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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gmail.
com 

Перпендикулярність прямих у просторі. 
Підручник: О.С. Істер Математика 10 

клас. Ч.2 Р.1§ 7  №7.18. 
 

Українська література 
ndovganich75@gmail.c
om 

Образне слово поетичного модернізму 

Альманах “З-над хмар і з долин”. 

Угруповання “Молода муза”. “Нова” 

драма на межі століть. 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

https://vseosvita.ua/library/vibir-

misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-141241.html 

Технологія 

приготування їжі з 

осн. товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.com 

Приготування  бульйонів. 

Доцяк В. С. Українська кухня : підруч. 

для учнів проф.-техн. закл. освіти. – 

Львів: Оріяна-Нова, 1998. – 556 
http://irbis-

nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR000
1745 

 
Технологія 

приготування їжі з 

осн. товарознавства 

Заправні  перші  страви. 

Доцяк В. С. Українська кухня : підруч. 

для учнів проф.-техн. закл. освіти. – 

Львів: Оріяна-Нова, 1998. – 556 

Устаткування 

підприємств харчування 
Машини для просіювання борошна. 

Шинкаренко О. П. та ін. Технічне 
оснащення підприємств громадського 
харчування. Частина 1. Механічне 
устаткування. – Львів: Оріяна – Нова, 2005 
– 240с. Стор. 129 – 135. 

 

Українська мова 

ndovganich75@gmail.c
om 

Підготовка до К/р.  

 

Н. Голуб, В. Новосьолова Українська 

мова (рівень стандарт), 10 клас К.: 

Педагогічна думка, 2018. 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-

misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-141241.html 
 

Українська мова 
Складні випадки відмінювання 

іменників І і ІІ відміни. 

Н. Голуб, В. Новосьолова Українська 

мова (рівень стандарт), 10 клас К.: 

Педагогічна думка, 2018. § 52, 53. 

 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-

misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-141241.html 
 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001745
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001745
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001745
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html


 

Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Трактори gsljusarev@i.ua 
Кабіна, іі призначення та будова, 

пристроі обігріву, кондиціювання та 

вентиляціі. 

А. Ф. Головчук В. Ф. Орлов О. П. 

Строков. Експлуатація та ремонт 

сільськогосподарськоїтехніки: Підручник: 

У 3 кн. Кн. 1: Трактори. -К, :Грамота 2003 

р. 336 ст. С. 262-269. 

 

Математика urumbeglikovat@gmail.co
m 

Перпендикулярність прямих  у 
просторі. 

О.С. Істер. Математика 10 клас. Ч.2 
Р.2 § 6  № 6.12 №:18. 

 
Математика 

Захист вітчизни Orehovd1956@gmail.com 
Склад бойової групи. Розподіл 

обов’язків між військовослужбовцями 

та їх взаємодія у бойовій групі. 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Відповісти на запитання. 

https://history.vn.ua/pidruchn
iki/garasimiv-national-
defense-bases-medical-

knowledge-boys-10-class-
2018/29.php 

Українська мова ndovganich75@gmail.com 
Подвоєні літери (внаслідок 

подовження). 

 

Н. Голуб, В. Новосьолова Українська мова 

(рівень стандарт), 10 клас К.: Педагогічна 

думка, 2018. § 36, впр. 384, 385 с.110. 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-

misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-141241.html 
 

Захист вітчизни Orehovd1956@gmail.com Порядок дій у складі бойових груп. 
Опрацювати презентацію. 

Законспектувати. 

https://naurok.com.ua/prezent
aciya-na-temu-di-soldata-u-

skladi-boyovih-grup-
37706.html 

Комплексна 

система ТО, 

ремонту с/г техніки 

gsljusarev@i.ua 

Вимоги до робочих органів 

гунтообробних машин. 

А. Ф. Антоненко, Р. М. Недашківський.  

Комплексна система технічного 

обслуговуванн ятракторів і автомобілів : 

підручник / .– К. : Педагогічна преса, 

2006.– 320 с. С. 271-274. 

 

Комплексна 

система ТО, 

ремонту с/г техніки 

Дефекти робочих органів та іх 

усунення. 

А. Ф. Антоненко, Р. М. Недашківський.  

Комплексна система технічного 

обслуговування тракторів і автомобілів : 

підручник / .– К. : Педагогічна преса, 

2006.– 320 с. С. 275-278. 

 

 

 

https://history.vn.ua/pidruchniki/garasimiv-national-defense-bases-medical-knowledge-boys-10-class-2018/29.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/garasimiv-national-defense-bases-medical-knowledge-boys-10-class-2018/29.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/garasimiv-national-defense-bases-medical-knowledge-boys-10-class-2018/29.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/garasimiv-national-defense-bases-medical-knowledge-boys-10-class-2018/29.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/garasimiv-national-defense-bases-medical-knowledge-boys-10-class-2018/29.php
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-di-soldata-u-skladi-boyovih-grup-37706.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-di-soldata-u-skladi-boyovih-grup-37706.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-di-soldata-u-skladi-boyovih-grup-37706.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-di-soldata-u-skladi-boyovih-grup-37706.html


 

Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Інформатика Tatiana618@ukr.net Запити на вибірку даних. 
Опрацювати презентацію, 

законспектувати, відповісти на питання. 

https://onedrive.live.com/view.a

spx?resid=FA5D45696FB78!33

19&ithint=file%2cpptx&authke

y=!AHwNJ7Ldw1sbI_A 

Фізика 

gsljusarev@i.ua 

Температурна шкала Кельвіна.  

Фізика, рівень стандарту, підручник для 

закладів загально-середньоі освіти під 

редакцією В.Г. Бар’яхтара – Харків: 

видавн. «Ранок», 2018. С.175-178 

Впр.29 №4. 

https://uchebniki-online.net/435-
fizika-10-klass-baryahtar.html 

 

Фізика Ізопроцеси. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для 

закладів загально-середньоі освіти під 

редакцією В.Г.Бар’яхтара – Харків: 

видавн. «Ранок», 2018. с.180-185. Впр.30 

№3,5 

https://uchebniki-online.net/435-
fizika-10-klass-baryahtar.html 

 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 

jmail.com 

Контрольна робота «Перехід до 

модернізму. взаємодія символізму й 

імпресіонізму в ліриці» та 

«Драматургія кінця xix – початку xx 

ст.». 

Зарубіжна література 11 клас рівень 

стандарту В.Паращич «Ранок» 2019. 
 

Технологія 

штукатурних робіт 

Tatiana618@ukr.net 

Збирання вентиляційних коробів, 

кріплення вентиляційних коробів; 

способи їх опорядження. 
 

Електронний підручник, § 9, підтема 

Канали. Опрацювати текст, 

законспектувати. 

http://remont.townevolution.r
u/books/item/f00/s00/z00000

07/st011.shtml 

Технологія 

штукатурних робіт 
Контрольна робота. 
 

Опрацювати конспект. Підготуватись до 

к/р. 
 

Інформатика 
Практична робота 5.Фільтри, запити, 

форми та звіти бази даних. 
 

Опрацювати презентацію, виконати 

практичну роботу, відповісти на питання. 

Скласти звіт. 

https://onedrive.live.com/view.a

spx?resid=FA5D45696FB78!33

17&ithint=file%2cpptx&authke

y=!ANiOw2-Dz0AFJIU 

 

Інформатика 
Створення та адміністрування сайту. 
Системи керування вмістом для веб-
ресурсів. 

 

Опрацювати презентацію, 

законспектувати, відповісти на питання. 

https://onedrive.live.com/view.a

spx?resid=BFE669A0ADEF7F2

8!2382&ithint=file%2cpptx&aut

hkey=!AJvDd7aipDywu5s 

 

 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3319&ithint=file%2cpptx&authkey=!AHwNJ7Ldw1sbI_A
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3319&ithint=file%2cpptx&authkey=!AHwNJ7Ldw1sbI_A
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3319&ithint=file%2cpptx&authkey=!AHwNJ7Ldw1sbI_A
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3319&ithint=file%2cpptx&authkey=!AHwNJ7Ldw1sbI_A
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st011.shtml
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st011.shtml
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st011.shtml
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3317&ithint=file%2cpptx&authkey=!ANiOw2-Dz0AFJIU
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3317&ithint=file%2cpptx&authkey=!ANiOw2-Dz0AFJIU
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3317&ithint=file%2cpptx&authkey=!ANiOw2-Dz0AFJIU
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3317&ithint=file%2cpptx&authkey=!ANiOw2-Dz0AFJIU
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BFE669A0ADEF7F28!2382&ithint=file%2cpptx&authkey=!AJvDd7aipDywu5s
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BFE669A0ADEF7F28!2382&ithint=file%2cpptx&authkey=!AJvDd7aipDywu5s
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BFE669A0ADEF7F28!2382&ithint=file%2cpptx&authkey=!AJvDd7aipDywu5s
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BFE669A0ADEF7F28!2382&ithint=file%2cpptx&authkey=!AJvDd7aipDywu5s


 

Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська літ-ра 
ndovganich75@gmail.co

m 

Література письменників-емігрантів. « 

Празька школа» української поезії та її 

представники. Євген Маланюк 

Олександр Авраменко. Українська 

література11 клас ( рівень стандарту) К.: 

Грамота, 2019. Опрацювати с. 153. 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-

misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-141241.html 

Фізика ticibulka80@gmail.com Розв'язування задач. 
Фізика-11 клас. В.Г. Бар’яхтар та інші. 

Вправа №4 (3, 4). 
 

Зарубіжна літ-ра zastupvux29@ jmail.com 
Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: 

ознаки та представники. 

Зарубіжна література 11 клас рівень 

стандарту В.Паращич «Ранок» 2019. 

Опрацювати стор.89-94. 

Прочитати твір Джорджа Оруелла «1984» 

 

С/г машини 

gsljusarev@i.ua 

Призначення, будова та робота 

кукурудзозбиральних комбайнів. 

А. Ф. Головчук,  В. Ф. Орлов,  О. П. 

Строков.  Експлуатація та ремонт 

сільськогосподарськоїтехніки: Підручник: 

У 3 кн. Кн.3: Сільськогосподарські 

машини.  – К,: Грамота, 2003 р 429  ст. 

С.378-387. 

 

С/г машини 
Призначення, будова та робота 

бурякозбиральних комбайнів. 
С.447-477.  

С/г машини 
Призначення, будова та робота овоче 

збиральних машин. 
С.499-530.  

Географія molchusik@gmail.com 

Ресурсний потенціал атмосфери  

Практична робота 6. 

Визначення середніх температур та 

амплітуди їх коливань за добу, місяць, 

рік. Аналіз рози вітрів. 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 10 

кл. закл. заг. серед. освіти / В.В.Безуглий, 

Г.О.Лисичарова. – К.: Генеза, 2018. – 192с. 

(І-ІІкурс). Опрацювати §11. 

Письмово виконати практичну роботу №6 

за посиланням. 

https://naurok.com.ua/praktichn

a-robota-12-vischa-shkola-

88285.html 

 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-12-vischa-shkola-88285.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-12-vischa-shkola-88285.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-12-vischa-shkola-88285.html


 

Група №22 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Географія 

molchusik@gmail.com 

Процеси в надрах та на поверхні Землі. 

Рельєф 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 10 

кл. закл. заг. серед. освіти / В.В.Безуглий, 

Г.О.Лисичарова. – К.: Генеза, 2018. – 192с. 

(І-ІІкурс). Опрацювати §7. 

 

Географія 

Ресурсні властивості літосфери. 

 Практична робота 5. Встановлення за 

тематичними картами материків та 

України зв'язку між тектонічними 

структурами, рельєфом, мінеральними 

ресурсами і густотою населення, 

розташуванням видобувних, матеріало, 

паливомістких виробництв. 

Опрацювати §8. Робота з атласом 

Письмово виконати практичну роботу №5 

за посиланням. 

https://naurok.com.ua/praktichn

a-robota-11-vischa-shkola-

88283.html 

 

Технології 
annavitpervom@gmail.co

m 

Бутерброди і банкетні закуски. Види 

бутербродів. Технологічні вимоги до 

приготування. Приготування обраної 

страви. 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

https://naurok.com.ua/navchalni

y-posibnik-holodni-stravi-ta-

zakuski-91133.html 

http://uadoc.zavantag.com/text/1

0926/index-1.html?page=4 

Хімія 
ermakovakaterina89@gm

ail.com 

Урок захисту навчальних проектів з 

теми. 
Хімія. 11 кл. Ярошенко О. Г. повт. § 1-3.  

Зарубіжна література zastupvux29@ jmail.com 
РМ Твір-роздум "Герой оповідання Г. 
Белля "Подорожній, коли ти йдеш у 
Спа..." - жертва жорстокої війни". 

Зарубіжна література 11 клас рівень 
стандарту В.Паращич «Ранок» 2019. 
Написати твір-роздум "Герой оповідання Г. 
Белля "Подорожній, коли ти йдеш у Спа..." - 
жертва жорстокої війни". 

 

Громадянська освіта molchusik@gmail.com Європейське і світове співробітництво. 

БаккаТ.В. Інтегрований курс 

«Громадянська освіта»(рівень стандарту) 

підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти / 

Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко 

Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240с. (І-

ІІ курс). Опрацювати §51. 

 

 

https://naurok.com.ua/praktichna-robota-11-vischa-shkola-88283.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-11-vischa-shkola-88283.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-11-vischa-shkola-88283.html
https://naurok.com.ua/navchalniy-posibnik-holodni-stravi-ta-zakuski-91133.html
https://naurok.com.ua/navchalniy-posibnik-holodni-stravi-ta-zakuski-91133.html
https://naurok.com.ua/navchalniy-posibnik-holodni-stravi-ta-zakuski-91133.html
http://uadoc.zavantag.com/text/10926/index-1.html?page=4
http://uadoc.zavantag.com/text/10926/index-1.html?page=4


 

Група №28 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з 

предмет 

Хімія 
ermakovakaterina89@g
mail.com 

Урок оцінювання досягнення 
компетентностей. 

Хімія. 11 кл. Ярошенко О. Г. повт. § 1-3. 

Зарубіжна 

література  
zastupvux29@ jmail.com 

РМ Твір-роздум «Людина і природа» 

( за повістю «Старий і море»). 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту В.Паращич «Ранок» 2019. 

Написати твір-роздум «Людина і природа»  (за повістю «Старий і море»). 

Біологія 
ermakovakaterina89@g
mail.com 

Суть та біологічне значення 
запліднення. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. § 61, вик. завд. с. 241. 

Математика 
urumbeglikovat@gmail.
com 

Найбільше й найменше значення  

функціі на проміжку. 
Підручник: О.С.Істер. Математика 10 клас. Ч.1Р.3 § 23,24 №24.4. 

Біологія 
ermakovakaterina89@g
mail.com 

Особливості репродукції людини у 
зв’язку з її біосоціальною сутністю. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. § 62, заповн. табл. с 246. 

Фізика ticibulka80@gmail.com Розв'язування задач. 
Підручник «Фізика-11 клас» Бар’яхтар В. Г. та інші. Опрацювати  §19 
Вправа №19  
(4). 

 



 

Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Читання креслень 

natalagaraz89@gmail.com 

Особливості виконання методу 

перерізів. 

М.В. Анисимов, Л.М. Анисимова  « 

Креслення»  прочитати та проаналізувати 

матеріал на стр. 191 – 100. Відповісти  на  

запитання стр 163 , параграф 20,21. Виконати 

завдання в зошиті рис 152, 153 сторінка 92. 

 

Обладнання та 

технології 

зварювальних робіт 

Матеріали для автоматичного та 

напівавтоматичного зварювання. 

І.В. Гуменюк « Технологія Електродугового 

зварювання» в зошит накреслити та 

переписати таблицю 9.1 сторінка 150 – 151, « 

Залежність методу зварювання, захисного 

газу і роду струму від металів, які 

зварюються за їх товщини». 

 

Історія України molchusik@gmail.com 

Практичне заняття. 
Екологічні проблеми України 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

ст. Подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

Пометун О.І.,Гупан Н.М. Історія України : 

підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.- 

К.: Освіта, 2011. – 336с. (ІІІ курс). 

Опрацювати 

§ 26-27 стор.198-201. Написати реферат з 

теми: «Екологічні проблеми України 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.» 

Просм. Відео «Радиаційні мутанти 

Чорнобиля»  та «Чорнобиль та його 

наслідки» за посиланням. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-MBgDoPz_As 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=nF0CKkHo7mg 

 

Історія України molchusik@gmail.com 
Наш край у другій половині ХХ – 

на початку ХХІ ст. 
Опрацювати матеріал за посиланням 

https://uk.wikipedia.org/wikiП

ервомайський_(місто) 

Математика urumbeglikovat@gmail.com Обчислення площ плоских фігур. 
Підручник Г.П. Бевз Математика 11 клас 

2015 р. Р.3  § 17 №572. 
 

Людина і світ zastupvux29@ jmail.com 

Демократія. Поняття, форми та 

принципи демократії. Ідеали та 

цінності демократії. Демократія 

як політичний режим та 

народовладдя. Вибори як 

інструмент демократії. Типи 

виборів. Види виборчих систем. 

Виборча система в Україні. 

Людина і світ,11 клас. Рівень стандарту. 

Т.В.Бакка,—К. «Освіта», 2012. 

Опрацювати тему №10, стор.162-168. 

 

Фізика 

ticibulka80@gmail.com 

Інструктаж з БЖ. Практична 

робота №6: «Вивчення треків 

заряджених частинок за 

готовими фотографіями». 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Оформити звіт. Зробити висновки. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=DKnLwB_Iatw 

 

Фізика 
Аналіз виконаних робіт 

практикуму. Залік з практикуму. 

Проаналізувати практичні роботи. 

підготувати загальний звіт. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-MBgDoPz_As
https://www.youtube.com/watch?v=-MBgDoPz_As
https://www.youtube.com/watch?v=nF0CKkHo7mg
https://www.youtube.com/watch?v=nF0CKkHo7mg
https://uk.wikipedia.org/wikiПервомайський_(місто)
https://uk.wikipedia.org/wikiПервомайський_(місто)
https://www.youtube.com/watch?v=DKnLwB_Iatw
https://www.youtube.com/watch?v=DKnLwB_Iatw


 

Група №35 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізика ticibulka80@gmail.com 
Практична робота №4: 
«Вивчення прискорення вільного 
падіння за допомогою маятника». 

Опрацювати матеріал за посиланням. 
Оформити звіт. Зробити висновки. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=7BSwy3G1xqU 

 

Біологія 
ermakovakaterina89@gmail.
com 

Різноманітність екосистем. 
Загальна біологія. 11 кл. Кучеренко М. Є. § 
33, вивч. схему екосистем. 

 

Культура молодого 

робітника 
natalagaraz89@gmail.com Складання автобіографії. Скласти автобіографію. 

https://studfile.net/preview/
5437198/page:31/ 

Українська літ-ра ndovganich75@gmail.com 

Роман у віршах « Маруся 

Чурай». Духовне життя нації 

крізь призму нещасливого 

кохання. 

Олександр Авраменко. Українська 

література11 клас ( рівень стандарту) К.: 

Грамота, 2019. Читати твір. Виписати з 

твору 5-6 афоризмів. 

https://vseosvita.ua/library/v
ibir-misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-
po-predmetu-zahist-vitcizni-

dla-provedenna-lekcij-
141241.html 

Фізика ticibulka80@gmail.com 
Практична робота №5: «Вивчення 
будови дозиметра і складання 
радіологічної карти місцевості». 

Опрацювати матеріал за посиланням. 
Оформити звіт. Зробити висновки. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=vEaT7R-dZAY 

 

Математика 
urumbeglikovat@gmail.com Комбінації кулі і многогранників. 

Підручник Г.П. Бевз. Математика-11 клас 
2015 р. Р.6  35  №11138, 35  №1168. 

 

Математика  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7BSwy3G1xqU
https://www.youtube.com/watch?v=7BSwy3G1xqU
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://www.youtube.com/watch?v=vEaT7R-dZAY
https://www.youtube.com/watch?v=vEaT7R-dZAY


 

Група №43 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Економіка 

підприємства 

vika.belokon1974@gmail.co

m 

Розрахунок валових витрат, собівартості 

продукції. 

Підручник С.Ф. Покропивного 

«Економіка підприємства», 2006. 
§19.1,стор.487 .  

 

Комп-ція облікової 

інформації 

Tatiana618@ukr.net 

Облік витрат та фінансових результатів. 

 

Інформаційний сайт. 

Опрацювати текст, 

законспектувати, відповісти на 

питання. 

https://i.factor.ua/ukr/info/1c/1

c-06/ 

 

Комп-ція облікової 

інформації 

Регламентовані звіти програми 1С 

бухгалтерія. 

 

Інформаційний сайт. 

Опрацювати текст, 

законспектувати, відповісти на 

питання. 

https://aktiv.ua/ua/materials/art

icles/otchety-

reglamentirovannaya 

 

Комп-ція облікової 

інформації 

Формування регламентованих звітів. 

 

Інформаційний сайт. 

Опрацювати текст, 

законспектувати, відповісти на 

питання. 

https://aktiv.ua/ua/materials/art

icles/otchety-

reglamentirovannaya 

 

Бухгалтерський облік 

seleznevaolga1948@gmail.c

om     

Бюджетне фінансування та позабюджетні 

фонди  стор. 46-85. 

Опрацювати матеріал за 

посиланням. 

https://sites.google.com/site/le

kciieoblikizv/home/tema-no-2-

organizacia-buhgalterskogo-

obliku-v-derzavnomu-

sektori/pitanna-dla-

samokontro 

 

https://studfile.net/preview/570

4537/page:48/ 

 

https://studfile.net/preview/439

5233/page:15/ 

 

Бухгалтерський облік Тематичне опитування з темами 2.8 і 3.1.  

Діловодство та 

управлінська 

документація 

Обладнання робочих місць та службових 

приміщень. 

 

Опрацювати і скласти конспект. 

https://studfile.net/preview/390

4399/ 

 

Діловодство та 

управлінська 

документація 

Підсумкове тестування.   

 
Відповісти на тестові запитання. 

http://chpal.edukit.ck.ua/Files/

downloads/ page:11-13/ 

Посилання на електронні підручники МОНУ:  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki 

 

https://i.factor.ua/ukr/info/1c/1c-06/
https://i.factor.ua/ukr/info/1c/1c-06/
https://aktiv.ua/ua/materials/articles/otchety-reglamentirovannaya
https://aktiv.ua/ua/materials/articles/otchety-reglamentirovannaya
https://aktiv.ua/ua/materials/articles/otchety-reglamentirovannaya
https://aktiv.ua/ua/materials/articles/otchety-reglamentirovannaya
https://aktiv.ua/ua/materials/articles/otchety-reglamentirovannaya
https://aktiv.ua/ua/materials/articles/otchety-reglamentirovannaya
https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home/tema-no-2-organizacia-buhgalterskogo-obliku-v-derzavnomu-sektori/pitanna-dla-samokontro
https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home/tema-no-2-organizacia-buhgalterskogo-obliku-v-derzavnomu-sektori/pitanna-dla-samokontro
https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home/tema-no-2-organizacia-buhgalterskogo-obliku-v-derzavnomu-sektori/pitanna-dla-samokontro
https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home/tema-no-2-organizacia-buhgalterskogo-obliku-v-derzavnomu-sektori/pitanna-dla-samokontro
https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home/tema-no-2-organizacia-buhgalterskogo-obliku-v-derzavnomu-sektori/pitanna-dla-samokontro
https://sites.google.com/site/lekciieoblikizv/home/tema-no-2-organizacia-buhgalterskogo-obliku-v-derzavnomu-sektori/pitanna-dla-samokontro
https://studfile.net/preview/5704537/page:48/
https://studfile.net/preview/5704537/page:48/
https://studfile.net/preview/4395233/page:15/
https://studfile.net/preview/4395233/page:15/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki

