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Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Технології 
annavitpervom@

gmail.com 
Дизайн предметів інтер’єру. 

Виконати з’єднання деталей виробу у 

відповідності із розробленою інструкційно-

технологічною картою. 

https://drive.google.com/open?

id=1tmHDItO0KibA-

hUt6dwayo5k8UAbqRy2 

 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

РМ Написання есе за віршами Шарля 
Бодлера (на основі вірша «Гімн Красі»). 

Написати есе за віршами Шарля Бодлера 
(на основі вірша «Гімн Красі»). 

 

Фізика 
ticibulka80@gma

il.com 

Передумови виникнення спеціальної теорії 

відносності (СТВ). Основні  положення  

спеціальної  теорії  відносності. Принцип 

відносності А.  Ейнштейна.  Релятивістський 

закон додавання швидкостей. 

Підручник «Фізика-10» (рівень стандарту) 

Бар’яхтар В. Г. та інші. Повторити §24. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=s8t7mO4nDnk 

 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmai

l.com 

 

Заправні  перші  страви. 

 

Доцяк В. С. Українська кухня : підруч. для 

учнів проф.-техн. закл. освіти. – Львів: 

Оріяна-Нова, 1998. – 556. Конспект стор. 188 

– 189. 

 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства 

Технологія приготування овочевої пасеровки. 

Доцяк В. С. Українська кухня : підруч. для 

учнів проф.-техн. закл. освіти. – Львів: 

Оріяна-Нова, 1998. – 556. Скласти 

технологічну схему приготування овочевої 

пасеровки. Привести приклади перших страв, 

де застосовується овочева пасеровка. 

 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства 

Загальні правила приготування заправних 

перших страв. 

 

Доцяк В. С. Українська кухня : підруч. для 

учнів проф.-техн. закл. освіти. – Львів: 

Оріяна-Нова, 1998. – 556. Опрацювати , 

записати конспект стор. 189 – 190. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1tmHDItO0KibA-hUt6dwayo5k8UAbqRy2
https://drive.google.com/open?id=1tmHDItO0KibA-hUt6dwayo5k8UAbqRy2
https://drive.google.com/open?id=1tmHDItO0KibA-hUt6dwayo5k8UAbqRy2
https://www.youtube.com/watch?v=s8t7mO4nDnk
https://www.youtube.com/watch?v=s8t7mO4nDnk
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com


 
Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Сільськогосподар

ські машини 
gsljusarev@i.ua 

 

Будова та призначення основних 

робочих органів комбайна. 

А. Ф. Головчук В. Ф. Орлов О. П. Строков. 

Експлуатація та ремонт сільськогосподарської 

техніки: Підручник: У 3 кн. Кн. 2: Комбайни. - 

К,:Грамота 2003 р. 313. с.39-49, опрацювати. 

 

 

Сільськогосподар

ські машини 
Сучасна сільськогосподарська техніка. Переглянути відеофільм. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=fusa9FZ

Rva0 

Географія 

molchusik@gmail.com 

 

 

Японія. 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 10 кл. закл. 

заг. серед. освіти / В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. – 

К.: Генеза, 2018. – 192с. Опрацювати §17. 

 

Біологія 

ermakovakaterina89@gmail.

com 

 

Каріотип людини та його особливості. 
Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. Опрацювати  

§ 40, с. 156-158, вивч. структуру хромосоми. 
 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.com 

Життєвий і творчий шлях Лесі 

Українки “Contra spem spero!” Лесі 

Українки як світоглядна декларація 

сильної, вольової особистості. 

Символічність, романтичні образи, 

прийом контрасту. Призначення поета й 

поезії у вірші “Слово, чому ти не 

твердая криця...” 

О.Авраменко, В. Пахаренко Українська література 

(рівень стандарт). 10 клас К.: Грамота, с.205 – 215. 

 

https://vseosvita.ua/lib

rary/vibir-misca-dla-

vedenna-

sposterezenna-

prezentacia-po-

predmetu-zahist-

vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-

141241.html 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com 

ПЧ Густав Флобер (1821 – 1880). «Пані 
Боварі». Значення Г. Флобера для 
розвитку реалізму. Конфлікт 
романтичних ілюзій та дійсності в 
романі «Пані Боварі». 

Прочитати роман Ґ. Флобера «Пані  
Боварі». Дібрати цитатні  
характеристики до образів героїв роману Ґ. 
Флобера «Пані Боварі». 

 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.com 

 
Перпендикулярність прямої і площини. 

Підручник: О.С.Істер  Математика 10 клас.                               

Ч.2 Р.2 § 7 № 7.12 №7.18. 
 

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.com 

 

 

 

Японія. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень 

стандарту) : підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. 

освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160с. Опрацювати 

§17. 

 

 

mailto:gsljusarev@i.ua
https://www.youtube.com/watch?v=fusa9FZRva0
https://www.youtube.com/watch?v=fusa9FZRva0
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https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
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Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Історія України 

molchusik@gmail.com 

 

 

УСРР на початку 1920 років. 

Запровадження НЕПу. 

Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська 

М.Є., Наумчук О.В. Історія України. Рівень 

стандарту: підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. 

освіти. – Тернопіль: Астон, 2018. – 302с. 

Опрацювати §25.  

 

Громадянська 

освіта 

Практичне заняття №4 «Повага до 

меншин – умова збереження миру». 

Підготувати презентацію на одну з тем: 

1) Як визначається належність до меншини?  

2) Що таке «етнічна меншина»?  

3) Акти геноциду та етнічних чисток в історії XX 

— початку XXI ст. 

4) Тендерні та сексуальні меншини.  

5) Вікові меншини. 

 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com 

Тумас Йоста Транстремер (1931 – 2015). 

Лірика Розмаїття тем і жанрів його 

лірики. Актуальні проблеми сьогодення 

та образ сучасної людини в поезії Т. Й. 

Транстремера. 

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 

Н.Міляновська "Астон" 2018. Опрацювати 

стор.243-247. Відповідати на пит. 1-9. 

 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.com 

Підготовка до к/р за темою творчістю О. 

Кобилянської, В. Стефаника, В. 

Винниченка. 

О.Авраменко, В. Пахаренко Українська література ( 

рівень стандарт). 10 клас К.: Грамота 

 

https://vseosvita.ua/librar

y/vibir-misca-dla-

vedenna-sposterezenna-

prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-

dla-provedenna-lekcij-

141241.html 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.com 

 

Перпендикулярність прямої і площини. 
Підручник:О.С.Істер  Математика 10 клас                               

Ч.2 Р.2 § 7 № 7.12 №7.18. 
 

Математика Перпендикулярність прямої і площини. 
Підручник:О.С.Істер  Математика 10 клас                               

Ч.2 Р.2 § 7.  
 

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.com 

 

 

Практичне заняття. Центрально-Східна 

Європа: вибір між демократією та 

авторитаризмом. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень 

стандарту) : підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. 

освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160с 

Опрацювати §7. Скласти порівняльну таблицю 

«Демократичний та авторитарний режими. 

Спільне. Чим відрізняються». 

 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com 

Провідні тенденції в драматургії другої 

половини ХХ ст.  Формування «театру 

абсурду» як явища театрального 

авангарду в 1950-1960-х рр., його 

провідні ознаки. 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019 Опрацювати стор.144-

150. Створити порівняльну таблицю ознак 

модернізму та постмодернізму. 

 

 

mailto:molchusik@gmail.com
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Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Захист Вітчизни Orehovd1956@gmail.com 

Склад бойової групи. Розподіл 

обов’язків між військо службовцями 

та їх взаємодія у бойовій групі. 

§29 підручик: «Захист Вітчизни»підручник 10 класу 

закладів загальної середньої освіти.Герасімів 

І.М;Пашко КО;Фукам М; Щирба Ю.П. 

 

Інформаційні 

технології 
Tatiana618@ukr.net 

Кишеньковий персональний 

комп'ютер або ноутбук. Програмне 

забезпечення. 

Інформаційний сайт. Опрацювати текст, 

законспектувати, відповісти на питання. 

http://www.ifarming.com.u

a/%D0%BD%D0%B0%D0

%B9%D0%B2%D0%B0%

D0%B6%D0%BB%D0%B

8%D0%B2%D1%96%D1%

88%D1%96-

%D1%82%D0%B5%D1%8

5%D0%BD%D0%BE%D0

%BB%D0%BE%D0%B3%

D1%96%D1%97-

%D1%82%D0%BE%D1%

87%D0%BD%D0%BE%D

0%B3%D0%BE-

%D0%B7%D0%B5%D0%

BC/ 

Основи безпеки 

дорожнього руху 

gsljusarev@i.ua 

Підсумковий урок. 

М.І.Бандрівський, З.Д.Дерех. Правила та безпека 

дорожнього руху. Навчальний посібник . – Львів: 

Світ, 2004. повт. тему «Основи безпечного керування 

трактором». 

 

Будова 

вантажного 

автомобіля 

Будова системи охолодження 

двигунів. 

В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. Будова й експлуатація 

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. 

стор.57-59 опрацювати. 

 

Агротехнологія 

ermakovakaterina89@gmail.

com 

Урок оцінювання досягнення 

компетентностей. 

Агротехнологія. Луцюк В.І. Повтор. § 2,3, 8, 13, 15, 

17. 
 

Хімія 
Урок оцінювання досягнення 

компетентностей. 
Хімія. 11 кл. Ярошенко О. Г. Опрацювати § 14.  

Біологія 
Урок оцінювання досягнення 

компетентностей. 
Біологія і екологія. 11 кл. Соболь В. І. Повтор. § 20-28.  

 

http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/
http://www.ifarming.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC/


 

Група №22 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com 

Контрольна робота з теми 

«Проблема війни і миру в літературі 

xx ст.». 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019 Опрацювати стор.119-122. 

 

 

Біологія 
ermakovakaterina89@gmail.

com 

Закономірності розподілу алелів в 

популяціях. 
Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. Опрацювати § 50. 

 

Хімія 
Урок оцінювання досягнення 

компетентностей. 

Хімія. 11 кл. Ярошенко О. Г. Повтор. § 1-3, опрацювати 

§ 4. 

 

Історія України 

molchusik@gmail.com 

 

Опозиційний рух. 

«Шістдесятництво» 

Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М.,  Крижановська М.Є., 

Наумчук О.В.  Історія України. Рівень стандарту:  

підруч. для 11 кл.  закл. заг. серед. освіти. – Тернопіль:  

Астон, 2018. – 302 с. Опрацювати §12,13 

 

Громадянська 

освіта 
Становище України в Європі і світі 

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. 

Опрацювати §51. 

 

Українська 

література 

ndovganich75@gmail.com 

Урок позакласного читання . Василь 

Шкляр. “Маруся” 
Читати твір. 

https://vseosvita.ua/lib

rary/vibir-misca-dla-

vedenna-

sposterezenna-

prezentacia-po-

predmetu-zahist-

vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-

141241.html 

 

Українська мова 
Пунктуаційна помилка. Тире між 

підметом і присудком 

Олександр Авраменко. Українська мова 11 клас (рівень 

стандарту) К.: Грамота, 2019 § 32, с. 108, впр. 370-373. 

 

https://vseosvita.ua/lib

rary/vibir-misca-dla-

vedenna-

sposterezenna-

prezentacia-po-

predmetu-zahist-

vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-

141241.html 

 
 

mailto:ndovganich75@gmail.com
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
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 №28 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська мова 
ndovganich75@gmail.com 

 

Стилістична помилка. Стилістичне 

використання багатозначних слів і омонімів 

Олександр Авраменко. Українська мова 11 клас 

(рівень стандарту) К.: Грамота, 2019 §44, с.149, 

впр.2, с.150, впр. 3,4, 5, с. 151 

https://vseosvita.ua/libr

ary/vibir-misca-dla-

vedenna-

sposterezenna-

prezentacia-po-

predmetu-zahist-

vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-

141241.html 

 

Українська мова 
ndovganich75@gmail.com 

 

Стилістичне використання синонімів, 

антонімів і паронімів 

Олександр Авраменко. Українська мова 11 клас 

(рівень стандарту) К.: Грамота, 2019 §45, с.154, 

впр.2,3 с.155, впр.5, с. 156 

 

https://vseosvita.ua/libr

ary/vibir-misca-dla-

vedenna-

sposterezenna-

prezentacia-po-

predmetu-zahist-

vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-

141241.html 

 

Допуски та 

технічні 

вимірювання 

galinalu69@ukr.net 
Мікрометри. Мікрометричні глибиноміри і 

нутроміри. 
Опрацювати В.З. Набродов § 2.3.2, § 2.3.3.  

Інформатика 
Tatiana618@ukr.net 

 

Практична робота 5. Створення та 

налагодження інтерактивної веб-сторінки з 

використанням форм та веб-програмування. 

Опрацювати презентацію, виконати практичну 

роботу,відповісти на питання, 

скласти звіт. 

https://naurok.com.ua/p

raktichna-robota-

stvorennya-ta-

nalagodzhennya-

interaktivno-veb-

storinki-z-

vikoristannyam-form-

ta-veb-

programuvannya-

109871.html 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com 

Провідні тенденції в драматургії другої 

половини ХХ ст. Формування «театру 

абсурду» як явища театрального авангарду 

в 1950-1960-х рр., його провідні ознаки. 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019. Опрацювати 

стор.144-150. Створити порівняльну таблицю 

ознак модернізму та постмодернізму. 

 

Фізика ticibulka80@gmail.com 

Конденсатор і котушка в колі змінного 

струму. Активний, ємнісний та індуктивний 

опори. Робота й потужність змінного 

струму. Діючі значення напруги та сили 

струму. 

Фізика-10 клас. В.Г. Бар’яхтар та інші. 

Опрацювати  §20. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=RUVaUE

MpLkA 

 

mailto:ndovganich75@gmail.com
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
mailto:ndovganich75@gmail.com
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
mailto:Tatiana618@ukr.net
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://www.youtube.com/watch?v=RUVaUEMpLkA
https://www.youtube.com/watch?v=RUVaUEMpLkA
https://www.youtube.com/watch?v=RUVaUEMpLkA


 

Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.com 

 

Множини та підмножини. 
Підручник Г.П. Бевз Математика 11 клас 

2015 р.Р.4     §17 №578. 
 

Математика Комбінаторика та правило добутку. 
Підручник Г.П. Бевз Математика 11 клас 

Р.4  § 18 №605. 
 

Математика Комбінаторика та правило добутку. 
Підручник Г.П. Бевз Математика 11 клас 

Р.4  § 18 №607 пит.1-4. 
 

Фізика ticibulka80@gmail.com 

Фізика і науково-технічний прогрес. 

Фізична картина світу як складова 

природничо-наукової картини світу. 

В.Д. Сиротюк, В.І. Баштовий Фізика-11 

клас (рівень стандарту) §1,2 відповісти на 

запитання в кінці параграфів. Опрацювати 

§55, 56, відповісти на запит. стор.264, 268. 

http://shkola.in.ua/616-

fizyka-11-klas-syrotiuk.html 

 

Інформаційні 

технології 

Tatiana618@ukr.net 

 

Використання інформаційних систем 

для розрахунку параметрів режиму 

ручного дугового зварювання 

електродом, що плавиться в захисних  

(активних) газах. 

 

Інформаційний сайт. Опрацювати текст, 

за допомогою зразка виконати розрахунок 

параметрів режиму ручного дугового 

зварювання, скласти звіт. 

http://ua-

referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%
B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%

83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1

%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0
%BC%D1%83_%D1%80%D1%83%D

1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%

D0%BE_%D0%B4%D1%83%D0%B3
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B

3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%

B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 

Інформаційні 

технології 

Використання інформаційних систем 

для розрахунку параметрів режиму 

ручного дугового зварювання 

електродом, що плавиться в захисних  

(активних) газах. 

 

Інформаційний сайт. Опрацювати текст, 

за допомогою зразка виконати розрахунок 

параметрів режиму ручного дугового 

зварювання, скласти звіт. 

http://ua-

referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%

B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%
83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1

%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0
%BC%D1%83_%D1%80%D1%83%D

1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%

D0%BE_%D0%B4%D1%83%D0%B3
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B

3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%

B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 

Основи правових 

знань 

molchusik@gmail.com 

 

 

Особисті та майнові правовідносини 

між батьками і дітьми. Права і 

обов’язки батьків і дітей. 

Основи правознавства: 

Навч.посіб./П.І.Гнатенко, 

В.М.Калашников, К.А.Марков та ін. –  

К.:Видавничий Дім «Юридична 

книга»,2003. –  320с. Опрацювати §6.5. 

Опрацювати Сімейний кодекс України 

ст.173 – ст.206 за посиланням. 

Підготовка до заліку. 

https://zakon.rada.gov.ua/law

s/show/2947-14 

 

 

Людина і світ  

Поняття громади. Територіальне 

громадське та місцеве самоврядування. 

Політична діяльність та участь 

громадян в управління суспільством. 

Людина і світ,11 клас. Рівень стандарту. 

Т.В.Бакка,—К. «Освіта», 2012. 

Опрацювати тему №10, стор.168-178. 

Відповідати на питання стор.178. 

 

 

 

mailto:Urumbeglikovat@gmail.com
http://shkola.in.ua/616-fizyka-11-klas-syrotiuk.html
http://shkola.in.ua/616-fizyka-11-klas-syrotiuk.html
mailto:Tatiana618@ukr.net
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізика 
ticibulka80@gma

il.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/

watch?v=DKnLwB_Iatw 

Фізика 
Аналіз виконаних робіт практикуму. Залік з 

практикуму. 

Проаналізувати практичні роботи. підготувати 

загальний звіт.  
 

Українська мова 
ndovganich75@g

mail.com 

Ділові папери. Звіт про виконану роботу. 

Протокол. Витяг з протоколу. 

 

написання звітів, протоколів та витягів 

https://vseosvita.ua/library/

vibir-misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-

po-predmetu-zahist-

vitcizni-dla-provedenna-

lekcij-141241.html 

 

Українська література 
ndovganich75@g

mail.com 

Нелюди й люди в романі Л.Костенко 

«Маруся Чурай». Центральні проблеми 

твору. 

Записати риси, що притаманні людям і 

нелюдям 

Олександр Авраменко. Українська 

література11 клас ( рівень стандарту) К.: 

Грамота, 2019, с.216 

 

 

https://vseosvita.ua/library/

vibir-misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-

po-predmetu-zahist-

vitcizni-dla-provedenna-

lekcij-141241.html 

 

Правила дорожнього 

руху 

gsljusarev@i.ua 

 

Види і ознаки перехресть. 

Правила дорожнього руху пункт16. https://vodiy.ua/pdr/ 
Правила дорожнього 

руху 
Проїзд нерегульованих перехресть. 

Правила дорожнього 

руху 
Проїзд регульованих перехресть. 
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Група №43 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Виробниче навчання seleznevaolga1948@gmail.com 

Виконання вправ та заповнення 

первинних документів та 

облікових регістрів з обліку витрат 

та виходу продукції на 

підприємствах громадського 

харчування і с/г підприємствах. 

 

Виконання практичної роботи до уроку 

в/н №53 з розрахунку собівартості 

продукції їдальні. 

 

http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfil

e.php/34971/mod_resource/content/

3/БУХГАЛТЕРСЬКИЙ%20ОБЛІ

К%20НА%20ПІДПРИЄМСТВАХ

%20ГРОМАДСЬКОГО%20ХАРЧ

УВАННЯ.pdf 

 

 

Посилання на електронні підручники МОНУ:  

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

Трансляції відеоуроків зі шкільної програми на youtube-каналі Київ. Спільно з Департаментом 

освіти і науки Києва 
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