюк О.М. 

Коло і круг 8.30 https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw  

Підручник  § 21(ст.127-130)  – 

опрацювати, виконати № 580, 584, 

592  

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

WHetRAkA2c  

23.03. 

Всесвітня історія 

Сокирка П.М. 

Урок контролю знань з 

теми : « Матеріальний і 

духовний світ 

європейського 

середньовіччя». 

Файлове повідомлення. 23.03. 

Образотворче 

мистецтво 

Запрута О.В. 

Ландшафтний дизайн як 

засіб організації 

середовища. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 7 класу. 

Підручник стор. 140-145  

 

 Закінчення та презентація 

власного проекту «Дитячий 

спортивний майданчик» 

 

23.03. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Визначні місця 

Лондона» Читання 

Урок 6 ст 199 

1. Прочитати Впр 2 ст 199  

2. Впр 3 ст 200-письмово  

3. Відео « Музей Мадам 
Тюссо» 

https://www.youtube.com/

watch?v=w_B4oOnzjyc&a

b_channel=furos100 
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Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Контрольна робота з 

теми «Процеси 

життєдіяльності тварин» 

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

robota-z-temi-procesi-

zhittediyalnosti-tvarin-56085.html 

23.03. 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Легка атлетика Вправи з малим м’ячем 

(відтворити) 

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

=UT5MNdRR-V8 

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

=0QZlWpWkXvU 

 

«Потрійний» стрибок  з місця 

(відпрацювати) 

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

=2x6R2zdnNQQ 

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

=zVRC6e0BiFc 

 

23.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

Новела як літературний 

жанр, її характерні 

ознаки, різновиди. 

Маленькі дива    життя  

О.Генрі. Особливості 

творів письменника. 

Переглянути  презентацію 

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

=N9iUqcGew7A 

 підручник с.228-230 завдання 4, 

прочитати новелу «Дари 

волхвів». 

 

23.03. 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування рівнянь 11.30 https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw 

Підручник  §23 (ст.169-171)  - 

повторити, виконати №875, 877, 

884 

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

11wgV5ee6k  

24.03. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Найвідоміші об’єкти 

занесені до Списку 

природної спадщини 

ЮНЕСКО. 

Підготувати дослідження.  

Переглянути відеоматеріал 

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

=cNOJi9KjD40&ab_channel=%D

0%9D%D0%B0%D1%83%D0%B

A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D0%91%D1%96%D0%B1%D0%

BB%D1%96%D0%BE%D1%82

%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D

0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%

9A%D1%96%D0%9C  

24.03. 

Хімія 

Сокирка П.М. 

Вода – розчинник. Опрацювати §23, ст. 154-155. 

Урок на платформі Zoom. 

24.03. 

Трудове 

навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Графічне зображення. 

Створення малюнка для 

вишивання. 

Продовження роботи над 

виготовленням декоративної 

подушки 

24.03. 
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https://naurok.com.ua/tvorchiy-

proekt-vikonannya-dekorativno-

podushki-165892.html 

Переглянути цікаві матеріли 

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

=E6vg1RuxcsE 

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

=2zKUFB0oYIc 

https://lagtet.blogspot.com/p/blog-

page_96.html 

 

Українська 

література 

Борова Н.А 
 

 

М. Павленко 

«Русалонька із      7-В, 

або Прокляття роду 

Кулаківських».  Добро і 

зло в повісті, у 

сучасному світі та 

людині.  Образи дітей та 

дорослих, аналіз їхніх 

вчинків. 

Презентація 

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

pavlenko-rusalonka-iz-7-v-abo-

proklyattya-rodu-kulakivskih-

dobro-i-zlo-v-povisti-u-

suchasnomu-sviti-ta-v-lyudini-

urok-201853.html 

Охарактеризувати персонажі 

(представники добра і зла), 

підготуватись до аналізу 

художніх засобів, пейзажів. 

24.03. 

Українська мова 

  Борова Н.А. 

Розряди прислівників. 

 

Презентація 

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

=20FNFA5H5BA 

 Вправи  364,366,365. 

 

 

24.03. 

Фізика 

Войтюк О.М 

Захист навчальних 

проектів 

8.30  https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw  

Підручник §29(ст.187-190)  – 

опрацювати 

 

25.03. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Населення. Найбільші 

держави Європи. Зв’язки 

України з країнами 

Європи. 

Опрацювати §50-54. 

Переглянути відеоматеріал  

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

=RjQ96lS45_c  

25.03. 

Хімія 

Сокирка П.М. 

Розчин і його 

компоненти: розчинник, 

розчинена речовина. 

Опрацювати §23, 155-157. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=HDMpcz9_B6I&ab_channel=%

D0%A2%D0%B0%D1%82%D1

%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B

0%D0%A7%D0%B5%D1%80%

D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1

%8F  
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Англійська мова 

  Смаженюк С.Л. 

«Це Лондон» 

Аудіювання  

Урок6 ст 199 

1. Прослухати аудіозапис у 

вайбері і виконати 

завдання впр 4 ст 200-201 

25.03. 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

 

Гандбол Повторний інструктаж з БЖД на 

уроках гандболу (прочитати) 

https://disted.edu.vn.ua/courses/lea

rn/4980 

 Історія розвитку українського 

гандболу (ознайомитись) 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-na-temu-istoria-viniknenna-

gri-gandbol-247741.html 

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

=KObbxPhQqf0 

 

 Стійка гандболіста 

(переглянути виконання вправ) 

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

=thfllFxDVmE 

 

25.03. 

Українська мова  

Борова Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

Ступені порівняння 

прислівників. 

Презентація 

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

=6WCzV5GNAV8 

Підручник с. 181- 183, вправи 

386, 387,390. 

 

   

25.03. 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

 

Дотична до кола , її 

властивості 

 10.30    https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw 

Підручник  §22 ( ст. 133-135)- 

опрацювати , виконати  №608, 610, 

597 

https://www.youtube.com/watch?v=1

8gxK8IS64s  

26.03. 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Поведінка тварин у 

природі та методи її 

вивчення 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 7 

класу перед початком уроку)                 

Опрацювати  § 42, переглянути 

відео і виконати творче 

завдання  (с.186) 

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

=2P3orzzVY98 

26.03. 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Практична робота №9. 

Проекти із циклами з 

Виконати практичну роботу, 

переглянувши пояснення 

26.03. 
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https://www.youtube.com/watch?v=18gxK8IS64s
https://www.youtube.com/watch?v=2P3orzzVY98
https://www.youtube.com/watch?v=2P3orzzVY98


передумовою з 

використанням величин. 

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

=O1Nf0M3xlIs 

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

=hmjpIZjiE0E 

 

 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А.  

 

 

О.Генрі «Дари волхвів». 

Мо-   ральні цінності в 

новелі. Біб- лійні мотиви 

у творі, художні деталі.   

Презентація 

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

=TdoelD5_ts8 

Підручник с.240 завдання 5. 

26.03. 

Українська 

література 

Борова Н. А. 

 

 

 

 

 

Марина Павленко 

«Русалонька із 7-В, або 

Прокляття роду 

Кулаківських». Роль у 

творі художніх засобів. 

Скласти повідомлення про 

коралі 

 

 

 

26.03. 

Українська            

мова 

 Борова Н. А. 

 

Творення і правопис 

прислівників. 

 

 

 

 

Презентація 

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

=6f5gnzL5hEo 

Підручник с. 190,192, 194 

вправи 407,414,418. 

 

26.03. 
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