
Графік дистанційного навчання  

для учнів 7 класу  

з 05.04.2021 -09.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування задач 

підготовка до 

контрольної роботи  

08.30  https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw  
Підручник §22-29 – повторити , 

в

и

к

о

н

а

т

и

 

№

 

5

-

1

2

 

(

с

т

.

1

9

2

-

1

9

3

)

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

-robota-5-tisk-zakon-arhimeda-

plavannya-til-869914.html  

05.04. 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Лінійне рівняння як 

математична модель 

текстової задачі 

10.30  https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw  
Підручник  §24  ( ст.176-178)- 

опрацювати, виконати № 903, 905, 

907 

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

B2db8-hbtw  

05.04. 

Історія України 

Сокирка П.М. 

Інкорпорація руських 

удільних князівств до 

складу інших держав. 

Кревська унія.  

Опрацювати §20-21. 

 

Урок на платформі Zoom. 

05.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Великобританія.  

Лондон» Говоріння 

Урок у Google Meet Час 11.20 

1. Повторити слова з теми 

«Лондон» (словник) 

2. Впр6ст195 письмово 

05.04. 

Основи здоров’я 

Запрута О.В. 

Узагальнення з теми 

«Психічна і духовна 

складові здоров’я 

Онлайн-урок 

(конференція з використанням 

сервісу Google meet)  

Пройти тестування  
https://vseosvita.ua/test/start/rms691 

 

05.04. 

Музичне 

мистецтво 

Запрута О.В. 

 

Узагальнення знань з теми. Розміщення завдань у групі 

Viber 7 класу. 

Пройти тестування 

https://naurok.com.ua/test/start/14

0923 

 

05.04. 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Гандбол Загальна характеристика та 

основні поняття гри у гандбол, 

ознайомитись 

http://4ua.co.ua/sport/ya2ad69a5c5

3a88421206c26_0.html 

05.04. 
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 Основні стійки гандболіста, 

виконати вправи 

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

=JovNMkRINr4 

 

Геометрія  

Войтюк О.М. 

Задачі на застосування 

властивостей дотичної 

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

tbcc-amw  

Підручник  § 22(ст.133-135)  – 

повторити, виконати № 612, 616, 

618  

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

KsFCg5_nLE  

06.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Київ» Читання Урок 7 ст 202 

1. Впр2 ст 202 прочитати 

текст і дібрати заголовки 

2. Впр 3, 4 ст 203-204 

письмово 

06.04. 

Образотворче 

мистецтво 

Сучасний дизайн та імідж 

людини 
Розміщення завдань у групі 

Viber 7 класу. 

 

Відео 

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

=9f7zoyXbApI 

 

06.04. 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Легка атлетика Розмітка ігрового майданчика, 

ознайомитись 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0

%93%D0%B0%D0%BD%D0%B

4%D0%B1%D0%BE%D0%BB#

%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D

0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%

87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4

%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%

D1%80%D0%B8 

 Ведення м’яча, виконати 

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

=bAAvfxj8TU4 

 

Виконати вправи 

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

=r4CC3vNj7hU 

 

06.04. 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Вроджена і набута 

поведінка тварин 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 7 

класу перед початком уроку)                    

Опрацювати §43, переглянути 

відео і виконати онлайн-тести 

06.04. 
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https://www.youtube.com/watch?v

=uCvDtpo-Gxo  

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

a-ta-nabuta-povedinka-tvarin-

94524.html  

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

О.Генрі «Останній   лис-      

ток». Взаєморозуміння 

та    прагнення зробити 

добро іншому як засіб 

подолання життєвих 

негараздів.                            

Прочитати новелу,записати 

тему,ідею та сюжетні елементи 

композиції. 

 Презентацію переглянути 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-zarubizhno-literaturi-u-

7-klasi-na-temu-o-genri-ostanniy-

listok-vzaemoporozuminnya-ta-

pragnennya-zrobiti-dobro-inshim-

yak-zasib-podolannya-zhittevih-

negarazdiv-18209.html 

 

06.04. 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування задач за 

допомогою рівнянь 

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

tbcc-amw 

Підручник  §24 (ст.176-178)  - 

повторити, виконати №914, 915, 

916 

https://www.youtube.com/watch?v=7

zjakKmaUQU  

07.04. 

Трудове 

навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Побудова викрійки. 

Вирізання викрійки. 

Розкроювання виробу 

Опрацювати матеріал 

https://narodna-

osvita.com.ua/6163-rozkry-

detaley-shveynogo-virobu.html 

Продовження роботи над 

проектом «Декоративна 

подушка» 

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

proekt-vikonannya-dekorativno-

podushki-165892.html 

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

=rpYSixAqTHs 

 

07.04. 

Українська 

література 

Борова Н.А 
 

 

М. Павленко 

«Русалонька із      7-В, 

або Прокляття роду 

Кулаківських». 

Символічне значення 

образів старовинної 

шафи та чарівних 

коралів.               

Тести 

https://www.divomova.in.ua/?p=2

961 

 

07.04. 

Українська мова 

  Борова Н.А. 

Правопис прислівників. 

 

Презентації 

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

=kD7czq3U8lw 

07.04. 
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https://www.youtube.com/watch?v

=6UoopVNYSmI 

підручник с.190, 192, вправи 

406,409, 414. 

 

 

 

Фізика 

Войтюк О.М 

Контрольна робота №4 

(з теми «Взаємодія тіл») 

Підручник §29  – повторити , 

виконати різнорівневі завдання 

(файловий документ) 

 

08.04. 

Англійська мова 

  Смаженюк С.Л. 

«З історії Києва» 

Діалогічне мовлення 

Граматика 

Урок у Google Meet Час 10.20 

Урок 8 ст 204  

1. Впр 7 ст 205 письмово 

08.04. 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

 

Гандбол Розміщення гравців на ігровому 

майданчику, ознайомитись  

 Пересування по майданчику. 

Основні правила гри 

https://sites.google.com/site/sprotu

a1998/gandbol 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-gandbol-216004.html 

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

=-WbicgF5ecA 

 

08.04. 

Українська мова  

Борова Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

Правопис прислівників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виписати з художньої 

літератури    4  речення з 

прислівниками. 

   

08.04. 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

 

Коло , вписане в 

трикутник 

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

tbcc-amw 

Підручник  §23 ( ст. 137-139)- 

опрацювати , виконати  №624, 636, 

634 

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

0jTdkkq4K4  

09.04. 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Створення алгоритмів і 

програм з 

використанням змінних і 

різних алгоритмічних 

структур: лінійних, 

розгалужень і повторень. 

Виконання практичних завдань 

(файлове повідомлення) 

 

09.04. 

Біологія Способи орієнтування 

тварин  

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 
09.04. 
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Номировська 

О.Д. 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 7 

класу перед початком уроку)                 

Опрацювати  § 44, переглянути 

відео 

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

=MpMFv7rf8nA  

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А.  

 

 

Образи дівчат ( Сью, 

Джонсі), їх динаміка.  

Презентація 

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

=HXcf6YfCLZc ( до слайду 

Скласти порівняльну 

характеристику образів дівчат. 

09.04. 

Українська 

література 

Борова Н. А. 

 

 

 

 

 

Марина Павленко 

«Русалонька із 7-В, або 

Прокляття роду 

Кулаківських».  УМР.  

Скла-   дання анкети 

головного героя. 

Прочитати новелу  

Л.Пономаренко « Гер переможе-   

ний». 

09.04. 

Українська            

мова 

 Борова Н. А. 

 

НЕ і НІ з прислівниками. 

 

 

 

 

Презентація 

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

=mUh_fz47i_c 

Підручник с.203 

вправи442,444,451,453. 

09.04. 
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