
Графік 

дистанційного навчання для учнів 7 класу 

з 23.05.2022 по 27.05.2022 

 

 
Дата  Час  Предмет  Тема  Завдання  
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08.30- 

09.15 

Українська 

література 

Нікітішина 

Н.О.  

Андрій Малишко. 

Відомий 

український поет і 

його пісні, що стали 

відомими. «Пісня 

про рушник». 

https://www.youtube.com/watch?v=6RAJPVmxbrA 

https://meet.google.com/mpq-gddk-bmw о 08.30 

Вивчити напам’ять одну з поезій А.Малишка ( на вибір) 

09.25-

10.10 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Контрольна робота 

№ 6 ( з теми 

«Системи лінійний 

рівнянь із двома 

змінними») 

 

Повторити §27-30 , виконати різнорівневі завдання (файловий документ) 

10.25-

11.05 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Створення 

алгоритмів і 

програм з 

використанням 

змінних і різних 

алгоритмічних 

структур: лінійних, 

розгалужень, 

повторень. 

Створити проект з використанням змінних і різних алгоритмічних 

структур: лінійних, розгалужень, повторень (на вибір). 

11.25-

12.10 

Образотворче 

мистецтво 

Гут Л.В. 

Зачіска – краса і 

стиль, що створює 

дизайнер. 

Виконання начерків 

художнього 

моделювання 

зачіски для 

Відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=ag9iXJunTTU 

Виконати начерк художнього моделювання зачіски 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=6RAJPVmxbrA
https://meet.google.com/mpq-gddk-bmw%20о%2008.30
https://www.youtube.com/watch?v=ag9iXJunTTU
https://www.youtube.com/watch?v=SOTOOBgpfKo


створення 

індивідуального 

стилю людини. 

12.30-

13.15 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Міні – проект: Як 

тварини 

пристосовані до 

життя в різних 

умовах 

 Урок в додатку Мeet Час 12.30 

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

https://vseosvita.ua/library/doslidzenna-ak-tvarini-pristosovani-do-zitta-v-

riznih-umovah-343765.html  

13.25-

14.10 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Комплекс вправ з 

м’ячем » 

Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=S7bObc_0kIE 
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08.30- 

09.15 

Хімія 

Сокирка 

П.М. 

 

Міні-проєкт. 

Способи очищення 

води в побуті.  

Підготувати проєкт. 

09.25-

10.10 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

  Повторення . 

Геометричні фігури 

і їх властивості 

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

Повторити  §2-10 , виконати №1 , №4 (ст.169) 

https://www.youtube.com/watch?v=lAZ4SMDgnFU  

10.25-

11.05 

Всесвітня 

історія 

Сокирка 

П.М. 

 

Держава і 

суспільство 

середньовічному 

Китаї. Індія в період 

політичної 

децентралізації. 

Японія. 

Опрацювати  §23,24 на ст.139 вик. завд. 1. 

11.25-

12.10 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Групи вигуків за 

значенням  

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

об 11.25. 

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

Скласти 8 речень з вигуками , що належать до різних груп за значенням 

12.30-

13.15 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

Утвердження сили 
людського 
інтелекту, 
самостійності 

 

http://meet.google.com/dap-wcox-upw     
підготуватись до контрольної роботи. 

 

https://meet.google.com/yhb-iydo-cyq
https://vseosvita.ua/library/doslidzenna-ak-tvarini-pristosovani-do-zitta-v-riznih-umovah-343765.html
https://vseosvita.ua/library/doslidzenna-ak-tvarini-pristosovani-do-zitta-v-riznih-umovah-343765.html
https://www.youtube.com/watch?v=S7bObc_0kIE
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=lAZ4SMDgnFU
https://meet.google.com/mpq-gddk-bmw
https://www.youtube.com/watch?v=GT6FoLONOpk
http://meet.google.com/dap-wcox-upw


мислення, творчої 
уяви, моральних 

цінностей. 
 
  

13.25-

14.10 

Музичне 

мистецтво 

Номировська 

О.Д. 

Діалог традицій та 

новаторство 

 Урок в додатку Мeet Час 13.25 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GCf_wP23fhs  
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08.30- 

09.15 

Трудове 

навчання  

Запрута О.В. 

Проект «Я -

споживач». 

Маркування 

споживчих товарів. 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=1GZlui-Vm2w 

 

09.25-

10.10 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 Задачі на 

знаходження ККД  

механізмів 

https://meet.google.com/nor-vusj-zmm 
Повторити §36 (ст. 233-237), виконати завдання впр. 36(2,3) 

 

10.25-

11.05 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Основи охорони 

природи 

Опрацювати §54, переглянути презентацію, скласти конспект  

https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovi-ohoroni-prirodi-216650.html  

11.25-

12.10 

 Історія 

України. 

Сокирка 

П.М. 

Здобутки 

середньовічного 

русько-

українського 

суспільства. 

Урок у  Meet . Час 11.25. 

Підготувати повідомленна на тему: «Особливості суспільного життя 

Русі-України». 

12.30-

13.15 

Англійська 

мова 

Смаженюк 

СЛ 

Контроль говоріння 

з тем «Дві столиці», 

«Шкільне життя» 

« Світ театру і кіно 

Урок у Meet Час 12.30 

 

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

13.25-

14.10 

Географія 

Сокирка 

П.М. 

Міжнародне 

співробітництво у 

розв'язуванні 

екологічних 

проблем.  

Урок у  Meet . Час 13.25. 

Опрацювати §64 на ст. 286 вик. завд. 4. 

  

https://meet.google.com/yhb-iydo-cyq
https://www.youtube.com/watch?v=GCf_wP23fhs
https://www.youtube.com/watch?v=1GZlui-Vm2w
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovi-ohoroni-prirodi-216650.html
https://meet.google.com/kkv-detw-ppk
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://meet.google.com/kkv-detw-ppk


14.25-

15.05 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Удари по м’ячу на 

точність» 

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=CD8yip8vuSY 
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08.30- 

09.15 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 Контрольна 
робота. «Сучасна 
література» 
(тести). 

https://naurok.com.ua/test/svitova-novela-suchasna-literatura-1558487.html 

https://naurok.com.ua/test/complete/3b1fa015-35b2-424d-bff5-8c73cd5f4263 

скласти асоціативний диктант за творами, які вивчали в ІІсеместрі. 

 

09.25-

10.10 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Повторення . 

Перетворення цілих 

виразів 

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

Повторити  §3-6 , виконати № 4, №5, №6, №7 (ст.42) 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ1OOe0a7lA  

10.25-

11.05 

Географія 

Сокирка 

П.М. 

Урок контролю 

знань з тем: « 

Океани» і «Вплив 

людини на 

природу». 

Виконати завдання. 

  

11.25-

12.10 

Українська 

література 

Нікітішина 

Н.О. 

Патріотичні почуття 

у вірші «Чому, 

сказати, й сам не 

знаю…». Ліризм 

поезій А.Малишка 

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

об 11.25. 

Підготуватися до контрольного письмового твору  

12.30-

13.15 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Дефіс у вигуках https://www.youtube.com/watch?v=DqvVVAAh3c8 

 

Виконати тести за посиланням  

https://naurok.com.ua/test/viguk-9406.html 

 

13.25-

14.10 

Англійська 

мова 

 Смаженюк 

СЛ 

Повторення теми 

«Спорт» 

https://eslgold.com/speaking-4/topic_sports/  
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Фізика 

Войтюк О.М. 

Лабораторна робота 

№12 . Визначення 

 
Повторити §36 (ст. 233-237), переглянути відео , виконати завдання  на 

ст.238-239  

https://www.youtube.com/watch?v=CD8yip8vuSY
https://naurok.com.ua/test/svitova-novela-suchasna-literatura-1558487.html
https://naurok.com.ua/test/complete/3b1fa015-35b2-424d-bff5-8c73cd5f4263
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=jQ1OOe0a7lA
https://meet.google.com/mpq-gddk-bmw
https://www.youtube.com/watch?v=DqvVVAAh3c8
https://naurok.com.ua/test/viguk-9406.html
https://eslgold.com/speaking-4/topic_sports/


ККД простого 

механізму 

https://www.youtube.com/watch?v=kR4fWrmAllk  

09.25-

10.10 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Кома і знак оклику 

при вигуках  

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

о 09.25. 

Виконати тести за посиланням  

https://vseosvita.ua/test/pravopys-vyhukiv-273942.html 

 

10.25-

11.05 

Основи 

здоров'я 

Номировська 

О.Д. 

Узагальнення 

вивченого з теми 

«Соціальна 

складова здоров'я» 

Виконати завдання https://naurok.com.ua/uzagalnennya-znan-v-7-klasi-z-

temi-socialna-skladova-zdorov-ya-52809.html  

11.25-

12.10 

Англійська 

мова 

Смаженюк 

СЛ 

Повторення теми 

«Шкільне життя» 

  

Урок у Meet Час 11.25 

 

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

12.30-

13.15 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Ознаки рівності 

трикутників 

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

  Повторити  §12-16 , виконати №5, №6, №7 (ст.169)   

https://www.youtube.com/watch?v=-eT9EWChXOY  

13.25-

14.10 

Хімія 

Сокирка 

П.М. 

Урок контролю 

знань з теми: 

«Вода». 

Виконати завдання. 

14.25-

15.05 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Удари по м’ячу  

ногою » 

Відео:  

https://www.youtube.com/watch?v=C9lzOT-q58E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kR4fWrmAllk
https://meet.google.com/mpq-gddk-bmw
https://vseosvita.ua/test/pravopys-vyhukiv-273942.html
https://naurok.com.ua/uzagalnennya-znan-v-7-klasi-z-temi-socialna-skladova-zdorov-ya-52809.html
https://naurok.com.ua/uzagalnennya-znan-v-7-klasi-z-temi-socialna-skladova-zdorov-ya-52809.html
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=-eT9EWChXOY
https://www.youtube.com/watch?v=C9lzOT-q58E

