
Дата Предмет Завдання 

13.03.20 Фізична 

культура 

 

 

 

Російська мова 

 

Зарубіжна 

література 

1.Підготувати повідомлення "Видатні гімнасти  

України".  

2.Вивчити комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

 

Повт. § 44-50; впр.269,270(а, б). 

 

1.с 202-205 конспект 

2.с 205-215 прочитати 

14.03.20 Біологія Завдання з біології для 7 класу: Параграф 39 - 

повторити. Завдання № 3 на стор 159 письмово 

в зошиті, мені фото відповіді. Параграф 40. 

Вивчити. завдання №4 письмово. Відео на 

youtube  і під назвою « Розмноження тварин», за 

посиланням. 

https://www.youtube.com/watch?v=nscY_4DnpMk 

, та відео під назвою « Статеве розмноження 

тварин» за посиланням. 

https://www.youtube.com/watch?v=6pdtHZLJypo 
https://www.youtube.com/watch?v=no1NUR3yVG0 
 

16.03.20 Українська 

література 

 

 

Зарубіжна 

література 

 

Англійська мова 

Прочитати твір М.Павленко «Русалонька із 7-В, 

або Прокляття роду Кулаківських». Виконати 

тестові завдання на с.223-224, 231-232,241-242 

 

1.с 215-223 прочитати 

2.Завдання на с.223 

 

Група вчителя Л.Поскребишевої. Переглянути 

відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=H_q9D6NHEuI 
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs 
 Виконати вправи: 

WB, p. 62-65, ex. 7,8,9,12 

        p. 71, ex. 20 

 

17.03.20 Хімія 

 

 

Основи здоров`я 

 

Фізична 

культура 

 

Опрацювати  § 19.  Виконати письмово вправи 

№ 1 – 10 на ст. 143 

 

Опрацювати  §27 
 

1.Переглянути фільм мирний воїн 

(англ. Peaceful Warrior) — драма 2006 року 

режисера Віктора Сальви.)   Описати свої враження 

https://www.youtube.com/watch?v=nscY_4DnpMk
https://www.youtube.com/watch?v=6pdtHZLJypo
https://www.youtube.com/watch?v=no1NUR3yVG0
https://www.youtube.com/watch?v=H_q9D6NHEuI
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs


 

 

 

 

Українська мова 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

після перегляду. 

2.  Вивчити (повторити) комплекс вправ ранкової 

гімнастики (виконувати кожного ранку).  

 

Повторити &34 ст.195,201 за підручником 

О.П.Глазової «Українська мова». Виконати за 

варіантами вибіркові диктанти  274, 275 та 

розподільні диктанти 281, 282 

(О.М.АВРАМЕНКО. Українська мова. Збірник 

диктантів 

 

Посилання на онлайн підручник - 

https://pidruchnyk.com.ua/7klas/muzyka7/  

Завдання: використовуючи назви нот треба 

розгадати слова. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи здоров’я 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Прочитати параграфи 23,24. Виконати 

письмово завдання  8,9,10 сторінка 120 

та вправу 16 сторінка 124. Відповіді надіслати 

на поштову скриньку вчителя. 

Передивитися відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=LXcE-b58oHI  

 

19.03.20 К/В «Технологія 

створення 

робототехнічних 

систем» 

Написати есе на тему "Як роботи змінюють 

життя людства". 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LXcE-b58oHI


 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

Українська мова 

 

1.Вивчити (повторити) комплекс вправ 

фізпаузи на березень(виконувати кожного 

ранку). 

2.Переглянути фільм «Тренер»  

(англ. McFarland, USA) —

 кінофільм режисера Нікі Каро, 2015 року.  

Описати свої враження після перегляду. 

 

Вивчити &34, ст.203-207. Переглянути експрес-

урок   на YouTube «НЕ і НІ з прислівниками» за 

посиланням  https://be f8urU8cWhgo 

Виконати впр.195 (О.М. Біляєв та ін. 

Українська мова, 7 кл) та розподільні диктанти 

283, 284 (О.М.Авраменко Українська мова. 

Збірник диктантів. 5-7 кл 

 

20.03.20 Хімія 

 

 

Фізична 

культура 

 

Зарубіжна 

література 

Опрацювати  §20, 21.  Виконати письмово 

вправи № 1 – 5  на ст. 149 

 

Вивчити комплекс вправ фізпаузи на квітень 

(виконувати кожного ранку).  

 

1.https://www.youtube.com/watch?v=yhujgY6m0RQ 

2.Переглянути фільм «Шерлок Холмс» 

Завдання 

на 

канікули 

Англійська мова Група вчителя Л.Поскребишевої. Усно:  

SB, p. 132-133, ex. 1,2,3 

Подивитися улюблений фільм англійською 

мовою.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=yhujgY6m0RQ


Дата Предмет Завдання 

30.03.20 Зарубіжна 

література 

 

 

Англійська 

мова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образотворче 

мистецтво 

 

 

Біологія 

1.Завдання 1, 3 (четвертий рівень) на с 226 

(письмово в зошиті) 

2.с 205-224 прочитати 

 

Група вчителя А.Логвінової. Книга: сторiнка 131 

номер 12. 

 

Група вчителя Л.Поскребишевої. SB, p. 138-139, 

ex. 1,2 (у книзі) 

Письмово: 

SB, p. 141, ex. 4 (аудіофайл надається) 

WB, p. 72-73, ex. 1,2,5 

 

 

Світ книг і журналів  

Рвана аплікація, колаж . Додаток 1! Колаж  

рекламний розгортки  журналу 

 

Параграф 41. уважно прочитати два рази. 

Переглянути відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iz9UPeJ4_Hs 

Відповісти на запитання в кінці параграфа на 

стор.167. завдання 5 письмово. Термін виконання 

до 1 квітня. 

31.03.20 Фізична 

культура 

 

 

 

 

 
 

Хімія 

 

 

 
 

Основи 

здоров`я 

 

 

 

 

Географія  

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Вивчити та зробити комплекс вправ фізпаузи 

на квітень. 

3. Переглянути фільм Крихітка на мільйон 

доларів 2004, США Режисер: Клінт Іствуд 

 

Опрацювати  § 20.  Виконати письмово вправи № 

1 – 4 на ст. 153. Переглянути відео  
https://www.youtube.com/watch?v=2Kenpu7u6j8&t=228s    

https://www.youtube.com/watch?v=dieQxNz1hvI 

 

Прочитати параграфи 25, 26. Виконати письмово 

завдання  7, 8, 9,  сторінка 129 

та завдання 7  сторінка 133.  

Відповіді надіслати на поштову скриньку 

вчителя (до 03.04) 

 

Перейдіть за посиланням 
  https://naurok.com.ua/test/pivnichna-amerika-109615.html 

https://www.youtube.com/watch?v=2Kenpu7u6j8&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=dieQxNz1hvI
https://naurok.com.ua/test/pivnichna-amerika-109615.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУ 

1 крок   над тестом ви побачите віконечка з 

написами   

ДОМАШНЯ РОБОТА 

В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 

ТЕСТУВАННЯ             наведіть курсор на 

віконечко тестування 

СКОРО... 

ФЛЕШ-КАРТКИ 

РОЗДРУКУВАТИ 

2 крок  з'явилося віконечко, в рядок ім'я 

напишіть своє ім'я і прізвище 

3 крок  натисніть Почати тест  

4 крок  пройдіть тест до кінця 

5 крок  наприкінці з явиться ваш результат 

6 крок  якщо не вмієте робити скрін, 

сфотографуйте екран з  вашим результатом  

і відправте  мені будь ласка фото за ел. 

адресою. 

abramova.olga1969@gmail.com  
Дедлайн відправки тесту 02.04 до 15:00 

 Оцінка за тему «Північна Америка» буде 

складатися з попередніх оцінок ( дз і робота на 

уроках) та з оцінки за цей тест (час проходження 

та бал) 

Розпочинаємо нову тему  Евразія 

   Прочитати § 40. Географічне положення 

Переглянути   
https://www.youtube.com/watch?v=NQQnXvceD8w&feature=youtu.be 

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

Підготуватися до тесту за цим параграфом та 

відео буде складено тест 

Бережіть себе, та вивчайте географію 😊 

 

01.04.20 Інформатика АДРЕСАЦІЯ  ТА ФОРМУЛИ 

ПІДРУЧНИК   ОПРАЦЮВАТИ  В ЗОШИТ СТОР.101---

109 

ТЕСТИ  7 КЛАС(В КОМП) 

 

02.04.20 К/В «Технологія 

створення 

робототехнічних 

систем» 

Виконати 6ідпо робота-помiчника людини, 

кiлькома реченнями описати його функції. 
1)https://www.youtube.com/watch?v=jLhOwkH5BYs 
2) https://www.youtube.com/watch?v=rE2mvJcvzOo 
 

mailto:abramova.olga1969@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=NQQnXvceD8w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2ziuJtMfaPo
https://www.youtube.com/watch?v=jLhOwkH5BYs
https://www.youtube.com/watch?v=rE2mvJcvzOo


Російська мова 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/мови впр.271 (усно),272 (писм.) 

 

 

1.Ознайомитись та підготувати власний комплекс 

8 вправ з переглянутих матеріалів відео (свої 

комплекси вправ надсилати мені на скриньку з 

підписом виконавця)  

Приклад: 1 вправа- Ходьба на місці 2хвилини 

2 вправа – Присідання 2 підходи по 20 разів 

відпочинок 90секунд між підходами   

І так далі. 
https://www.youtube.com/watch?v=udWhQz00_gA&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=4Qx-THtVe8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=2pyFKZ_kJv0 

https://www.youtube.com/watch?v=amZEsEtq17Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8HSJbeqea0 

https://www.youtube.com/watch?v=in1cpamBhTE 

https://www.youtube.com/watch?v=QZNXfL76yIc 

 

2.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

3. Вивчити та зробити комплекс вправ фізпаузи 

на квітень. 
*Пам’ятайте стрибкові вправи, кругові оберти в тазі 

робити заборонено всім у кого проблеми з хребтом. 

Слідкуйте за своїм пульсом, він не повинен бути вище 

160 ударів за хвилину а 7ідпочинок між підходами не 

може бути коротше 90 секунд 

 

Параграф 25 - 26 читати та зробити конспект, 

письмово відповісти на контрольні запитання на 

ст.168 № 7,9; на ст. 173 № 4,6. Вправа 25 № 1,2.  

Зверніть увагу на приклад розв’язування задач у 

параграфі. (до 05.04.) 

Задачі (НАГАДУЮ! додаткові данні для 

розв’язування задач можна знайти у таблицях в 

кінці підручнику ст. 249. А також не забувайте 

переводити одиниці вимірювання в СІ.) 

1. Подайте тиск 1 мм рт. ст. у паскалях; 

подайте тиск 550 мм рт. ст. у кілопаскалях; 

тиск 93 324 Па — у міліметрах ртутного 

стовпа. 

2. Визначте атмосферний тиск на вершині 

гори Говерла (2061 м). якщо на висоті 183 

м він у цей час становить 720 мм.рт.ст.  

https://www.youtube.com/watch?v=udWhQz00_gA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4Qx-THtVe8Q
https://www.youtube.com/watch?v=2pyFKZ_kJv0
https://www.youtube.com/watch?v=amZEsEtq17Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q8HSJbeqea0
https://www.youtube.com/watch?v=in1cpamBhTE
https://www.youtube.com/watch?v=QZNXfL76yIc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географія 

3. Висота м. Києва над рівнем моря – 180 м. 

Обчисліть атмосферний тиск для столиці 

України. 

4. В сполучені посудини спочатку налили 

води, а потім в одне з колін долили гасу. 

Висота стовпа гасу 20 см. На скільки 

відрізнятимуться рівні рідин? 

5. В U - подібній трубці міститься вода і олія. 

Висоти шару олії дорівнює 10 см. На 

скільки рівень поверхні олії вищий за 

рівень поверхні води? 
 

1    Прочитати § 41 

2    Переглянути   

https://www.youtube.com/watch?v=eNXlFjsZ3hY 

Підготуватися до тесту за цим параграфами 40 та 

41 та відео 07.04 буде задано тест 

додаткове завдання (на оцінку) для бажаючих 

Географія- це карта, тому пропоную вам вивчати 

карту світу граючи. Перейдіть за цим посиланням 

і потренуйтесь у заповнені карти світу 

https://online.seterra.com/ru/vgp/3459 

 

Бережіть себе, та вивчайте географію 😊 
 

03.04.20 Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжна 

література 

1.Виконати завдання за посиланням, зробити 

скриншот після завершення тестування та 

відправити мені на почтову скриньку 

https://learningapps.org/10106829  

2.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

3. Вивчити та зробити комплекс вправ фізпаузи 

на квітень 

 

1.с 228-230 (конспект) 

2.с.230-235 (прочитати) 

04.04.20 Англійська 

мова 

Група вчителя А.Логвінової. Книга: сторiнки 

132-133 номера 1-4. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNXlFjsZ3hY
https://online.seterra.com/ru/vgp/3459
https://learningapps.org/10106829


Дата Предмет Завдання 

06.04.20 Образотворче 

мистецтво 

 

 

Біологія 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжна 

література 

 

Музичне 

мистецтво 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англійська 

мова 

Дизайн предметів побуту. С.М. Железняк 168-

175 Дизайн – оформлення  обраного предмету 

побуту 

 

Прочитати параграф 42.Відповісти на запитання 

в кінці параграфа(усно). Переглянути відео за 

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

uroku-rozvitok-tvarin-42095.html  Письмово 

виконайте завдання № 4. на стор.171. Термін 

виконання  - 09.04.2020р. 
  
 

Завдання 9 с.236 (письмово в зошиті) 

 
 

Музичний ритм складається з довгих та коротких 

звуків, довгий позначається рискою / і складом 

ТА,  а короткий // і складами ТІ-ТІ. Склади і 

запиши свій ритмічний малюнок, наприклад ТА 

ТІ-ТІ, ТА ТІ-ТІ: запис / //,/ // або навпаки ТІ-ТІ 

ТА, ТІ-ТІ ТА, // /, // /, склади можна переставляти 

у будь якому порядку. Виконане завдання можна 

проплескати або проспівати та надіслати 

голосовим повідомленням.   

 

Група вчителя Л.Поскребишевої. Переглянути 

відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=p6w47mGcKN8 

Виконати вправи: 

SB, p. 142-145, ex. 1,3( письмово) 

07.04.20 Російська 

мова 

 

Хімія 

 

 

 

Основи 

здоров’я  

 

 

 

 

 

 

§ 46 (в); впр. 252, 253 

 

 

Опрацювати  § 23.  Дати письмово:  відповіді на 

контрольні  запитання 1-3 на ст. 158; завдання 1-

4 на ст.158-159.  (виконати до 10.04.20) 

 

Тема: Хвороби цивілізації 

https://www.youtube.com/watch?v=jUn6o_FejFg  

Прочитати параграфи 27. Виконати письмово 

завдання  7 сторінка 137 

Відповіді надіслати на поштову скриньку 

вчителя або у власну папку на диску (до 10.04) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p6w47mGcKN8
https://www.youtube.com/watch?v=jUn6o_FejFg


Всесвітня 

історія 

 

 

 

 

 

Англійська 

мова 

 

 

 

 

 

 

Фізична 

культура 

Опрацювати §18-19, ст. 200-206,виконати 

завдання за посиланням. 

https://forms.gle/PAPEVPr6qXMcDGu57 

Опрацювати §15, ст. 142-146,виконати завдання 

за посиланням. 

https://forms.gle/PAPEVPr6qXMcDGu57 

 

Група вчителя Л.Поскребишевої. Переглянути 

відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=jkVdYBwJ_UQ 

Виконати вправи: 

SB, p. 145, ex. 4 (письмово) 

Робота із словником. SB, p. 142, 145. Vocabulary  

box (записати слова у словник та вивчити) 

 

1.Посміхнутись (Вправу виконувати 10 секунд) 

2. Переглянути відео ( 

https://www.youtube.com/watch?v=JmoXzVub9n4) 

3.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

4.Зробити комплекс вправ фізпаузи на квітень.  

5. Знайти 3-5 спортивних секцій які є біля вас в 

радіусі 3-5 кілометрів.  

(надіслати мені назву та адресу: 

1. Легка атлетика ДЮСШ 1- вул. Шевченка 5 

2…..) 

 

08.04.20 Інформатика 

 

 

Російська 

мова 

 

Хімія 

СТВОРЕННЯИ РЕДАГУВАННЯ ДІАГРАМ  СТОР 185-

187-189  В ЗОШИТ І КОНСПЕКТ 

 

§§ 49 - 50; впр. 276 

 

 

Повторити § 23.  Виконати письмово вправи 5 – 9 

на ст. 159. (виконати до 14.04.20) 

09.04.20 К/В 

«Технологія 

проектування 

технологічних 

систем» 

 

Фізична 

культура 

 

 

Підготувати повідомлення «Історія створення 

конструктора Lego» (у друкованому вигляді або 

письмово, формат А-4, 1 аркуш). 

 

 

 

1.Посміхнутись  (Вправу виконувати 10 секунд) 

2.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

3. Виконати комплекс вправ фізпаузи на квітень. 

https://forms.gle/PAPEVPr6qXMcDGu57
https://forms.gle/PAPEVPr6qXMcDGu57
https://www.youtube.com/watch?v=jkVdYBwJ_UQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географія 

4.   Переглянути відео 

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

5. Пройти опитування 

https://forms.gle/H6mkkWTbBnvAS2vC8 

Раджу переглянути фільм Невідома сторона 

(2009) 

https://kinoprofi.vip/3348-nevidimaya-storona-

2009.html 

 

1 Вивчити § 42 

2 На контурній карті підписати гори та рівнини 

підручник стор 202 Практична робота №10 

 Або перейти за посиланням і граючись вивчити 

рельєф світу  https://online.seterra.com/ru/vgp/3131 

та надіслати на мою пошту 

abramova.olga1969@gmail.com 

 фото або скрін результату  

 

3 Переглянути  

https://www.youtube.com/watch?v=pLTInZKej8c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfM-xz0qdTI 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=1RzD

pujQAJk&feature=emb_logo 

 

У вівторок буде тест 

10.04.20 Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Історія 

України 

1. Посміхнутись (Вправу виконувати 10 секунд) 

2.Виконати завдання за посиланням, зробити 

скриншот після завершення тестування та 

відправити мені на почтову скриньку  

https://learningapps.org/10101154 

3.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

4. Виконати комплекс вправ фізпаузи на квітень 

 

О.В. Гісем.  Опрацювати §24, виконати завдання 

до 17.04.20 за посиланням  

https://forms.gle/EVGCns4UzviYjjcQA    

О.В. Гісем, О. О. Мартинюк.  Опрацювати §21, 

виконати завдання до 17.04.20 за посиланням  

https://forms.gle/EVGCns4UzviYjjcQA     

 
 

 

https://kinoprofi.vip/3348-nevidimaya-storona-2009.html
https://kinoprofi.vip/3348-nevidimaya-storona-2009.html


 

Дата Предмет Завдання 

13.04.20 Образотворче 

мистецтво 

 

 

Англійська 

мова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біологія 

Національні традиції в одязі. Історичний костюм  

С.М. Железняк 187 - 198 Ескіз сучасного 

костюму в народному стилі  

 

Група вчителя А.Логвінової. Описати свій 

улюблений фільм (твір на 20 речень) 

 

Група вчителя Л.Поскребишевої. Переглянути 

відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&

v=ZjWTpPUjBfI&feature=emb_logo 

Виконати вправи: 

SB, p. 148-149, ex. 1(усно), 

SB, p. 149, ex.2 (письмово) 

 

Попрацювати з підручником та інтернет - 

ресурсами та підготувати міні - проєкт на одну із   

тем: "Майстерність маскування тварин", або "Як 

тварини визначають напрямок руху", або 

"Турбота про потомство". Підготувати 

авторську(не скачана з інтернету) презентацію з 

даної теми. Термін виконання до 13.04.20. Бажаю 

успіхів! 

14.04.20 Фізична 

культура 

 

 

 

 

Російська 

мова 

 

Хімія 

 

 

 

Основи 

здоров`я 

 

 

 

 

1. Переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=vg4DxsN8JZ8 

2. Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку).  Зробити комплекс 

вправ фізпаузи на квітень. 

 

повт § 44-50; впр.281, 282 

 

 

Опрацювати  § 24 (ст.160-162).  Дати письмово:  

відповіді на контрольні  запитання 1-3 на ст. 164; 

завдання 1-3 на ст.164.  (виконати до 21.04.20) 

 

Група вчителя Н.Ходакової. Опрацювати  §30. 

Письмово дати відповіді на запитання 1-6 на 

ст.153. (виконати до 21.04.20) 

 

Група вчителя О.Петренко. Тема: Наркотична 

залежність. Наслідки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітня 

історія 

 

 

 

 

 

Географія 

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

Прочитати параграфи 28. Виконати письмово 

вправу 17 сторінка 143 

Відповіді надіслати на поштову скриньку 

вчителя або у власну папку на диску (до 18.04) 

 

 

 

О. В. Гісем  Опрацювати §18-19, ст. 206-

216,виконати завдання за посиланням. 

https://forms.gle/od57HwcxkxUDudD58   

О. В. Гісем,  О.О. Мартинюк   Опрацювати §15, 

ст.146-155,виконати завдання за посиланням. 

https://forms.gle/od57HwcxkxUDudD58    

 

1. Прочитати § 40. Загальні риси клімату 

За підручником Довгань 

2. Перейдіть за посиланням join.naurok.ua 

Введіть код 341848 та пройдіть тест «Клімат 

Євразії» (можна проходити тест до трьох разів, 

використовуйте атласи та текст підручника) 

Тест автоматично закриється 17.04 о 12-00 

15.04.20 Інформатика 

 

 

Англійська 

мова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Російська 

мова 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОЯ УЛЮБЛЕНА КНИГА І ТЕСТИ У 

КОМПЬЮТЕРІ 

 

Група вчителя А.Логвінової. Підручник сторінка 

142 номер 1 письмово, сторінка 144 номер 3 

письмово 

 

Група вчителя Л.Поскребишевої. Переглянути 

відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=qPE1dHj92rE 

SB, p. 150, ex. 4 а), b)  

(вивчити діалог, зняти відео, надіслати у Вайбер) 

Робота  із словником. SB, p. 149. Vocabulary box 

(записати слова у словник та вивчити) 

 

Р/мови впр. впр.283 – 285 (усно), 286 (писм.) 

16.04.20 Фізична 

культура 

 

 

 

 

1. Пройти вікторину за посиланням 

https://learningapps.org/755461  зробити скриншот 

після завершення тестування та відправити мені 

на почтову скриньку 

2. Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=FSccQ9eQvLU 



 

 

 

 

 

К/В 

«Технологія 

створення 

робототехнічн

их систем» 

 

Географія 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw94Yq07FOw 

3. Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку).  Зробити комплекс 

вправ фізпаузи на квітень. 

 

Підготувати повідомлення «Історія створення 

конструктора Lego» (у друкованому вигляді або 

письмово, формат А-4, 1 аркуш). 

 

 

 

1. Прочитайте § 41. Кліматичні пояси та типи 

клімату 

За підручником Довгань 

2. Перейдіть за посиланням join.naurok.ua 

Введіть код  787708     та пройдіть тест «Клімат. 

Кліматичні пояси Євразії» (можна проходити 

тест до трьох разів, використовуйте атласи та 

текст підручника) 

Тест автоматично закриється 21.04 о 17-00 

17.04.20 Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія 

України 

1. Переглянути відео  
https://www.youtube.com/watch?v=oi6a0KdTEUU 
Руханка 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5mSShCcwMY 
https://www.youtube.com/watch?v=ZIcTHJrwaho 

2. Виконати комплекс вправ ранкової 

гімнастики (виконувати кожного ранку).  

Зробити комплекс вправ фізпаузи на квітень. 

 

Переглянути фільм https://kinokrad.co/287650-

jeddi-orels-2016.html 

 

О.В. Гісем.  Опрацювати §25, виконати завдання 

до 24.04.20 за посиланням 

https://forms.gle/Zyrnkf5KY8fGFnoYA   

Історія України. О.В. Гісем, О. О. Мартинюк.  

Опрацювати §22, виконати завдання до 24.04.20 

за посиланням 

https://forms.gle/Zyrnkf5KY8fGFnoYA 
 

 

 

 

https://kinokrad.co/287650-jeddi-orels-2016.html
https://kinokrad.co/287650-jeddi-orels-2016.html


Дата Предмет Завдання 

21.04.20 Образотворче 

мистецтво 

 

 

Англійська 

мова 

 

Біологія 

 

 

 

Хімія 

 

 

 

 

Основи 

здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Російська 

мова 

 

Географія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ у костюмі. Театральний костюм. 

С.М. Железняк 199-202 Ескіз карнавальних 

костюмів для народних свят 

 

 

 

 

Попрацювати з підручником, повторити 

параграфи 31 – 42. Виконати тестові завдання. 

Термін виконання до 21.04.20. Бажаю успіхів! 

 

Опрацювати  § 24 (ст.162-163).  Виконати  

письмово завдання 4-8 на ст.164.  (виконати до 

24.04.20) 

https://www.youtube.com/watch?v=yXVLaM5mbuk 

 

Група вчителя Н.Ходакової. Опрацювати  §31. 

Письмово дати відповіді на запитання 1-7 на 

ст.156. (виконати до 28.04.20) 

 

Група вчителя О.Петренко. Тема: Кримінальне 

право. Протидія наркотикам. 

Прочитати параграфи 29. Виконати письмово 

вправу 18 сторінка 148 

Відповіді надіслати на поштову скриньку 

вчителя або у власну папку на диску (до 27.04) 

 

стор. 237 (тесты); стор.241  завдання 5 

 

 

1. Прочитайте § 42 Води суходолу та § 43. Озера 

Евразшї 

За підручником Довгань 

2. Вивчить за Фізичною картою Євразії в атласі 

вивчіть, де знаходяться річки та озера Євразії. У 

кого є контурна карта, можна підписати назви 

річок та озер, Практична робота №9 стор 204 

(річки), 209 (озера) 

3 Перейдіть за посиланням  

1) Європа-річки 

https://online.seterra.com/ru/vgp/3135 

2) Азія- річки та озера  

https://online.seterra.com/ru/vgp/3454?c=H9A8Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yXVLaM5mbuk


 

 

 

 

 

 

Фізична 

культура 

Потренуйтеся  та пройдіть картографічну 

вікторину.  

Скрін або фото результату вишліть на поштову 

скриньку abramova.olga1969@gmail.com 

 

 

1. Зареєструватися на сайті, переглянути з 1-4 

серії уроків та дати відповіді на запитання до 

кожного уроку.  

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra 

2.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку).  Зробити комплекс 

вправ фізпаузи на квітень. 

22.04.20 Російська 

мова 

 

Інформатика 

 

 

Англійська 

мова 

§ 51, 52; впр.288 

 

 

ВИКОНАННЯ  ОБЧИСЛЕНЬ У ТАБЛИЦІ  

КОНСПЕКТИ  СТОР.110 

 

Група вчителя Л.Поскребишевої. Переглянути 

відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=A_Fx55CS1HM 

Виконати вправи: 

SB, p. 152, ex. 1 (письмово) 

Розповісти та записати відео англійською мовою 

про улюблений кінофільм.  

Надіслати відео на Вайбер. 

23.04.20 Фізична 

культура 

1. Переглянути з 5-8 серії уроків та дати відповіді 

на запитання до кожного уроку.  

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra 

2.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку).  Зробити комплекс 

вправ фізпаузи на квітень. 

24.04.20 Хімія 

 

 

 

 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

Переглянути відео за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=eL1wiaZuo-

s&t=441s 

Виконати проєкт на тему «Зберігаючи воду – 

заощаджую родинний бюджет» (виконати до 

28.04.20). 

 

1. Переглянути з 9-12 серії уроків та дати 

відповіді на запитання до кожного уроку.  

Пройти фінальний тест, отриманий сертифікат 

відправити мені на поштову скриньку. 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra 

mailto:abramova.olga1969@gmail.com


 

 

 

 

Історія 

України 

2. Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку).  Зробити комплекс 

вправ фізпаузи на квітень. 

 

О.В. Гісем.  Опрацювати §26, виконати завдання 

до 08.05.20 за посиланням 

https://forms.gle/ypFrJhb4EMCS6t6D8  

Історія України. О.В. Гісем, О. О. Мартинюк.  

Опрацювати §23, виконати завдання до 08.04.20 

за посиланням 

https://forms.gle/ypFrJhb4EMCS6t6D8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Предмет Завдання 

27.04.20 Біологія 

 

 

 

 

 

 

Англійська мова 

Попрацювати з підручником, вивчити параграф 

43. Підготуйте презентацію на тему: «Наука 

етологія» (авторську презентацію), або зніміть 

коротеньке (2 хв.) відео про поведінку домашніх 

тварин, або тварин у природі. Термін виконання 

до 29.04.20. Бажаю успіхів! 

 

Група вчителя Л.Поскребишевої. Переглянути 

відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=eWe5a_PMTNg 

Виконати вправи: 

SB, p. 155-157, ex. 2  

(зробити презентацію «The most famous places of 

the United Kingdom» 5-6 слайдів з фото  та 

письмовим поясненням) 

28.04.20 Російська мова 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

Всесвітня 

історія 

 

 

 

 

 

Хімія 

 

 

 

 

Основи здоров’я 

§ 53; впр. 304 

 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Виконувати комплекс вправ фізпаузи на 

квітень після кожних 30хв навчання. 

3.   Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=ctsVzLEtq4U 

https://youtu.be/4yOZu8VdaCU 

https://youtu.be/Ucvza-4bNOc 

 

О. В. Гісем  Опрацювати §22-23, виконати 

завдання до 05.05. за посиланням  

https://forms.gle/Jmy4bZ1hnUPvNauD9   

О. В. Гісем,  О.О. Мартинюк   Опрацювати §17, 

виконати завдання до 05.05. за посиланням 

https://forms.gle/Jmy4bZ1hnUPvNauD9 

 

Опрацювати  § 25  (ст.164-166).  Виконати 

проєкт на одну із тем № 8 -№ 10 на ст.168-169. 

(виконати до 05.05.20). 

 

Група вчителя Н.Ходакової. Повторити  § 1-9. 

Дати письмово відповіді на питання 1-4 рівнів  

на ст.47-48. (виконати до 05.05.20). 

 

Група вчителя О.Петренко. Тема: Особливості 

поширення ВІЛ-інфекції в Україні. 

Прочитати параграфи 30. Виконати письмово 

https://youtu.be/Ucvza-4bNOc
https://forms.gle/Jmy4bZ1hnUPvNauD9


вправу 3 сторінка 153 

Відповіді надіслати на поштову скриньку 

вчителя або у власну папку на диску (до 04.05) 

29.04.20 Інформатика 

 

 

Російська мова 

 

Англійська мова 

ВИКОНАННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ  

СТОР.119 

 

§ 53; впр.306(тести) 

 

Група вчителя Л.Поскребишевої. Переглянути 

відео за посиланням: 

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

Виконати вправи: 

SB, p. 158-160, ex. 5 (письмово) 

30.04.20 Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

К/В «Технологія 

створення 

робототехнічних 

систем» 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2.  Виконувати комплекс вправ фізпаузи на 

квітень після кожних 30хв навчання. 

3.   Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=2ibr6JT6ewk 
https://www.youtube.com/watch?v=IMsQElWmwuw 

 

 

Подивитися відео 

https://www.youtube.com/watch?v=0dwhrN1EqTc. 

Дати розгорнуту відповідь на запитання: з 

розвитком новітніх технологій та робототехніки, 

які професії, на вашу думку, припинять своє 

існування? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Дата Предмет Завдання 

04.05.20 Англійська 

мова 

 

 

 

 

 

Біологія 

Група вчителя Л.Поскребишевої. Переглянути он-

лайн урок для 7 класу на каналі ZIK, або на 

YouTube-каналі МОН переглянути уроки для 7 

класу. 

Виконати вправи: 

SB, p. 165, ex. 1 а), b) (письмово) 

 

Попрацювати з підручником, вивчити параграф 43. 

Підготуйте презентацію на тему: «Наука етологія» 

(авторську презентацію), або зніміть коротеньке (2 

хв.) відео про поведінку домашніх тварин, або 

тварин у природі. Термін виконання до 29.04.20. 

Бажаю успіхів! 

05.05.20 Російська 

мова 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімія 

 

 

Основи 

здоров’я  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54,55; впр. 319 

 

 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Виконувати комплекс вправ фізпаузи на квітень 

після кожних 30хв навчання. 

3.   Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=Gjo9Eg7FnGc 

https://www.youtube.com/watch?v=-GXAc3qPJPw 

Оздоровчі системи  

https://drive.google.com/open?id=1JXTdvKkZGYI5R

mEeauJs3pN0hvj9KG6r 

  фізична культура у сім'ї   

https://drive.google.com/open?id=1XKCahHIaL5UFR

86jWId3m760B-wVIhnO 

 

Опрацювати  § 25  (ст.166-168).  Виконати проєкт 

на тему № 13 на ст.169 (виконати до 08.05.20). 

 

Група вчителя Н.Ходакової. Повторити  § 10 - 17. 

Виконати вправу №10 ст.80 (виконати до 12.05.20). 

 

Група вчителя О.Петренко. Тема: Туберкульоз. 

Заходи профілактики. 

Прочитати параграф 31. Виконати письмово вправу 

8 сторінка 156 

Відповіді надіслати на поштову скриньку вчителя 

або у власну папку на диску (до 11.05) 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1XKCahHIaL5UFR86jWId3m760B-wVIhnO
https://drive.google.com/open?id=1XKCahHIaL5UFR86jWId3m760B-wVIhnO


Географія Перейдіть за посиланням  join.naurok.ua 

та виконайте узагальнюючий тест за темою 

«Євразія» 

Код доступу 492868 
 

Завдання необхідно виконати до  7 травня 15:00 

 

06.05.20 Інформатика 

 

 

 

Англійська 

мова 

 

 

 

 

 

 

Російська 

мова 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ «МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ХАРКІВ» 

ОПРАЦЮВАТИ  ТЕСТИ НА КОМПЬЮТЕРІ ДЛЯ 

7 КЛАСУ 

 

Група вчителя Л.Поскребишевої. Переглянути он-

лайн урок для 7 класу на каналі ZIK, або на 

YouTube-каналі МОН переглянути уроки для 7 

класу. 

Виконати вправи: 

SB, p. 168, ex. 4 а) (зробити у книзі) 

WB, p. 90-91, ex. 9 

 

§ 56; впр.325 

07.05.20 Фізична 

культура 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2.  Виконувати комплекс вправ фізпаузи на квітень 

після кожних 30хв навчання. 

3.   Переглянути відео  

https://youtu.be/SEFOEWCsq6Q?t=221 

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

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

08.05.20 Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Хімія 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Виконувати комплекс вправ фізпаузи на квітень 

після кожних 30хв навчання.  

3.Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=O3JeQxH49dc 

https://24tv.ua/legka_atletika_tse_ne_tilki_fizichne_a_

y_psihologichne_zdorovya_n27301 

 

Виконати завдання контрольної роботи №2: 

Вода. розчин і його компоненти 

ПІБ: 

Клас: 

Дата: 
1. Молекула води складається: а) з одного атома Гідрогену і 

двох атомів Оксигену 

https://24tv.ua/legka_atletika_tse_ne_tilki_fizichne_a_y_psihologichne_zdorovya_n27301
https://24tv.ua/legka_atletika_tse_ne_tilki_fizichne_a_y_psihologichne_zdorovya_n27301


б) з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену 

в) з одного атома Гідрогену і одного атома Оксигену 

г) з двох атомів Гідрогену і двох атомів Оксигену 

2. Розчин складається : а) з розчинника б) з розчиненої 

речовини 

в) з розчинника і розчиненої речовини г) з води і інших 

речовин 

3. Молекула води належить : а) до простих речовин б) до 

складних речовин 

в) до сумішей 

4. При замерзанні вода: а) не розширяється б) розширяється 

в) залишається без змін 

5. Одиниця вимірювання масової частки а) грами б) % 

в) літри г) кілограми 

6. Якою буквою позначається масова частка розчиненої 

речовини? а) v б) m 

в) w г) n 

7. В складі розчину солоної води: а) сіль-розчинена 

речовина, водарозчинник; 

б) сіль-розчинник; вода-розчин; 

в) сіль-розчин; вода-розчинена речовина; 

г) сіль-розчинена речовина; водарозчин; 

8. Маса розчину складається з: а) маси розчину та маси 

води; б) маси розчиненої речовини та маси води; в) маси 

розчинника та маси розчину; г) маси розчиненої речовини та 

маси розчину; 

9. Відносна молекулярна маса води: а) 16 б) 17 

в) 18 г) 36 

10. Обчисліть масову частку кухонної солі в розчині масою 

150 г, у якому розчинена ця сіль масою 30 г. а) 2 % б) 20 % 

в) 50% г) 30% 

11. За звичайних умов вода: 1) безбарвна рідина, 2) має 

смак, 3) не має запаху, 4) замерзає при -1◦ С. Виберіть 

правильну відповідь: а) 1,2 б) 1,3 

в) 2,3 г) 3,4 

12. 

Завдяки чому лід плаває на поверхні рідкої води і взимку не 

тоне? а) густина льоду більша за густину рідкої води; б) 

густина льоду та густина рідкої води,однакові; в) густина 

льоду менша за густину рідкої води; г) немає правильної 

відповіді. 

(Виконати до 12.05.20) 
 

 

 

 

 

 



Дата Предмет Завдання 

12.05.20 Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біологія 

 

 

 

 

 

Російська 

мова 

 

Хімія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Виконувати комплекс вправ фізпаузи на травень 

після кожних 30хв навчання. 

3.   Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=EfXhbj3WH08&a

mp=&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Dhbh1E6_Kjs 

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

 

Попрацювати з підручником, повторити параграфи  

31- 47  Підготуватися до семестрової контрольної 

роботи, яка відбудеться 14.05. 2020 року. Завдання 

буде надіслано у viber о 13.00.  

Термін виконання з 13.00 -14.00 14.05.2020р. 

 

§ 56; впр. 328 (тести) 

 

 

Повторити  § 24. Виконати тестову роботу.  

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати 

оксидів: кислоти й основи. 
1. Які сполуки називаються оксидами: а) сполуки, що 

містять різну кількість елементів, один з яких Оксиген 

б) сполуки, що містять три елементи, один з яких Оксиген 

в) сполуки, що містять два елементи, один з яких Оксиген 

г) сполуки, що містять два елементи, один з яких 

обов"язково метал 

2. Який розчинник є найпоширенішим? Це: а) вода б) спирт 

в) бензин г) кислота 

3. Вкажіть неправильне тлумачення поняття „розчинність”: 

а) усі речовини розчиняються у воді однаково б) 

розчинність багатьох речовин у воді не безмежна в) 

розчинність – це характеристика здатності однієї речовини 

розчинятися в іншій 

4. Кислоти це  

а) сполуки оксидів з водою б) гідрати основних оксидів 

в) гідрати кислотних оксидів г) сполуки неметалічних 

елементів з водою 

5. Основи це а) сполуки оксидів з водою б)  сполуки оксидів 

деяких неметалічних елементів з водою в) сполуки оксидів 

металічних елементів з водою г) сполуки металічних 

елементів з водою 

6. Вибери ряд із формулами лугів: 

а) NaOH, LiOH, Ва(OH)2, KOH б) NaOH, Sr(OH)2, Ba(OH)2, 

NH4OH 

в) Ca(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2, Ba(OH)2 г) Fe(OH)3, 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи 

здоров’я 

 

 

 

 

Географія 

Al(OH)3, Cr(OH)3, NH4OH 

7. Які із речовин будуть взаємодіяти із гідроген оксидом 

(водою)? Це: а) MgO б) Li2O 

в) SO3 г) CO2 

д) P2O5 е) Mg(OH)2 

є) HNO3 ж) CaO 

8. Яка з формул є зайвою в ряду: NH4OH, Ca(OH)2, NaOH, 

Sr(OH)2, Cu(OH)2? Це: а) NH4OH б) NaOH 

в) Ca(OH)2 г) Cu(OH)2 

9. У якому ряду є лише формули кислот? а) NaCl, HCl, 

HNO3, KOH б) HCl, H2S, HBr, HNO3 

в) CuS, NaOH, CuCl2, Ca(OH)2 г) NaOH, KOH, Ca(OH)2, 

Al(OH)3 

10. Виберіть формулу основи, яка нерозчинна у воді.Це: а) 

KOH б) Ba(OH)2 

в) Cu(OH)2 г) NaOH 

11. Допишіть рівняння реакції та порахуйте суму 

коефіцієнтів перед формулами речовин Na2О + Н2О = а) 1 

б) 2 

в) 3 г) 4 

12. Яким індикатором неможливо виявити кисле 

середовище розчину? а) лакмус б) універсальний індикатор 

в) фенолфталеїн г) метилоранж 

(виконати до 19.05.20). 

 

Група вчителя Н.Ходакової. Повторити  § 18 - 22. 

Виконати вправу №14 ст.114 (виконати до 

19.05.20). 

 

Група вчителя О.Петренко. Повторити параграф 15 

 

Картографічна гра «Океани та моря» 

Перейдіть за посиланням 

https://online.seterra.com/ru/vgp/3072?c=EZGJV 

 та пройдіть вікторину, надішліть фото або скрін 

результату у свою папку на гугл диску або на 

пошту abramova.olga1969@gmail.com    

13.05.20 Російська 

мова 

стор.282 (1,2 завдання) 

14.05.20 Фізична 

культура 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2.  Виконувати комплекс вправ фізпаузи на травень 

після кожних 30хв навчання. 

3.   Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=O3JeQxH49dc 

15.05.20 Фізична 

культура 

 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Виконувати комплекс вправ фізпаузи на травень 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична 

культура 

після кожних 30хв навчання.  

3.Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=EfXhbj3WH08&a

mp=&feature=youtu.be 

відвідати сайт федерації легкої атлетики 

http://uaf.org.ua/ 

 

 

Переглянути відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yzrh1ImNGj4 

SB, p. 174, ex. 5 а), b) (усно) 

SB, p. 176, ex. 9 (письмово) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uaf.org.ua/


Дата Предмет Завдання 

18.05.20 Біологія Попрацювати з підручником, вивчити параграф 49. 

Подивитись відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_Dfo1Ysidw та 

https://www.youtube.com/watch?v=SFbDovU1or4  

Підготувати презентацію на тему: Як тварини 

використовують знаряддя праці. Термін виконання 

21.05.2020р. 

19.05.20 Хімія 

 

 

 

Основи 

здоров’я 

Повторити  § 10, 11. Дати письмово відповіді на 

контрольні запитання 4, 5. на ст. 80 (виконати до 

22.05.20). 

 

Група вчителя Н.Ходакової. Повторити  § 23 - 31. 

Виконати вправу №15 ст.123 (виконати до 

26.05.20). 

 

Група вчителя О.Петренко. Повторити параграф 16 

22.05.20 Хімія Повторити  § 10,11. Виконати письмово завдання 1 

- 4 на ст. 80 (виконати до 26.05.20). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Предмет Завдання 

25.05.20 Основи 

здоров’я 

Група вчителя О.Петренко. Повторити параграф 13 

 


