
 

Графік 

 проведення онлайн уроків  

під час дистанційного навчання з 09.04.2021 по 16.04.2021  

учнів 7-А класу 

школи І-ІІІ ступенів №289 Дарницького району м. Києва  

 

 

Завдання на час дистанційного навчання з 09.04.2021 по 16.04.2021 

 

7-А 

Українська мова Вивчити правила с.220- 222. Впр. 490, 492. Резник Тетяна Миколаївна 

rezniktm73@gmail.com  

Українська література Читати і відповідати на питання.с.250-253. 

Записати  хронологічну таблицю життя і 

творчості  Олени Теліги. 

Резник Тетяна Миколаївна 

rezniktm73@gmail.com  

Англійська мова Впр.1, с.152 Learning tip -виписати, 

опрацювати. Впр.1, с.153- нові слова виписати, 

вивчити.впр.2,3, с.154(письмово) 

Ступак Т.В. 

smarttamarka@ukr.net  

Зарубіжна література С.229-230 (опрацювати статтю “Літературна 

кухня”, виписати у зошит визначення поняття 

“новела”, різновиди новели).  

Прочитати новелу О.Генрі “Останній листок”, 

знати її зміст, поміркувати над прочитаним 

(с.230-235). 

Виконати творчу роботу (намалювати останній 

листок для Джонсі; написати на листочку свої 

думки про те, як потрібно жити на землі). 

Остапенко Оксана Сергіївна 

oksanaostapenko19@gmail.co

m  

Історія України § 29 читати; завдання 2 на стор.135 виконати 

письмово 

Товстенко Людмила 

Анатоліївна 

ludatov@ukr.net 

Всесвітня історія § 25 читати; Використовуючи додаткові 

джерела записати у зошиті про літературних 

діячів періоду Відродження 

Товстенко Людмила 

Анатоліївна 

ludatov@ukr.net 

Музичне мистецтво с.168-171 прочитати.  Сулейкіна Наталія 

№ 

з/п 
Предмет ПІБ вчителя 

Графік уроків 

(день тижня/час) 

1 Алгебра Кравченко А.О. Пт 10.30-11.00 

Пт 13.30-14.00 

2 Геометрія Кравченко А.О. Чт 13.30-14.00 

3 Фізика Пегета Л.В. Пн 11.30-12.00 

4 Українська мова Резник Т.М. Вт 10.00-10.30 

Чт 09.30-10.00 

5 Англійська мова Ступак Т.В. Пн 10.00-10.30 

Ср 10.00-10.30 

6 Хімія Шевченко О.В. Пн 09.00-09.30 

mailto:rezniktm73@gmail.com
mailto:rezniktm73@gmail.com
mailto:smarttamarka@ukr.net
mailto:oksanaostapenko19@gmail.com
mailto:oksanaostapenko19@gmail.com
mailto:ludatov@ukr.net
mailto:ludatov@ukr.net


 

https://www.youtube.com/watch?v=ciQuKF37B0

w - музика для прослуховування. 

Станіславівна 

natsul@ukr.net 

Образотворче мистецтво Намалювати ескіз карнавального костюму 

до будь - якого свята, зразки за 

ел.посиланням 
https://www.pinterest.at/pin/328270260320556352

/ 

andreaklim@ua.fm 

Клименко Л.М. 

Алгебра 
Повторити п.27. Опрацювати п.28. Виконати 

№1048, 1050, 1052, 1054, 1058 

Кравченко Альона 

Олександрівна 
kravchenko.alyona.2103@gmail.

com 

Геометрія Опрацювати п.23. Виконати № 623, 625 

с.193-194 Завдання №4 «Перевірте себе» 1-11 

Кравченко Альона 

Олександрівна 
kravchenko.alyona.2103@gmail.

com 

Біологія Опрацювати пар.38 та 39. 

Виписати з пар. 38  1.Як відбувається 

гуморальна регуляція. 

2.У чому полягають зв'язки  нервової та 

ендокринної системи.  

С. 172. 4 запитання письмово. 

Білан Єлизавета Пилипівна 

elizavetafilipovna@ukr.net 

Географія П.Р.12 (початок) С.222. Контурна карта ”Тихий 

океан” 

Пар.58 читати.Запит.1-4 С.227 (письмово) 

Пархоменко Марія Євгенівна 

Фізика §39 прочитати, Завд.29(1-3) письмово Пегета Леся Валеріївна 

lesapegeta@gmail.com 

 

Хімія &15. Хімічні властивості кисню. 

Реакції сполучення,утворення оксидів,написати 

рівняння. 

Визначення оксидів,повільне окиснення. 

Вправи 3,8. 

&16 Застосування кисню. Колообіг Оксигену. 

Проєкт "Застосування кисню". 

Шевченко Ольга Василівна 

olgavasulivnashevchenko@ukr.

net 

Трудове навчання (Дівчата) 

Продовження теми "Органайзери". 

Користуючись інтернет джерелами, розгляньте 

види органайзерів для столових приборів до  

різних урочистих подій (  новий рік, день 

св.Валентина 8 Березня, день народження та 

ін.) На аркуші А4  замалювати кілька ескізів на 

оцінку. 

Додається майстер-клас побутових 

органайзерів виконаних з матеріалів, які є в 

кожному домі. 

https://youtu.be/SJL1EOzl2hc 

(хлопці) 

https://youtu.be/aW7aRN0Hfjk 

Написати реферат на тему:"Переробка відходів 

паперу і картону" 

Лепеха Л.М. 

Lepehalidia@gmail.com 

Деркач.А.О 

alladerk@meta.ua 
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Інформатика §9 прочитати і дати письмові відповіді (в 

зошит) розділу “Обговорюємо” стр.83. 

Ульянова Анна Ігорівна 

manyta2298@gmail.com 

Солодуха Світлана 

Ярославівна 

lanasolobukha@gmail.com  

Основи здоров'я  Пар. 20. Пар. 21 читати. Письмово.1)Чому 

боротися зі стресами за допомогою ліків 

небезпечно. 

2)Описати фізичні,емоційні, духовні способи 

керування стресами.(по одному прикладу) 

Білан Єлизавета Пилипівна. 

Фізична культура Метання м'яча, човниковий біг, кросова 

підготовка 

Руденко Т.М. 
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