
Графік дистанційного навчання  

для учнів 7 класу  

з 12.04.2021 -16.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Фізична культура 

Гут Л.В. 

Гандбол ЗРВ з м'ячем, виконати 

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

=Tl7Wb_OLFpY 

 

Зупинка двома кроками. Склад 

команди та назва ліній 

Опрацювати презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-gandbol-216004.html 

 

 

12.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Поділ» Читання Урок 9 ст 205 

1. Впр 2 ст 206 прослухати і 

прочитати текст 

2. Впр3,4  ст206 письмово 

12.04. 

Основи здоров’я 

Запрута О.В. 

Соціальні чинники 

здоров’я. 
Розміщення завдань у групі 

Viber 7 класу. 

Опрацювати §23 стор. 150-154 

Відео-урок 

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

=p5DoBgnfvWU 

 

 

12.04. 

Музичне мистецтво 

Запрута О.В. 

 

Музика театру. Розміщення завдань у групі 

Viber 7 класу. 

Відео-урок 

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

=9FCQvbpjbmA 

 

Тестування 

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

1140 

 

 

12.04. 

Історія України 

Сокирка П.М. 

Держава Феодоро в 

Криму. 

Опрацювати §22, визначити 

наслідки татаро- турецьких 

набігів на українські землі. 

Файлове повідомлення 

12.04. 
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https://naurok.com.ua/prezentaciya

-derzhava-feodoro-v-krimu-

utvorennya-krimskogo-hanstva-

174122.html 

 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Механічна робота. 

Потужність 

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

Підручник §30-31(ст.200-206) – 

опрацювати , виконати впр.№ 30 

(

2

,

4

,

5

)

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

NZbjoXW2EE4 

12.04. 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Розв'язування задач і 

рівнянь,  підготовка 

до контрольної 

роботи 

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

Підручник  §22-24  - повторити, 

виконати № 881, 926, 928 

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

a-rozv-yazuvannya-rivnyan-7-klas-

499889.html 

12.04. 

Біологія 

Номировська О.Д. 

Форми поведінки 

тварин 

Онлайн-урок з учнями. Конференція 

з використанням сервісу Google-

Meet ( пароль буде розміщено у 

групі Viber 7 класу перед початком 

уроку)                    Опрацювати §45, 

переглянути відео і скласти конспект 

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

67ppt81LkM 

13.04. 

Фізична культура 

Гут Л.В. 

Гандбол Вправи з м’ячем 

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

=zlxxNAiH42o 

Переглянути гру 

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

=H_n536eE_RY 

 

Ведення м’яча кроком правою, 

лівою руками, відтворити 

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

=47tbB-tUAKg 

 

13.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Старовинний Київ. 

Поділ» Говоріння 

Урок у Google Meet Час 13.25 

 

Урок 9 ст 207 

1. Впр4 ст 207 письмово 

 

13.04. 

Образотворче 

мистецтво 

Монограма – літери, що 

говорять про тебе. 

Розміщення завдань у групі 

Viber 7 класу. 

 

13.04. 
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Відео-урок: 

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

=Fvz9Oj4DxiU 

 

Всесвітня історія 

Сокирка П.М. 

Угорське королівство 

за Іштвана І. 

Опрацювати §19-20, на ст.113 

виконати завдання 9. 

Виконати тести 

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

-korolivstvo-za-ishtvana-i-

5266.html 

13.04. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А 

Специфіка розкриття 

образу Бермана. 

Презентація 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-o-genri-ostannij-listok-obraz-

bermana-149976.html, відповісти 

на питання : «Як ви гадаєте, чи 

буде джонсі пам*ятати доброту 

Бермана ?» 

 

13.04. 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Коло , описане 

навколо трикутника 

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

tbcc-amw 

Підручник  § 24(ст.141-142)  – 

опрацювати, виконати № 630, 644, 

647 

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

WAGuwRm5XQ 

 

Трудове навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Розмічання місця для 

розташування 

візерунка. Вишивання 

виробу. 

Продовження роботи над 

проектом «Декоративна 

подушка»  

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

=rpYSixAqTHs 

 

14.04. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Узагальнення з теми: 

«Євразія». 

Виконати тести 

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

ennya-po-temi-vraziya-

174538.html 

14.04. 

Хімія 

Сокирка П.М. 

Розрахункові задачі. 

Обчислити масові 

частки і  маси 

розчиненої речовини 

в розчині. 

Виконати задачі. 

Файлове повідомлення 

 

Урок на платформі Zoom. 

 

14.04. 

Українська 

література Борова 

Н.А 

 

 

Лобов Пономаренко 

«Гер переможений». 

Загальнолюдська ідея 

гуманізму й 

толерантності. 

Презентація 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-lubov-ponomarenko-ger-

peremozenij-425870.html 

Підручник с.243-246 завдання 1-

3, 11 на с.245-246. 
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Українська мова 

Борова Н.А. 

Букви –Н- і-НН- у 

прислівниках. 

 

Презентація 

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

=uDk-nS8E0yQ 

Підручник с.201 вправи 434,435,    

440. 

 

 

 

14.04. 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 

Контрольна робота 

№7 (з теми «Лінійне 

рівняння з однією 

змінною») 

Підручник §22-24  – повторити, 

виконати різнорівневі завдання 

(файловий документ) 

 

14.04. 

Фізична культура 

Гут Л.В. 

 

Гандбол Комплекс ЗРВ, виконати 

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

=DT4vKonsA7A 

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

=s0avTeQ0OxI&t=194s 

 

Естафети з гандбольним м'ячем 

 

15.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Серце 

столиці.Хрещатик» 

Діалогічне мовлення 

Граматика 

Урок у Google Meet Час 10.20 

Урок10 ст 207 

1. Впр 4 ст 209 скласти 

діалог за зразком 

15.04. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Контрольна робота з 

теми: «Євразія» 

Виконати контрольну роботу. 15.04. 

Хімія 

Сокирка П.М. 

Розрахункові задачі. 

Обчислити масові 

частки і  маси 

розчиненої речовини 

в розчині. 

Виконати задачі. 

Файлове повідомлення. 

 

Урок на платформі Zoom. 

 

15.04. 

Українська мова 

Борова Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

И та І в кінці  

прислівників 

Презентація 

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

=TluogDnH-Ow 

підручник с.195 вправи 

421,423,424,425. 

15.04. 

Фізика 

Войтюк О.М 

Розв'язування  задач Підручник §30-31(ст.200-206)  – 

повторити , виконати 

впр.№31(2,3,10) 

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

lVZEoHljH8 

15.04. 

Біологія 

Номировська О.Д. 

Репродуктивна 

поведінка тварин 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 
16.04. 
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сервісу Google-Meet ( пароль буде 

розміщено у групі Viber 7 класу 

перед початком уроку)                 

Опрацювати  § 46, переглянути 

відео і виконати онлайн-тести 

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

ZhjfvBFoPyI 

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

povedinki-tvarin-3912.html 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Створення алгоритмів 

і програм з 

використанням 

змінних і різних 

алгоритмічних 

структур: лінійних, 

розгалужень і 

повторень. 

Виконання практичних завдань 

(файлове повідомлення) 

16.04. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

 

 

Особливості 

художньої мови 

новели.. 

https://www.google.com/search?q

=особливості+худмови+новели+

останній+листок+презентація&o

q=особливості+худмови+новели

+останній+листок+презентація

&aqs=chro- переглянути  

презентацію, записати в зошити 

основні тези. 

 

16.04. 

Українська 

література Борова 

Н. А. 

 

 

 

 

 

Л.Пономаренко «Гер 

переможений». 

Особливості   

художніх засобів 

новели. 

Презентація 

http://natrub9.blogspot.com/2017/

08/blog-post_41.html 

http://8next.com/ulit7/2704-

ukrlit7013.html 

виписати приклади художньої 

деталі. 

 

 

16.04. 

Українська            

мова 

Борова Н. А. 

 

Правопис 

прислівників на              

-о , -е, утворених від 

прикметників та 

дієприкметників. 

 

 

 

 

Презентацію переглянути 

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

=DcC3VpeEnkg і виконати 

практичні завдання. 

 

16.04. 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Взаємне розміщення 

двох кіл 

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

tbcc-amw 
16.04. 
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 Підручник  §25 ( ст. 145-146)- 

опрацювати , виконати  №658, 662, 

665 

https://www.youtube.com/watch?v=3

PNBbtSfMZk 
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