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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.com 

Урок узагальнення знань з теми «Держави 

Центрально-Східної Європи». 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень 

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

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

Повторити §6-13 

 

Громадянська освіта 
Політичні партії. Громадські організації і їх 

вплив на демократію. 

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 §22 

 

Інформатика Tatiana618@ukr.net 

Технології опрацювання відеоданих. 

Практична робота 7. Опрацювання 

відеоданих. 

Опрацювати презентацію, виконати 

практичну роботу, відповісти на питання, 

скласти звіт. 

 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Зміни в драматургії на межі XIX–XX ст. 

Зарубіжна література 10 клас рівень 

стандарту Н.Міляновська "Астон" 2018 

Опрацювати стор.232-233. Прочитати твір 

Моріса Метерлінка «Синій птах». 

 

Географія molchusik@gmail.com 

Практична робота 4. Аналіз статевовікових 

пірамід Японії, Китаю та Індії з метою 

оцінювання праце ресурсного потенціалу 

країн. 

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

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

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

Письмово виконати практичну роботу 4 

стор. 110. 

https://onedrive.live.com/
view.aspx?resid=FA5D45
696FB78!3336&ithint=fil
e%2cpptx&authkey=!ALf

y53Rtjf4EpQo 

Інформатика Tatiana618@ukr.net 

Ергономіка розміщення відомостей 

на веб-сторінці. Поняття пошукової 

оптимізації та просування веб-сайтів. 

Роль електронних медійних засобів в 

житті людини. Практична робота 8. 

Розробка простого веб-сайта. 

Опрацювати презентацію, виконати 

практичну роботу, відповісти на питання, 

скласти звіт. 

https://onedrive.live.com/

view.aspx?resid=FA5D45

696FB78!3341&ithint=fil

e%2cpptx&authkey=!AH

FCAh2APxrm7Tc 
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Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з 

предмет 

Захист Вітчизни Orehovd1956@gmail.com Основи військової топографії 

Самостійно відпрацювати та закріпити викладений 

матеріал. §31. «Захист Вітчизни» підручник 10 класу 

закладів загально середньої освіти. Герасимів І.М. та 

інші.  

Зарубіжна література zastupvux29@ gmail.com 
РМ Дискусія «Світло» і «темрява» долі Доріана 

Грея. 

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 

Н.Міляновська "Астон" 2018. Опрацювати стор.181-

187 

Підготувати доповідь на тему «Світло» і «темрява» 

долі Доріана Грея». 

Хімія 

ermakovakaterina89@gmail.com 

Насичені і ароматичні аміни: склад і будова молекул, 

назви сполук. Будова аміногрупи. 

Хімія 11 кл. Ярошенко О. Г. Опрацювати § 23, с. 

132-134. 

Хімія 
Аміни як органічні основи. Хімічні властивості 

метан аміну, аніліну. Одержання аніліну. 

Хімія 11 кл. Ярошенко О. Г.Опрацювати § 23, с. 134-

137. 

Біологія 
Хромосомний аналіз як метод виявлення порушення 

у структурі каріотипу. 

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

40, с. 158-159. 

Біологія Сучасний стан досліджень геному людини. 
Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. Опрацювати § 

41. 



 

Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з 

предмет 

Українська мова 

ndovganich75@gmail.com 

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. 

Написання не,ні з різними частинами мови. 

Н. Голуб, В. Новосьолова Українська мова (рівень 

стандарт), 10 клас К.: Педагогічна думка, 2018. § 46 

с.145, впр. 2,3, 5. 

Українська мова 
Морфологічна норма. Морфологічна помилка. 

Іменник. 

Н. Голуб, В. Новосьолова Українська мова (рівень 

стандарт), 10 клас К.: Педагогічна думка, 2018 § 48, 

с. 154 впр.3, 5. 

Українська література 
Образне слово поетичного модернізму. Життєвий і 

творчий шлях Лесі Українки. «Contra spem spero!». 

О.Авраменко, В. Пахаренко Українська література ( 

рівень стандарт). 10 клас К.: Грамота с.205. Вивчити 

напам’ять одну з поезій Лесі Українки.  

Громадянська освіта molchusik@gmail.com Дитячі й молодіжні громадські об’єднання. 

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 §28. 

Зарубіжна література zastupvux29@ gmail.com 

ПЧ. Йоанна Яґелло (нар. 1974). «Кава з 

кардамоном». Й. Яґелло – польська письменниця, 

авторка творів для дітей та молоді. «Кава з 

кардамоном»: Синтез підліткової повісті (стосунки в 

родині, перше кохання) та детективу (розгадування 

сімейної таємниці). Проблема батьків і дітей. Образ 

головної героїні. Мова твору. 

Записати цитатну характеристику Халіні. 

Захист Вітчизни Orehovd1956@gmail.com Порядок дій у складі бойових груп. 

Самостійно відпрацювати та закріпити викладений 

матеріал. §30 

«Захист Вітчизни» підручник 10 класу закладів 

загальної середньої освіти. Герасімів І.М. та інші. 

 



 

Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Інформатика Tatiana618@ukr.net 

Правила ергономічного розміщення 

відомостей на веб-сторінці. Пошукова 

оптимізація та просування веб-сайтів. 

Опрацювати презентацію, 

законспектувати, відповісти на 

питання. 

https://drive.google.com/file/d/1Im1

RQhGYrK5yJpKW7Q6Hn4hIcCBrJ

1Ce/view 

Фізика 

ticibulka80@gmail.com 

Закони електролізу (М. Фарадея). 
Фізика-11 клас. В.Г. Бар’яхтар та 

інші. Опрацювати  §6 (3). 
https://www.youtube.com/watch?v=dbbfYB

maTqs 

Фізика Розв'язування задач. 
Фізика-11 клас. В.Г. Бар’яхтар та 

інші. Повторити §6. Вправа №6 (2). 
https://www.youtube.com/watch?v=ta2zGVB

6YJ8 

Українська мова ndovganich75@gmail.com 
Кома й крапка з комою в складному 

реченні. 

Олександр Авраменко. Українська 

мова 11 клас (рівень стандарту) К.: 

Грамота, 2019. с.132, впр. 5, с. 131, 

впр.3. 

 

Фізика 

ticibulka80@gmail.com 

Типи самостійного розряду в газах. 
Фізика-11 клас. В.Г. Бар’яхтар та 

інші. Опрацювати  §7. 
https://www.youtube.com/watch?v=LMLKZ

GEPeI4 

Фізика 

Термоелектронна емісія та струм у 

вакуумі, його застосування. Принцип 

дії електронно-вакуумних приладів на 

прикладі вакуумного діоду.  

Фізика-11 клас. В.Г. Бар’яхтар та 

інші. Опрацювати  §8. 
 

Громадянська 

освіта 
molchusik@gmail.com 

Практичне заняття № 2 

«Створюємо бізнес-план власного 

підприємства». 

Письмово скласти бізнес-план 

власного підприємства. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1Im1RQhGYrK5yJpKW7Q6Hn4hIcCBrJ1Ce/view
https://drive.google.com/file/d/1Im1RQhGYrK5yJpKW7Q6Hn4hIcCBrJ1Ce/view
https://drive.google.com/file/d/1Im1RQhGYrK5yJpKW7Q6Hn4hIcCBrJ1Ce/view
https://www.youtube.com/watch?v=dbbfYBmaTqs
https://www.youtube.com/watch?v=dbbfYBmaTqs
https://www.youtube.com/watch?v=ta2zGVB6YJ8
https://www.youtube.com/watch?v=ta2zGVB6YJ8
https://www.youtube.com/watch?v=LMLKZGEPeI4
https://www.youtube.com/watch?v=LMLKZGEPeI4


 

Група №22 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 
Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 

з основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.com 

 

Технологія приготування різних видів 

начинок. Термін зберігання та 

реалізація 

Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. 

Технологія виготовлення борошняних 

кондитерських виробів. – Київ: Вікторія, 

2002 §37  ст.  100-106. Скласти 

технологічну схему начинки макової. 

 

Інформатика Tatiana618@ukr.net 
Використання форм. Основні 

елементи форми. 

Опрацювати презентацію, 

законспектувати, відповісти на питання. 

http://www.myshared.ru/slide/1232

301/ 

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 11 

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

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

с. Опрацювати §11. Письмово виконати 

практичну роботу 6 за посиланням. 

https://naurok.com.ua/praktichna-

robota-12-vischa-shkola-

88285.html 

 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 

з основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.com 

 

Асортимент фаршів в залежності від  

сировини, їх кулінарна обробка та 

підготовка до використання.  

Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. 

Технологія виготовлення борошняних 

кондитерських виробів. – Київ: Вікторія, 

2002 §37  ст. 100-106. Скласти 

технологічну схему начинки  ліверної.  

 

Технології 
annavitpervom@gmail.co

m 
Приготування бутербродів та канапе. 

 
 
Пройти за посиланням коду та виконати 
завдання. 
 
 
 

 

Географія molchusik@gmail.com 

Світовий океан: його складові та 

ресурсний потенціал. 

Практична робота 7 

Складання та аналіз схеми системи 

течій у Світовому океані; порівняння 

впливу холодної та теплої океанічних 

течії на клімат одного з материків.   

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 11 

кл. закл. заг. серед. освіти / 

В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. – К.: 

Генеза, 2018. – 192с. 

Опрацювати§12. Письмово виконати 

практичну роботу №7 за посиланням. 

https://naurok.com.ua/praktichna-

robota-13-vischa-shkola-

88287.html 

 

Технології 
annavitpervom@gmail.co
m 

Продукти для закусочних кульок, 

рецепти, технологія приготування. 

Приготування закусочних кульок. 

 
Пройти за посиланням коду та виконати 
завдання. 
 

 

 

mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
http://www.myshared.ru/slide/1232301/
http://www.myshared.ru/slide/1232301/
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
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-13-vischa-shkola-88287.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-13-vischa-shkola-88287.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-13-vischa-shkola-88287.html


 

Група №28 Електронна пошта викладача 
Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Хімія 

ermakovakaterina89@gmail.com 

Кристалічний і аморфний стани 

твердих речовин.  

Хімія 11 кл. Ярошенко О.Г. 

Опрацювати § 7, викон. впр. № 1-6 с. 

43. 
 

Біологія 

Репродуктивне здоров’я. 

Сучасні  можливості та 

перспективи репродуктивної 

медицини. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В.І. 

Опрацювати § 62, с. 244. 
 

Читання креслень natalagaraz89@gmail.com Читання розмірів на кресленні. 

М.В. Анисимов, Л.М. Анисимова  « 

Креслення» стр. 140  - 142. 

Прочитати розміри на кресленні стр. 

139, рис.234. 

 

Інформатика  Tatiana618@ukr.net 
Об’єктна модель документа. 

 

Опрацювати презентацію, відповісти 

на питання. 

https://naurok.com.ua/veb-

programuvannya-ta-interaktivni-

storinki-109868.html 

Інформатика  Tatiana618@ukr.net Контрольна робота. Повторити конспект.  

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.com 

Поєднання язичницьких 

мотивів із християнськими 

(«Різдво», «Коляда»). Роздуми 

над поезією Богдана-Ігоря 

Антонича. 

Вивчити напам’ять одну з поезій Б.І. 

Антонича (на вибір) 

Олександр Авраменко. Українська 

література11 клас ( рівень стандарту) 

К.: Грамота, 2019. 

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

misca-dla-vedenna-sposterezenna-

prezentacia-po-predmetu-zahist-

vitcizni-dla-provedenna-lekcij-

141241.html 

Фізика 

ticibulka80@gmail.com 

Трансформатор. Виробництво, 

передача та використання 

енергії змінного струму. 

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

Опрацювати  §21. 
https://www.youtube.com/watch?v

=Zi3qS32ATho 

Фізика  Розв'язування задач. 
Фізика-10 клас. В.Г. Бар’яхтар та інші. 

Повторити  §21. Вправа №21 (3, 4). 
https://www.youtube.com/watch?v

=jwKWrPYbkdc 
 

https://naurok.com.ua/veb-programuvannya-ta-interaktivni-storinki-109868.html
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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=Zi3qS32ATho
https://www.youtube.com/watch?v=Zi3qS32ATho
https://www.youtube.com/watch?v=jwKWrPYbkdc
https://www.youtube.com/watch?v=jwKWrPYbkdc


 

Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Електротехніка 

ndovganich75@gmail.com 
 

Паралельна робота трансформаторів. 
А. М. Гуржій Електротехніка з основами 

промислової електроніки с. 187 – 198.   
 

Матеріалознавство 

ЛПР №1 Вивчення впливу термічної 

обробки на властивості і структуру 

вуглецевої сталі.   

Повторити матеріал. В.В. Хільчевський 

підручник Матеріалознавство і 

технологія  ст. 121 -156. 

Самостійно опрацювати ЛПР згідно з 

посиланням.   

https://web.posibnyky.vntu.e
du.ua/fmbt/shapovalova_mat

erialoznavstvo/8.htm 

Читання креслень 

  Зазначення на кресленнях допусків 

розташування поверхонь та їх 

читання. 

 М.В. Анисимов, Л.М. Анисимова  

«Креслення» стр.101-107.  
 

Електротехніка Паралельна робота трансформаторів. 

А. М. Гуржій «Електротехніка з 

основами промислової електроніки» 

стор. 187-198. 

 

Електротехніка 

Однофазні і трифазні синхронні 

генератори. Характеристика 

холостого ходу і зовнішня 

характеристика генератора. 

А. М. Гуржій Електротехніка з основами 

промислової електроніки» стор. 235-245 
 

Людина і світ zastupvux29@ gmail.com 

Види та функції засобів масової 

інформації. ЗМІ як засіб формування 

громадської думки. ЗМІ в 

демократичному суспільстві. Участь 

ЗМІ у формуванні суспільної думки 

та громадянського суспільства. 

Свобода слова та цензура. 

Інформаційний простір в Україні.  

Людина і світ,11 клас. Рівень стандарту. 

Т.В.Бакка,—К. «Освіта», 2012. 

Опрацювати тему №11, стор.180-188, 

відповідати на питання стор.188. 

 

 

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmbt/shapovalova_materialoznavstvo/8.htm
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmbt/shapovalova_materialoznavstvo/8.htm
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmbt/shapovalova_materialoznavstvo/8.htm


 

Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Буд. й експлуатація  

вантаж. автомобіля 

gsljusarev@i.ua 

Призначення  основних агрегатів 

системи живлення дизельних двигунів. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 

1999. Стор. 103-105. 

 

 

Буд. й експлуатація  

вантаж. автомобіля 

Загальна будова основних агрегатів 

системи живлення дизельних двигунів. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 

1999. С.106-115. 

Буд. й експлуатація  

вантаж. автомобіля 

Газобалонні установки, їх будова та 

технічне обслуговування. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 

1999. С.117-123. 

ПДР 
Правила проїзду перехресть, де діють 

світлофори з додатковими секціями. 
Правила дорожнього руху: Пункт16.1-16.4. https://vodiy.ua/pdr/ 

ПДР 
Правила проїзду перехресть, створених 

рівнозначними і нерівнозначними 

дорогами. 

Правила дорожнього руху: Пункт16.5-16.11. https://vodiy.ua/pdr/ 

ПДР 

Черговість проїзду, якщо головна дорога 

змінює напрямок на перехресті. Випадки 

проїзду перехресть, коли водій не може 

визначити головну дорогу, а знаків 

пріоритету немає. 

Правила дорожнього руху: Пункт16.12-16.15. https://vodiy.ua/pdr/ 

 

https://vodiy.ua/pdr/
https://vodiy.ua/pdr/
https://vodiy.ua/pdr/


 

Група №43 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Виробниче навчання seleznevaolga1948@gmail.com 

Виконання вправ:- Заповнення 

первинних документів на 

оприбуткування сировини, 

матеріалів, товарів і  тари на 

підприємстві, основних засобів, 

необоротних активів і МШП. 

Складання матеріальних 

звітів,оборотно-сальдової 

відомості по рахунках ТМЦ. 

Самостійне створення документів         

(прибуткової накладної, рахунку - 

фактури, Акта прийому-передачі 

основних засобів, оборотно-сальдової 

відомості по рахунках ТМЦ) в 

програмі  «1С: Бухгалтерія для України 

8.3» до уроку в/н №55. 

http://repository.hneu.edu.ua/bit

stream/123456789/9106/1/2015-

Волошан%20І.%20Г.%2C%20

Коц%20Г.%20П.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 

 

 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/9106/1/2015-Волошан%20І.%20Г.%2C%20Коц%20Г.%20П.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/9106/1/2015-Волошан%20І.%20Г.%2C%20Коц%20Г.%20П.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/9106/1/2015-Волошан%20І.%20Г.%2C%20Коц%20Г.%20П.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/9106/1/2015-Волошан%20І.%20Г.%2C%20Коц%20Г.%20П.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki

