
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ (2 тиждень) 

У 7 А КЛАСІ 

На час карантину 

Класний керівник   ПРИЙМА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 

Контакти для зворотного зв’язку 

Тел.. +380682489050  

Пошта oaprima@gmail.com 

ПІБ учителя Зміст уроку Завдання для самоопрацювання 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

Прийма О.А.  Повторення та узагальнення вивченого про 

прислівник 

Повторіть  теоретичний матеріал з теми 

"Прислівник". Параграфи 32- 41. 

Виконайте вправи з підручника 424,426, 

429,430,432. 

Проведіть самооцінку, використовуючи фрази, 

подані у вправі 433. 

Виконайте тести у підручнику с. 149-150 

Виконайте тести  

відкривши посилання 

join.naurok.ua 

Завдання необхідно виконати до 26 березня 

22:00 ред. 

Код доступу 664762 

Горенко М.І. Прийменник як службова частина мови. Види 

прийменників за будовою. 

П.42, впр 438, 441 

Непохідні й похідні прийменники. Написання 

похідних прийменників. 

П. 43, впр 448, 449, 450, 451 

Зв'язок прийменника з непрямими відмінками 

іменника. 

Повторити відмінки іменників, п 43, впр 452, 

453 (І, ІІ) 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

Прийма О.А. Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7–В, 

або Прокляття роду Кулаківських» 

Роздуми про сенс людського життя, моральний 

вибір кожного. 

Прочитати повість-казку, підручник   с. 212 – 

241 

Виконати тести відкривши посилання 

join.naurok.ua Код доступу  470909  

mailto:oaprima@gmail.com
http://join.naurok.ua/


відкривши посилання 

join.naurok.ua 

код доступу 465306 

Зарубіжна література 

Завгородня Т.Д.  Е. По «Золотий жук» Опрацювати зміст 

Виконати тести відкривши посилання 

join.naurok.ua 

Код доступу  966055 

Детектив. Артур Конан Дойл "Спілка рудих" Прочитати твір. 

Виконати тести за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/detektiv-artur-konan-

doyl-spilka-rudih-52912.html 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

Янкова А.П.  Лондон 

Палаци Лондона 

Музеї Лондона 

 

Лондон 

вправа 2 с. 126(читати й переказувати), вправа 

3 с.127(усно), опрацювати правило с. 128; 

вправа 5 с.129 та вправа 7 с.129(письмово) 

Палаци Лондона 

Вправа 2 с.130(читати й переказувати); вправа 

4 с.134 (усно); вправа7 с.132(письмово) 

Музеї Лондона 

Вправа 3 с.134-135(читати й переказувати); 

вправа 5 в\с с.136(письмово) ; вправа3 

с.137(усно) 

ПОВТОРИТИ ГРАМАТИЧНІ ЧАСИ 

Биченко Л.І. Київ в мініатюрі С.142 -143 ВПР. 1(СЛОВНИК) 

Вправа 3 (читати) 

С.144 вправа 1 .(повторити пам’ятки) 

Вправа 2 (читати) 

They went to the tourist agency. 

She bought a book about the history of Kyiv 

(поставити різні типи запитань) 

НІМЕЦЬКА МОВА 

http://join.naurok.ua/
http://join.naurok.ua/
https://naurok.com.ua/test/detektiv-artur-konan-doyl-spilka-rudih-52912.html
https://naurok.com.ua/test/detektiv-artur-konan-doyl-spilka-rudih-52912.html


Завгородня Н.П. 

Терещенко Н.А. 

Моя місцевість (с.134) Виписати нові ЛО, їх переклад (с134) 

Вправи 1,2,3(с.134-135) усно 

Вправа 4 с.135  письмово 

У місті (с. 136) Виписати нові ЛО, їх переклад (с136) 

Вправи 1,2,3,4 (с.136-137) усно 

Вправа 5 с.137  письмово 

ХІМІЯ 

Чупрнина В.М. Поняття про оксиди, окислення (горіння, 

повільне окислення, дихання). Умови 

виникнення та припинення горіння. 

Опрацювати параграф 19 (скласти опорний 

конспект) №1,4,9 с. 143 

Виконання тренувальних вправ на складання 

хімічних рівнянь реакцій розкладу та 

сполучення 

Зайти у фейсбук знайти групу «Юні 

менделєєви» (на сторінці Чуприна В.М.) та 

завантажити документ свого класу 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

Чупрнина В.М. Соціальні чинники здоров’я. Соціальна безпека  

населеного пункту. Держава на захисті прав 

дитини 

Опрацювати параграф 23 

БІОЛОГІЯ 

Сунцова Н. М. Поведінка тварин Опрацювати  параграф 42 

У зошиті –практикумі «лабораторне 

дослідження» с. 15 

Дати відповіді на питання 1-5 с.186 

Опрацювати  параграф 43 

Дати відповіді на питання 1-5 с.190 

ФІЗИКА 

Демченко І.М. Умови плавання тіл  Підготувати проект на одну з тем поданих на 

сторінці198.( захист одразу після карантину) 

В робочому зошиті виконати практичну 

роботу. Завдання у Viber. Переглянути 

навчальне відео за посиланням у Viber 

ІНФОРМАТИКА 

Заітченко Р.В. 

Viber 0680402479 

Адресація комірок в електронній таблиці. 

Формули 

Опрацювати: п.4.4., с.110–115.  

Робота за комп’ютером: Працюємо за 



zaitchenkorv@gmail.com 

Фесенко Н.В. 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

комп’ютером, с. 115 – 117. 

Давати відповіді на запитання: с. 117. 

Виконати завдання: №3 (г, е), №4 (е, г), 

№10* с. 118. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

Кулик О.О. 

0967629904 

Мюзикл. Дитячий мюзикл. Пригадати опери та мюзикли, які ви слухали 

раніше. Поміркуйте, у чому полягають 

відмінності між ними? 

У чому полягають відмінності між дитячою 

театральною виставою та мультфільмом? 

У чому виявляються особливості кінофільмів-

мюзиклів? Переглянути фрагменти мюзиклів: 

«Собор Паризької Богоматері» (музика 

Р.Кочіанте, вірші Л.Пламондона); 

дитячий мюзикл «Король лев»; «Русалонька»; 

дитячий кінофільм-мюзикл «Незнайко з 

нашого двору». 

*Створіть афіші для улюблених мюзиклів. 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

Корнієнко О.І. 

Дубина О.С. 
Розділ. Технологія побутової діяльності та 

самообслуговування. 

Маркування споживчих товарів. 

 

Опрацювати матеріал за посиланням 

с.125-147 

Виконати Лабораторно-практичну роботу 

с.147  Читання інформації розміщеної на 

етикетках.( у зошит) 

7 клас   https://pidruchnyk.com.ua/721-trudove-

7-klas-hodzicka-dlya-divchat-2015.html 
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