
Завдання для учнів 7-х класів з 12 .05 по 15.05. 

Предмет ПІП вчителя, 
e-mail вчителя 

Завдання   
 

Українська  
мова  

Тур'янська Тетяна 
Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 
 

 с.237-240 .243,245-248 правила, впр.553,528,544. 
Завдання розміщені на дошці padlet.Перейдіть за 
посиланням , перегляньте матеріал та виконайте 
контрольну роботу. Надішліть фото або скин 
виконаної к.р. 
https://padlet.com/tatyanatyr70/aerpkxf2qh4fxj5c 
Тести «На урок» 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=462316 

 
Українська 
література 

Тур'янська Тетяна 
Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 
 

  
с.279-283 ,вірш «Пісня про рушник» напам’ять. 
Надіслати відео. Завдання розміщені на дошці 
padlet. Перейдіть за посиланням , перегляньте 
матеріал та виконайте   тестову роботу. Надішліть 
фото або скан  
https://ru.padlet.com/tatyanatyr70/43quzv69d0spow9 
Виконайте  контрольну роботу.  
https://docs.google.com/document/d/1U4-
rDyao3k0D3O1EH7FyR4iwUwzsh0rgLjg7KMrAtyU/edit?
usp=sharing 
 

Англійська  
мова  

Янченко Олена Миколаївна 
yanchenko.om@gmail.com 
 

Як писати листи і есе англійською мовою? 
https://drive.google.com/open?id=11-9SGnPFI5dD-
5WWk4i5Ks9ueMZFfkCD  
Написати листа. 
 

Російська 
мова 

mailto:koliadko1973@gmail.
com 

Учебник Рудяков 
Упр.55 (диалог 8-10реплик) 
Упр. 159(2) или 422 - устный пересказ(снять 
видео и отправить учителю) 
Упражнение 91(сочинение1-1,5страницы) 

Зарубіжна 
література 

Макаренко Олена Петрівна 
karol.makarena@gmail.com 
 

Зарубіжна література 7 клас. Стор.241-247 
прочитати текст. Прослухати аудіокнигу. 
Посилання https://youtu.be/rTcznF5i-dc 

Історія 
України 

Федченок Юлія Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 
 

Код доступу 658632 
Виконати тести join.naurok.ua 
Увага до 15.05. 14.00 
 

 
 

Всесвітня 
історія 

Федченок Юлія Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 
 

 Виконати тести join.naurok.ua 
Увага до 15.05. 16.00 
Код доступу 926224 
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Музичне 
мистецтво 

Стахнік Василь Степанович 
vasylstachnik@gmail.com 
 

join.naurok.ua 
 
 Код доступу 438681 
 
 

Образотворч
е мистецтво 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.com 
 

 Розробити проект(малюнок) «вулиці 
майбутнього» або «транспорт ХХХ століття» на 
вибір. 
 

Алгебра Мелентьєва Олена Іванівна 
melentievaolena@gmail.com 
 

Робота на платформі Мій клас.1) Домашня 
робота "Взаємне розміщення графіків лінійної 
функції". 2) Контрольна робота "Лінійна 
функція" 

Геометрія 
 

Мелентьєва Олена Іванівна 
melentievaolena@gmail.com 
 

- 

Біологія Іванова Маргарита Яківна 
Pogorelovarita48@gmail.com 
 

§54 виписати визначення: 
• соціальна поведінка. 
 §55 виписати визначення: 
1. угруповання тварин: анонімні, 
персоніфіковані;  
2. комунікація тварин;  
3. територіальна поведінка орієнтування.  
Ст.243 “Поведінка тварин” 
 Підготуватися до тестування 
 

Географія Звягінцева Тетяна 
Леонідівна 
kyzinrost@gmail.com 
 

§56-57 Дослідження у вигляді повідомлення, 
презентації 
(на вибір) «Шляхи розв’язування екологічних 
проблем» 

Фізика Журавльов Олександр 
Анатолійович 
Fizika50.zp@gmail.com 
 

§32, впр.№32( 3,4,6) §33 Розглянути приклади 
задач. 

Хімія Іванова Маргарита Яківна 
Pogorelovarita48@gmail.com 
 

Хімія§30,31; підготувати проект “Способи 
очищення води” 

Трудове  
навчання 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.com 
 

Остаточна обробка виробу Скриня, презентація 
виробу. 

Інформатика Четверікова Наталія 
Раісовна 
nataly0956@gmail.com 
 

Ссилка на блог вчителя інформатики  
https://xtndthbrjdf.blogspot.com/p/blog-
page_10.htm 

Основи  
здоров’я 

Бєлоконова Олена 
Миколаївна 
elenaeva1959@gmail.com 
 

§31, ст..189-194,  пройти тест за посиланням:   
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=143619 
 
 Туберкульоз.Соціальна небезпека інфекційних 
захворювань 

Фізична 
культура 

Позняков Ілля Ігорович 
poznakovila874@gmail.com 
 

Ранкова зарядка 
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