
Теми уроків та домашні завдання з інформатики 7 клас 

№ Дата Зміст Домашнє завдання 

1 05/09 Тема 1. Служби Інтернету. 

Безпека життєдіяльності при роботі з 
комп'ютером. Поштові служби 

Інтернету. Створення електронної 

скриньки надсилання та отримання 

повідомлень. 

 пункт 1.1 опрацювати, завдання с.11, 

питання с.12, створити ел.скриньку. 
Виконати завдання за посиланням. 

https://miyklas.com.ua/TestWork/Info?jid

=IC0OF2mQv06X8q9wHxz4Mw 

2 12/09 Інструктаж з БЖД. Пересилання 

файлів. Перенаправлення 

повідомлень. Етикет електронного 
листування. Правила безпечного 

користування електронною 

скринькою.Основні ознаки спаму та 

фішингу. 

Опрацювати пункт 1.2 по підручнику. 

Після цього виконати перевірочну 

роботу з теми "Електронне листування" 
на платформі "Мій клас" до 

16.09.2022р. Ваші дії: відкриваєте 

платформу, шукаєте перевірочну 

роботу з теми, виконуєте. 

3 19/09 Інструктаж з БЖД. Використання 

адресної книги та списків розсилки. 

Практична робота № 1 «Електронне 

листування. Вкладені файли» 

Додати контакти однокласників і 

вчителя. Відправити лист кожному. 

Тема: Електронна пошта. У листі 

привітайтеся, уведіть означення 
поняття Електронна пошта, яке 

наведено в тексті підручника, 

підпишіть лист вашим прізвищем та 
іменем. Виберіть кнопку Надіслати. 

Читати пункт 1.3 по підручнику. 

4 26/09 Інструктаж з БЖД. Хмарні сервіси. 

Онлайнові перекладачі 

чит. п.1.4. надіслати відповідь на "Лист 

від вчителя". Пройти тестування за 
посиланням 

https://onlinetestpad.com/ua/test/46787-

elektronne-listuvannya 

5 03/10 Інструктаж з БЖД. Зберігання даних в 

Інтернеті та керування спільним 

доступом до них. Рівні та способи 

доступу до ресурсів 

Пункт 1.5 чит.  Пункт 1.4 повт., 

Завдання 1.Гугл - перекладач - 

автобіографія (укр.- англ.), завдання 2: 

слово "дякую" перекласти і записати у 
зошит на 5 мовах за вибором. 

Тестування 

https://naurok.com.ua/test/start/13976 

6 10/10 Інструктаж з БЖД. Використання 

онлайн-середовищ для створення 

електронних документів. Колективна 

робота з документами в Інтернеті. 
Практична робота № 2 «Онлайн-

сервіси для створення спільних 

документів. Опитування з 
використанням онлайн-форм» 

Пункт 1.6. Заповнити спільний 

документ "Дні народження", вправа 1-3 

(одна на вибір) с.54. Надати доступ 

вчителю для перегляду. 

7 17/10 Інструктаж з БЖД. Інтернет речей. 

Контрольна робота 

Пункт 1.7 с. 56-61. Переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=cdoA
Z8Pz_aU 

Пройти тестування 

https://naurok.com.ua/test/start/363281 

8 24/10 Тема 2. Опрацювання табличних 
даних. 

Інструктаж з БЖД. Моделі. Типи 

моделей 

Пункт 2.1, с 64 - 69, вправа 8 с.69 

письмово. 



 


