
Графік дистанційного навчання для учнів 7 класу 

з 31.01.2022 по 04.02.2022 

 

 
Дата Предмет  Тема  Завдання  

31.01 Українська 

література 

Нікітішина 

Н.О.  

Олекса 

Стороженко. 

Оповідання 

«Скарб», 

морально – 

етичні 

проблеми твору 

Скласти план до оповідання «Скарб» 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

 

Опорно-рухова 

система 

хребетних 

тварин 

Опрацювати § 34 

https://www.youtube.com/watch?v=0skt9J7NiNo  

Алгебра Контрольна 

робота №3 (з 

теми 

«Розкладання 

многочленів на 

множники 

різними 

способами») 

Повторити §13-18  ,  

виконати різнорівневі завдання (файловий 

документ) 

 

Образотворче 

мистецтво 

Гут Л.В. 

Промисловий 

дизайн як 

обличчя епохи. 

Естетичне 

оформлення 

підставки для 

олівців. 

Переглянути відеопрезентацію 

https://www.youtube.com/watch?v=luhJ1lvQrtI, 

Виконати практичне завдання 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Практична 

робота №6 

«Складання 

лінійних 

проектів з 

величинами» 

Виконати практичну роботу за зразком 

https://www.youtube.com/watch?v=s6CRS5qB5X4 

 

01.02 Українська 

мова 

Вид і час 

дієприслівників 

§ 29, вправа 335,338 

Музичне 

мистецтво 

Номировська 

О.Д. 

Історія  року https://www.youtube.com/watch?v=acb2gnI3Ems  

Геометрія Розв'язування 

задач на 

застосування 

ознак 

Повторити §15 (ст. 89), виконати №6, №8,  №9 

(ст. 98)  

https://www.youtube.com/watch?v=E-dt6kXCGk0  

https://www.youtube.com/watch?v=0skt9J7NiNo
https://www.youtube.com/watch?v=luhJ1lvQrtI
https://www.youtube.com/watch?v=s6CRS5qB5X4
https://www.youtube.com/watch?v=acb2gnI3Ems
https://www.youtube.com/watch?v=E-dt6kXCGk0


рівнобедреного 

трикутника 

Всесвітня 

історія 

Сокирка П.М. 

 

Італійські 

торговельні 

республіки. 

Опрацювати § 15 ст.81-83. 

Виписати дати та поняття. Переглянути 

презентацію. 

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

italiyski-torgovelni-respubliki-236033.html 

Хімія 

Сокирка П.М. 

 

Практична 

робота. 

Добування 

кисню з 

гідроген 

пероксиду, 

збирання, 

доведення його 

наявності. 

Урок у  Meet . Час 08.30. 

Виконати практичну роботу. 

02.02. Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Опора і рух. 

Практична 

робота №5. 

Порівняння 

будови скелетів 

хребетних 

тварин 

Виконати практичну роботу № 5 

https://www.youtube.com/watch?v=4vy3ABK7Txc 

Трудове 

навчання  

Запрута О.В. 

Вишивальні 

шви та їх види. 

Прозорі 

мережки: 

«одинарний 

прутик», 

«подвійний 

прутик», 

«роздільний 

прутик» 

Онлайн-урок 

Переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=JZz0R-EWgkA 

https://www.youtube.com/watch?v=bw0f9Y71Wu

U 

Виконати: Прозорі мережки: «одинарний 

прутик», «подвійний прутик», «роздільний 

прутик». 

 Історія 

України. 

Сокирка П.М. 

Культура Русі-

України в 

другій половині 

ХІ- першій 

половині ХІІІ 

ст. 

Урок у  Meet . Час 11.25.                                  

Скласти таблицю: «Культура Русі-України в 

другій половині ХІ- першій половині ХІІІ ст..» 

Географія 

Сокирка П.М. 

Води суходолу 

Північної 

Америки. 

Урок у  Meet . Час 13.25. 

Опрацювати § 38 на ст.169 вик завд.1. 

02.02. Фізика Розв'язування 

задач на 

застосування 

сили пружності 

Повторити §19 (ст. 126-132), виконати  завдання 

впр.19 (2, 3, 7) 
https://www.youtube.com/watch?v=MCwedoFQo4

g  

https://www.youtube.com/watch?v=4vy3ABK7Txc
https://www.youtube.com/watch?v=JZz0R-EWgkA
https://www.youtube.com/watch?v=bw0f9Y71WuU
https://www.youtube.com/watch?v=bw0f9Y71WuU
https://www.youtube.com/watch?v=MCwedoFQo4g
https://www.youtube.com/watch?v=MCwedoFQo4g


Фізична 

культура 

Гімнастика  Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=9xPR6Aph2FI

&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0

%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0

%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2  

Англійська 

мова 

Урок читання і  

граматики 

Урок 10 ст 148 

Впр2 ст 149 прочитати текст 

Впр3, 4 ст150 письмово 

03.02  Українська 

література 

Нікітішина 

Н.О. 

Гумористичне, 

викривальне 

зображення 

головного 

героя. Скарб – 

узагальнений 

образ щастя.  

https://www.youtube.com/watch?v=7xVt61YcyPE 

Створити буктрейлер( кросворд, літературну 

вікторину) до твору  

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Дієприслівники 

недоконаного й 

доконаного 

виду, творення 

їх. 

https://www.youtube.com/watch?v=2jOnx_nLrkg 

§ 29, вправа 342 

Алгебра Функціональна 

залежність між 

величинами як 

математична 

модель 

реальних 

процесів 

Опрацювати §19 (ст. 130-133), виконати №717, 

№719, №721 

https://www.youtube.com/watch?v=rUYQPima7Vc  

Англійська 

мова  

Спорт в 

нашому житті 

Урок у Meet Час 13.25 

Урок 1 ст 154 

Географія 

Сокирка П.М. 

Природні зони. 

Висотна 

поясність в 

горах. 

Опрацювати § 39  

 ( скласти конспект) 

Переглянути відеоматеріал  

https://www.youtube.com/watch?v=AdwPK8IS664

&ab_channel 

 

04.02. Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

НЕ з 

дієприслівника

ми 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxi32_OVs94 

§ 30, вправа 358 

Основи 

здоров'я 

Номировська 

О.Д. 

Конфлікти і 

здоров'я  

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-konflikti-i-

zdorova-420150.html  

Фізика Сила тяжіння . 

Вага . 

Невагомість 

 

Опрацювати §20 (ст. 135-139) , виконати 

завдання впр.20 (3, 4, 10) 
https://www.youtube.com/watch?v=ezBAGamYAT

E  

https://www.youtube.com/watch?v=9xPR6Aph2FI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=9xPR6Aph2FI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=9xPR6Aph2FI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=9xPR6Aph2FI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=7xVt61YcyPE
https://www.youtube.com/watch?v=2jOnx_nLrkg
https://www.youtube.com/watch?v=rUYQPima7Vc
https://www.youtube.com/watch?v=AdwPK8IS664&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=AdwPK8IS664&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=Qxi32_OVs94
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-konflikti-i-zdorova-420150.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-konflikti-i-zdorova-420150.html
https://www.youtube.com/watch?v=ezBAGamYATE
https://www.youtube.com/watch?v=ezBAGamYATE


Геометрія Розв'язування 

задач на 

застосування 

ознак рівності 

трикутників 

 

Повторити §16 (ст. 92-93), виконати №4, №5, 

№10 (ст. 97-98) 

https://www.youtube.com/watch?v=s97wG-hV03Y  

Англійська 

мова 

Як довго ти 

займаєшся 

спортом? 

Урок у Meet Час 11.25 

Урок 2 ст 156 

 Фізична 

культура 

Гімнастика Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzy

U&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D

0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D

1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0

%B2%D0%B8%D0%BA  

Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uqw6QQwWq

O0&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D

0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0

%BD%D0%B0  

 

Хімія 

Сокирка П.М. 

Хімічні 

властивості 

кисню; 

взаємодія з 

простими 

речовинами. 

Урок у  Meet . Час 13.25. 

Опрацювати § 18, на ст.135 вик. завд. 1. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s97wG-hV03Y
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=Uqw6QQwWqO0&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Uqw6QQwWqO0&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Uqw6QQwWqO0&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Uqw6QQwWqO0&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0

