
Графік 

дистанційного навчання для учнів 7 класу 

з 16.05.2022 по 20.05.2022 

 

 
Дата  Час  Предмет  Тема  Завдання  
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08.30- 

09.15 

Українська 

література 

Нікітішина 

Н.О.  

Морально – етична 

проблематика твору 

:Добро і зло , 

справжня дружба і 

любов, чесність і 

підступність  

https://www.youtube.com/watch?v=zQIAnUMZ4HU 

Переглянути фільм «Іван Сила», написати відгук на нього, порівнявши з 

повістю О.Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили»  

09.25-

10.10 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Розв'язування задач 

за допомогою 

систем лінійних 

рівнянь 

 https://meet.google.com/nor-vusj-zmm 

Повторити §30 (ст. 211-213)  ,  

виконати  № 1088 , № 1103   

https://www.youtube.com/watch?v=-KlsHbIC3aw  

10.25-

11.05 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Створення 

алгоритмів і 

програм з 

використанням 

змінних і різних 

алгоритмічних 

структур: лінійних, 

розгалужень і 

повторень. 

Виконати проект https://www.youtube.com/watch?v=uAXlUEqm8Ao 

 

11.25-

12.10 

Образотворче 

мистецтво 

Гут Л.В. 

Стиль – забаганка 

дизайнера чи 

поклик душі? 

Виконання дизайн-

проекту 

«Традиційні 

українські народні 

Відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=8xk42DU_wLE 

https://www.youtube.com/watch?v=xopJHcnojr8 

Виконати ескіз вишиванки для власного гардеробу 

https://www.youtube.com/watch?v=zQIAnUMZ4HU
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=-KlsHbIC3aw
https://www.youtube.com/watch?v=uAXlUEqm8Ao
https://www.youtube.com/watch?v=8xk42DU_wLE
https://www.youtube.com/watch?v=xopJHcnojr8


мотиви у сучасній 

моді» 

12.30-

13.15 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Співіснування 

організмів в 

угрупованнях 

Опрацювати §53, переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-spivvidnoshennya-organizmiv-v-

ugrupovannyah-237445.html  

https://www.youtube.com/watch?v=wBkHWQv2T6E  

13.25-

14.10 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Різновид удару по 

м’ячу» 

Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=ooSNoi0xiGQ 

Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=uAAsLMTkzfQ 
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08.30- 

09.15 

Хімія 

Сокирка 

П.М. 

 

Очищення води на 

водоочисних 

станціях.  

Опрацювати  §25 на ст. 168 вик. завд. 9. 

09.25-

10.10 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

  Розв'язування 

задач на побудову 

https://meet.google.com/nor-vusj-zmm 

Повторити  §21-27 , виконати №766 , №778 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dotichna-do-kola-vlastivosti-dotichno-

230343.html  

10.25-

11.05 

Всесвітня 

історія 

Сокирка 

П.М. 

 

Урок контролю 

знань з теми: 

«Країни 

Центральної та 

Східної Європи в 

10-15ст.». 

Виконати завдання. 

11.25-

12.10 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Правопис часток 

«не» і «ні» з різними 

частинами мови 

https://meet.google.com/mpq-gddk-bmw 

об 11.25. 

https://onlinetestpad.com/ua/test/262820-pravopis-ne-i-n%D1%96-z-riznimi-

chastinami-movi 

 

12.30-

13.15 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

А.Азімов «Фах». 
Роздуми про 

Опрацювати презентацію 

https://www.youtube.com/watch?v=YqWfuILvR3A 

прочитати оповідання. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-spivvidnoshennya-organizmiv-v-ugrupovannyah-237445.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-spivvidnoshennya-organizmiv-v-ugrupovannyah-237445.html
https://www.youtube.com/watch?v=wBkHWQv2T6E
https://www.youtube.com/watch?v=ooSNoi0xiGQ
https://www.youtube.com/watch?v=uAAsLMTkzfQ
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dotichna-do-kola-vlastivosti-dotichno-230343.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dotichna-do-kola-vlastivosti-dotichno-230343.html
https://meet.google.com/mpq-gddk-bmw
https://onlinetestpad.com/ua/test/262820-pravopis-ne-i-n%D1%96-z-riznimi-chastinami-movi
https://onlinetestpad.com/ua/test/262820-pravopis-ne-i-n%D1%96-z-riznimi-chastinami-movi
https://www.youtube.com/watch?v=YqWfuILvR3A


майбутнє людини і 

людства. 
  

 

13.25-

14.10 

Музичне 

мистецтво 

Номировська 

О.Д. 

Жанри і напрямки 

сучасної 

електронної музики 

Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=xA8cyMvRVYs  

Виконати онлайн тести https://naurok.com.ua/test/suchasna-tancyuvalna-

muzika-473206.html  
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08.30- 

09.15 

Трудове 

навчання  

Запрута О.В. 

Проект «Я -

споживач». 

Технологія 

придбання 

продуктів 

харчування та 

інших товарів. 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vn8qUslPl5E 

Виконати практичну роботу 

09.25-

10.10 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 Лабораторна 

робота №11 . 

Вивчення умови 

рівноваги важеля  

 

Повторити §34 (ст. 220-224), переглянути відео , виконати завдання 

лабораторної роботи (ст.226-227) 

https://www.youtube.com/watch?v=XF0NkMTnY-w  

10.25-

11.05 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Вплив людини та її 

діяльності на 

організми 

Опрацювати §53, переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=fhKaDcr5r0k  

11.25-

12.10 

 Історія 

України. 

Сокирка 

П.М. 

Урок контролю 

знань з теми: 

«Руські удільні 

князівства у складі 

сусідніх держав. 

Кримське ханство». 

Виконати завдання. 

12.30-

13.15 

Англійська 

мова 

Смаженюк 

СЛ 

Контроль 

аудіювання з теми 

«Дві столиці» 

Урок у Meet Час 12.30 

 

https://meet.google.com/wqu-reqb-stn  

13.25-

14.10 

Географія 

Сокирка 

П.М. 

Природні багатства 

материків та 

Урок у  Meet . Час 13.25. 

Опрацювати §62 на ст. 278 вик. завд. 1. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xA8cyMvRVYs
https://naurok.com.ua/test/suchasna-tancyuvalna-muzika-473206.html
https://naurok.com.ua/test/suchasna-tancyuvalna-muzika-473206.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vn8qUslPl5E
https://www.youtube.com/watch?v=XF0NkMTnY-w
https://www.youtube.com/watch?v=fhKaDcr5r0k
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://meet.google.com/kkv-detw-ppk


океанів, їх основні 

види. 

14.25-

15.05 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

«Відбирання м’яча 

спереду, ззаду, 

збоку» 

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=z4y-W6KzM 
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08.30- 

09.15 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

Образ Джорджа  
Плейтена. 
Проблема духовної 
реалізації людини. 
Розуміння сутності 
культури й освіти, 
призначення 
людини в 
сучасному світі. 

08.30 
http://meet.google.com/dap-wcox-upw  
https://www.youtube.com/watch?v=V1IyyXdQM9w 
складіть  сенкан  до  образу  Джорджа  Плейтена. 

 

09.25-

10.10 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Розв'язування задач 

за допомогою 

систем лінійних 

рівнянь. Самостійна 

робота 

 https://meet.google.com/nor-vusj-zmm 

Повторити  §27-30 , виконати тестові завдання 

https://vseosvita.ua/test/start/faw073 

10.25-

11.05 

Географія 

Сокирка 

П.М. 

Забруднення 

навколишнього 

середовища. Види 

забрудненн, основні 

джерела їх 

надходження. 

Опрацювати § 63 на ст. 282 вик. завд.2,3. 

  

11.25-

12.10 

Українська 

література 

Нікітішина 

Н.О. 

Урок мовленнєвого 

розвитку. 

Створення власної 

історії з головним 

героєм повісті 

Іваном Силою ( 

письмово) 

https://meet.google.com/mpq-gddk-bmw 

об 11.25. 

Завершити творчу роботу  

https://www.youtube.com/watch?v=z4y-W6KzM
http://meet.google.com/dap-wcox-upw
https://www.youtube.com/watch?v=V1IyyXdQM9w
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://meet.google.com/mpq-gddk-bmw


12.30-

13.15 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Написання часток –

бо, -но, -то, -от, -

таки. 

https://www.youtube.com/watch?v=dih_8DPMN1A 

 

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/zovnshn-nezalezhne-

otsnyuvannya/ykranska-mova-nteraktivniyi-dovdnik-praktikym-z-testami-v-3-

h-chastinah/testi-onlayin-chastina-1/25366-zanyattya-17-slyzhbov-chastini-

movi 

 

13.25-

14.10 

Англійська 

мова 

 Смаженюк 

СЛ 

Контроль читання з 

теми «Шкільне 

життя» 

Завдання у вайбері, завдання на картках 
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08.30- 

09.15 

Фізика 

Войтюк О.М. 

Прості механізми . 

Коефіцієнт 

корисної дії 

механізмів  

 https://meet.google.com/nor-vusj-zmm 

Опрацювати §35 (ст. 228-231), виконати завдання впр. 35( 2,4)  

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

09.25-

10.10 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Вигук як особлива 

частина мови  

https://meet.google.com/mpq-gddk-bmw 

о 09.25. 

https://www.youtube.com/watch?v=GT6FoLONOpk 

§ 37, вправи 496, 497 

10.25-

11.05 

Основи 

здоров'я 

Номировська 

О.Д. 

Туберкульоз і ВІЛ Урок в додатку Мeet Час 10.20 

https://meet.google.com/yhb-iydo-cyq 

Опрацювати §31, переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-osnov-zdorov-ya-dlya-7-klasu-

na-temu-tuberkuloz-umovi-infikuvannya-i-rozvitku-oznaki-zahvoryuvannya-

zahodi-profilaktiki-na-derzhavnomu-i-osobistomu-rivnyah-84514.html  

11.25-

12.10 

Англійська 

мова 

Смаженюк 

СЛ 

Контроль письма з 

тем 

 «Дві столиці», 

«Шкільне життя», 

«Світ театру та 

кіно», «Спорт» 

  

Урок у Meet Час 11.25 

Написати твір на одну із тем   «Дві столиці», «Шкільне життя», 

«Світ театру та кіно», «Спорт» 

https://meet.google.com/wqu-reqb-stn 

12.30-

13.15 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Контрольна робота 

№6 ( з теми «Коло і 

круг») 

 

  Повторити  §21-27 , виконати різнорівневі завдання (файловий 

документ) 

https://www.youtube.com/watch?v=dih_8DPMN1A
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/zovnshn-nezalezhne-otsnyuvannya/ykranska-mova-nteraktivniyi-dovdnik-praktikym-z-testami-v-3-h-chastinah/testi-onlayin-chastina-1/25366-zanyattya-17-slyzhbov-chastini-movi
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/zovnshn-nezalezhne-otsnyuvannya/ykranska-mova-nteraktivniyi-dovdnik-praktikym-z-testami-v-3-h-chastinah/testi-onlayin-chastina-1/25366-zanyattya-17-slyzhbov-chastini-movi
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/zovnshn-nezalezhne-otsnyuvannya/ykranska-mova-nteraktivniyi-dovdnik-praktikym-z-testami-v-3-h-chastinah/testi-onlayin-chastina-1/25366-zanyattya-17-slyzhbov-chastini-movi
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/zovnshn-nezalezhne-otsnyuvannya/ykranska-mova-nteraktivniyi-dovdnik-praktikym-z-testami-v-3-h-chastinah/testi-onlayin-chastina-1/25366-zanyattya-17-slyzhbov-chastini-movi
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=XlIvmAJqmYo
https://meet.google.com/mpq-gddk-bmw
https://www.youtube.com/watch?v=GT6FoLONOpk
https://meet.google.com/yhb-iydo-cyq
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-osnov-zdorov-ya-dlya-7-klasu-na-temu-tuberkuloz-umovi-infikuvannya-i-rozvitku-oznaki-zahvoryuvannya-zahodi-profilaktiki-na-derzhavnomu-i-osobistomu-rivnyah-84514.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-osnov-zdorov-ya-dlya-7-klasu-na-temu-tuberkuloz-umovi-infikuvannya-i-rozvitku-oznaki-zahvoryuvannya-zahodi-profilaktiki-na-derzhavnomu-i-osobistomu-rivnyah-84514.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-osnov-zdorov-ya-dlya-7-klasu-na-temu-tuberkuloz-umovi-infikuvannya-i-rozvitku-oznaki-zahvoryuvannya-zahodi-profilaktiki-na-derzhavnomu-i-osobistomu-rivnyah-84514.html
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn


 

13.25-

14.10 

Хімія 

Сокирка 

П.М. 

Очищення води в 

домашніх умовах. 

Урок у  Meet . Час 13.25. 

На ст. 168 вик. завд 4. 

14.25-

15.05 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Ведення м’яча» Відео:  

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

 

 

https://meet.google.com/kkv-detw-ppk
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc

