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Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
Urumbeglikovat

@gmail.com 
Перпендикулярність прямої і площини. 

Підручник:О.С.Істер. Математика 10 клас                           

Ч.2 Р.1§ 6 №7.5. 
 

Історія України 
molchusik@gmail

.com 

УСРР на початку 1920-х рр. 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. 

 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmai

l.com 

 

Загальні правила приготування заправних 

перших страв. 

Доцяк В. С. Українська кухня : підруч. для 

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

Оріяна-Нова, 1998. – 556. 

Переписати таблицю 6 , стор. 189. 

Дати відповідь на питання № 3, стор. 226. 

http://irbis-

nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR00

01745 (підручник в 

електронному варіанті). 

 

Гігієна та санітарія  

виробництва 

Узагальнення знань та навичок учнів з теми 

«Основи гігієни та санітарії». 

Письмово дати відповіді на питання: 

Умови, приміщення на виробництві  і термін 

зберігання вершкового масла. 

Що таке дератизація і дезінсекція? 

 

Облік, калькуляція і 

звітність 
Перерахунок овочів в залежності від місяця. 

Розв’язати задачу: «Скільки необхідно взяти 

сирої картоплі у лютому, щоб приготувати 2 

кг 750г вареної картоплі в   шкірці». 

Збірник рецептур страв і 

кулінарних виробів 

Організація 

виробництва та 

обслуговування 

Організація роботи кас. 
Самостійно опрацювати теми, 

законспектувати. 
 

Фізика 

ticibulka80@gma

il.com 

Розв’язування задач. 

Підручник «Фізика-10» (рівень стандарту) 

Бар’яхтар В. Г. та інші. Повторити §24. 
Вправа №24. 

 

Фізика 

Основні наслідки СТВ та їх експериментальні 

підтвердження. Відносність  одночасності  

подій.  Відносність проміжків довжини  й  

часу. Повна та кінетична енергія рухомого 

тіла, енергія спокою. 

Підручник «Фізика-10» (рівень стандарту) 

Бар’яхтар В. Г. та інші. Опрацювати §25. 
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Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Історія України molchusik@gmail.com 
Українські землі у складі 

Чехословаччини.  Карпатська Україна. 

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 §37. 

 

Фізика 

gsljusarev@i.ua 

Ізопрцеси. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів 

загально-середньоі освіти під редакцією 

В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. «Ранок», 2018, 

стор.180-185. 

 

Фізика Розв’язування задач. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів 

загально-середньоі освіти під редакцією 

В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. «Ранок», 2018, впр 

29 №2, впр.30 №4,5. 

 

Трактори 
Будова та робота вузлів гідравлічноі 

системи тракторів. 

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

Експлуатація та ремонт сільськогоспо-

дарськоїтехніки: Підручник: У 3 кн. Кн. 

1: Трактори. - К,:Грамота 2003 р. 336 ст. 

стор. 245-252. 

відеофільм 

https://www. 

youtube.com/watch?v

=rr6ikWaGwt8 

Захист Вітчизни Orehovd1956@gmail.com Основи військової топографії. 

§31 підручик: «Захист Вітчизни»підручник 10 

класу закладів загальної середньої освіти. Герасімів 

І.М; Пашко К.О;Фукам М.;Щирба Ю.П. 

 

С/г машини gsljusarev@i.ua 
Загальна будова зернозбиральних 

комбайнів. 

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

Експлуатація та ремонт сільськогосподарсь-

коїтехніки: Підручник: У 3 кн. Кн. 2:  Ком-байни. -

К,:Грамота 2003 р. 313с . стор.20-37. 

 

 

https://www/


 

Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізика 

gsljusarev@i.ua Розв’язування задач. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів 

загально-середньоі освіти під редакцією 

В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. «Ранок», 2018, впр 

29 №2, впр.30 №4,5. 

 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.com Перпендикулярність прямої і площини. 

Підручник: О.С.Істер. Математика 10 клас                           

Ч.2 Р.2 § 7 № 7.12 №7.18. 
 

Хімія 

ermakovakaterina89@gmail.

com 

Глюкоза: молекулярна формула та її 

відкрита форма. Хімічні властивості 

глюкози. 

Хімія. 10 кл. Ярошенко О. Г. Опрацювати § 19, с. 

114-117 
 

Хімія Сахароза, крохмаль і целюлоза: 

молекулярні формули, гідроліз. 
Хімія. 10 кл. Ярошенко О. Г. Опрацювати § 20.  

Біологія Значення якості питної води для 

збереження здоров’я людини. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. § 29, с. 115-

116. 
 

Географія 

molchusik@gmail.com Урок узагальнення знань з теми «Азія». 

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

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

К.: Генеза, 2018. – 192с. 

Повторити §14-§19 

Письмово виконати  тестові завдання стор.110-112 

 

Технології 

molchusik@gmail.com 

Австралія: економіко-географічне 

положенні, природно-ресурсний 

потенціал. 

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

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

К.: Генеза, 2018. – 192с. 

Опрацювати §20 
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Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com 

Джордж Оруелл (Ерік Артур Блер, 

1903 – 1950). «1984».  

Зв’язок творчості Дж. Оруелла із 

соціально-історичною ситуацією 

доби. Викриття сутності тоталітарної 

системи та її ієрархії в антиутопіях 

митця. Боротьба проти страху й 

рабської покірності в суспільній 

свідомості. Образ головного героя в 

динаміці. Поетика антиутопії 

(фантастика, мова, символи, алегорії 

та ін.).   

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019. 

Опрацювати стор.95-100. 

Створити біографічну піраміду Вінстона Сміта. 

 

Фізика 

ticibulka80@gmail.com 

Електричний струм у металах.. 

Надпровідність. 

Фізика-11 клас. В.Г. Бар’яхтар та інші. Опрацювати  

§5. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=rwVga_f2m

ps 

Фізика 
Електричний струм в електролітах. 

Електроліз. 

Фізика-11 клас. В.Г. Бар’яхтар та інші. Опрацювати  

§6. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=dbbfYBmaT

qs 

Українська 

література 

ndovganich75@gmail.com 

 

Євген Маланюк « Напис на книзі 

віршів» - ліричний роздум про 

призначення поезії, важливості місії 

поета закарбувати час для нащадків. 

Олександр Авраменко. Українська література11 клас ( 

рівень стандарту) К.: Грамота, 2019. с. 153 – 157, 

виконати тестові завдання на с. 157 – 158. 

https://vseosvita.ua/librar

y/vibir-misca-dla-

vedenna-sposterezenna-

prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-

dla-provedenna-lekcij-

141241.html 

Українська 

література 

Іван Багряний. Основні віхи життя й 

творчості митця. « Тигролови» як 

український пригодницький роман. 

Олександр Авраменко. Українська література11 клас   

(рівень стандарту) К.: Грамота, 2019. с. 159 – 162, 

читати твір. 

https://vseosvita.ua/librar

y/vibir-misca-dla-

vedenna-sposterezenna-

prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-

dla-provedenna-lekcij-

141241.html 

Українська мова 

Повторення правил написання есе. 

написати есе на одну з тем: 

Репутація має велике значення в 

житті людини. Усі успіхи 

починаються із самодисципліни. 

Здоров’я переважує всі життєві блага.  

 

https://vseosvita.ua/librar

y/vibir-misca-dla-

vedenna-sposterezenna-

prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-

dla-provedenna-lekcij-

141241.html 
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Група №22 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 
Фізика 

ticibulka80@gmail.com 

Визначення електричного опору 

кола з послідовним і паралельним 

з’єднанням провідників. 

Підручника «Фізика-11 клас» В.Г. Бар’яхтар  та інші. 

Вправа №1  (2, 3). 
 

Захист Вітчизни 

Orehovd1956@gmail.com 
Малокалиберна гвинтівка. Загальна 

будова. 

§20 підручник: «Захист Вітчизни» підручник 10 класу 

закладів загальної середньої освіти.Герасімів І.М; 

Пашко К.О;Фукам,М;Щирба Ю.П.  

 

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.com 
Індія. Країни Близького та 

Середнього Сходу. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень стандарту) : 

підруч. для 11 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 

2018. – 160с. Опрацювати §18,19. 

 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.com 

Логарифмічні нерівності. О.С.Істер Математика 11 клас. Ч.1 1-7.  

Математика Узагальнення та систематизація 

знань. 

О.С.Істер Математика 11 клас №6.13, № 7.18.  

Математика О.С.Істер. Математика 11 клас пит.1-9.  

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських 

виробів з 

основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.com 

 

Асортимент начинок. Технологія 

приготування різних видів начинок. 

Підручник:  Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. Технологія 

виготовлення борошняних кондитерських виробів. – 

Київ: Вікторія , 2002. §37  ст.  100 . Дати відповідь на 

питання №1, ст. 106. 
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Група №28 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Захист Вітчизни 
Orehovd1956@gmail.co

m 

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 К.О; Фукам М; Щирба Ю.П. 

 

Українська мова 
ndovganich75@gmail.c

om 

 

Стилістичні особливості слів іншомовного 

походження. 

Олександр Авраменко. Українська мова 11 клас 

(рівень стандарту) К.: Грамота, 2019 §46. 

Законспектувати. 

 

Українська 

література 
Стилістичні забарвлення лексики.. Книжна 

й розмовна лексика. 

Олександр Авраменко. Українська мова 11 клас 

(рівень стандарту) К.: Грамота, 2019 §47. 

Законспектувати. 

 

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.co

m 

Урок узагальнення знань з теми 

«Облаштування повоєнного світу. 

Держави Північної Америки та Західної 

Європи: Формування 

постіндустріального суспільства». 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень 

стандарту) : підруч. для 11 кл.  закл. заг. серед. 

освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160с. 

Повторити §3-10 Письмово виконати завдання: 

1.Складіть хронологічний ланцюжок дат 

процесу створення ЄС 

2.Зробіть порівняльний аналіз діяльності 

президентів США Барака Обами та Дональда 

Трампа у внутрішній та зовнішній політиці. 

3.Що таке НТР?Назвіть основні ознаки НТР. 

Зробіть презентацію на тему «Найбільш 

визначний політик Західного світу у др.п. 

ХХст.» 

 

Громадянська 

освіта 

Урок узагальнення знань з теми «Взаємодія 

громадян і держави в досягненні 

суспільного добробуту». 

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. – 240 с. 

Повторити §37-§46. 

Письмово виконати завдання 1-5(перевірте себе) 

стор.211. 

 

Фізика ticibulka80@gmail.com Розв'язування задач. 
Фізика-10 клас. В.Г. Бар’яхтар та інші. Повторити  

§20. Вправа №20 (4, 5). 

https://www.youtube.c

om/watch?v=37E2Gc7

3HaA 

https://subject.com.ua/

physics/zno2018/112.ht

ml 

Хімія 
ermakovakaterina89@g

mail.com 

Йонний, ковалентний, металічний, 

водневий хімічні зв’язки. 
Хімія. 11 кл. Ярошенко О. Г. Опрацювати § 5.  

Хімія 
Донорно-акцепторний механізм утворення 

ковалентного зв’язку. 
Хімія. 11 кл. Ярошенко О. Г. Опрацювати § 6.  

mailto:ndovganich75@gmail.com
mailto:ndovganich75@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=37E2Gc73HaA
https://www.youtube.com/watch?v=37E2Gc73HaA
https://www.youtube.com/watch?v=37E2Gc73HaA
https://subject.com.ua/physics/zno2018/112.html
https://subject.com.ua/physics/zno2018/112.html
https://subject.com.ua/physics/zno2018/112.html


 

Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з 

предмет 

Електротехніка 

natalagaraz89@gmail.com 

Регулювання напруги трансформатора. 

Залежність ККД від навантажень. 

Підручник А. М. Гуржій «Електротехніка з основами 

промислової електроніки» с. 189-193. 

Матеріалознавство 
Комбінаторика та правило добутку. 

Підручник В.В. Хільчевський «Матеріалознавство» ст. 121 – 

156. 

Математика Urumbeglikovat@gmail.com 

 
Комбінації конуса і піраміди 

Підручник Г.П. Бевз. Математика 11 клас 2015 р. Р.4 §34 

№1109. 

Облад. та технології 

зварювальних робіт 

natalagaraz89@gmail.com 

Техніка автоматичного та напівавтоматичного 

зварювання стикових та кутових швів. 

І.В. Гуменюк « Технологія Електродугового зварювання» 

стр. 176-179; 206-210. 

Облад. та технології 

зварювальних робіт 
Режим зварювання 

І.В. Гуменюк « Технологія Електродугового зварювання» 

стр. 168 – 171; стор. 184; стр.200-206. 

Облад. та технології 

зварювальних робіт 
 Власні напруги. Класифікація напруг. 

І.В. Гуменюк  «Технологія Електродугового зварювання». 

стор.140-141. 

Облад. та технології 

зварювальних робіт 

Причини виявлення зварювальних  напруг: 

структурні перетворення, виварна усадка, 

нерівномірне нагрівання 

І.В. Гуменюк  «Технологія Електродугового зварювання». 

стор.141-142. 

 

 

mailto:Urumbeglikovat@gmail.com


 

 

Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Біологія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Розвиток і зміни екосистем. Загальна біологія. 11 кл. Кучеренко М. Є. 

Опрацювати § 35. 
 

Біологія 
Продуктивність екосистем. Загальна біологія. 11 кл. Кучеренко М. Є. 

Опрацювати § 34, с. 157-158. 
 

Культура молодого 

робітника 

natalagaraz89@g

mail.com 

 

Підсумковий урок 
Повторити вивчений матеріал згідно 

посиланню 

http://lviv.dsp.gov.ua 

https://hrliga.com/index.ph

p?module=profession&op=

view&id=1856 

https://studway.com.ua/job-

interview-7-steps/ 

Фізика 
ticibulka80@gma

il.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 

 

Основи безпеки руху та 

ПМД при ДТП 

  

gsljusarev@i.ua 

 

Особливості керування вантажним  

автомобілем з ав-топричепом  

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

безпека дорожнього руху. Навчальний 

посібник . – Львів: Світ, 2004 стор. 112-113. 

 

Екологія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Колообіг речовин і енергії як основний 

системотворчий фактор. 
Екологія. 11 кл. Царик Л. П. Опрацювати § 12.  

 

Професійна етика та 

культура водіння 

gsljusarev@i.ua 

 

Етика водія та його взаємовідно сини з 

іншими учасника-ми дорожнього руху 

О.М.Виходець та ін. Культура та етика 

водіння. Підручник для ПТНЗ-Київ.:Пед.преса. 

2008. стор. 59-70. 

 

 

https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1856
https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1856
https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1856
https://studway.com.ua/job-interview-7-steps/
https://studway.com.ua/job-interview-7-steps/
http://shkola.in.ua/616-fizyka-11-klas-syrotiuk.html
http://shkola.in.ua/616-fizyka-11-klas-syrotiuk.html
http://shkola.in.ua/616-fizyka-11-klas-syrotiuk.html


 

Група №43 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Виробниче навчання seleznevaolga1948@gmail.com 

Виконання вправ: 

 Заповнення прибуткових та 

видаткових касових 

ордерів, 

 Касової книги, платіжних 

доручень, обробка виписок 

банку, документів на 

отримання кредитів. 

 

Самостійне створення документів 

(ВКО, ПКО, Касової книги, платіжного 

доручення, звіту про використання 

коштів, наданих на відрядження або 

під звіт) в програмі « 1С: Бухгалтерія 

для України 8.3» до уроку в/н №54.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

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

