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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Історія України 

molchusik@gmail.com 

Політика коренізаціі в УСРР. 

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 §26. 

 

Географія 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. 

 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.com 

Супи  з  крупами. 

Доцяк В. С. Українська кухня : підруч. для 

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

Оріяна Нова, 1998. – 556. Записати 

рецептури супів з крупами стор. 206-207. 

http://irbis-

nbuv.gov.ua/ulib/item/UK

R0001745 

 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Машини для замішування тіста. 

 

Шинкаренко О. П. та ін. Технічне 

оснащення підприємств громадського 

харчування. Ч. 1. Конспект, стор. 135 – 142. 
 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Машини для розкачування тіста. 

 

Шинкаренко О. П. та ін. Технічне 

оснащення підприємств громадського 

харчування. Ч.1. Конспект, стор. 143 – 148. 
 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Лабораторна робота «Машина для 

замішування тіста». 

Шинкаренко О. П. та ін. Технічне 

оснащення підприємств громадського 

харчування. Ч. 1.  Оформити звіт за 

зразком. 

 

ПДР 
Правила дорожнього руху як правова основа 

дорожнього руху. 

Самостійно опрацювати теми, записати 

конспект. 
https://vodiy.ua/pdr/1/ 

 

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://vodiy.ua/pdr/1/


 

Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Контрольна робота з теми 

«Роман ХІХ ст.». 

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 

Н.Міляновська "Астон" 2018. Опрацювати стор.146-189. 
 

Біологія 

ermakovakaterina89@g

mail.com 

Моногенне та полігенне 

успадкування ознак у людини. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. Опрацювати § 43, с. 

181 № 1. 
 

Біологія 

Закономірності мінливості 

(спадкової, неспадкової) 

людини. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. Опрацювати § 44-45.  

КСТО 

gsljusarev@i.ua 

Характерні дефекти деталей  

машин для внесення добрив, 

способи їх усунення. 

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

система технічного обслуговування тракторів і автомобілів 

: підручник / .– К. : Педагогічна преса, 2006.– 320 с., стор. 

231-238, опрацювати. 

 

КСТО 

Характерні дефекти машин 

для збирання сіна та способи 

їх усунення.   

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

система технічного обслуговування тракторів і автомобілів 

: підручник / .– К. : Педагогічна преса, 2006.– 320 с. стор. 

238-246, опрацювати. 

 

Українська література 

ndovganich75@gmail.c

om 

Відданість своїм мріям, 

наполегливе прагнення до 

мети у вірші Лесі Українки 

“Мріє, не зрадь”. Зображення 

повені людських почуттів у 

вірші “Стояла я і слухала 

весну...”. 

О. Авраменко, В. Пахаренко. Українська література, 10 

клас ( рівень стандарт)-К.: Грамота,2018, с. 205, 2017-223. 

YouTube  

«Не така , як усі".  

Українська література 

 

Драма Лесі Українки “Лісова 

пісня”, її фольклорно-

міфологічна основа. 

 

О. Авраменко, В. Пахаренко. Українська література, 10 

клас ( рівень стандарт)-К.: Грамота,2018, с. 224-226, 

читати твір. 

https://www.youtube.com

/watch?v=W2ttQkuegb8 

 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118221/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118222/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118221/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118222/source:default
mailto:ndovganich75@gmail.com
mailto:ndovganich75@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=W2ttQkuegb8
https://www.youtube.com/watch?v=W2ttQkuegb8


 

Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з 

предмет 

Біологія 
ermakovakaterina89@g

mail.com 

Негативний вплив на метаболізм токсичних 

речовин. 

Опрацювати § 31, вивчити вплив психоактивних речовин на організм. 

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

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@gm
ail.com 

Захист проектних робіт «Художники та їх 

шедеври». 

 

 Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В. М.  

Сторінка  68, завдання 12. 

Іноземна мова Стихійні лиха. 

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В. М.  

Опрацювати лексику уроку, сторінка 163, завдання 10. 

Іноземна мова Екологічні проблеми світу. 

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В. М.  

Опрацювати лексику уроку, сторінка 165, завдання 7. 

Іноземна мова Забруднення навколишнього середовища. 

Причини та наслідки. 

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В. М.  

Опрацювати граматичний матеріал уроку, сторінка 171, завдання 4         

(доповнити 7 речень за зразком), сторінка 173, завдання- Extra exercise. 

Історія України 

molchusik@gmail.com 

Політика коренізації в УСРР. 

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 §26. 

Всесвітня історія 
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. Письмово виконати завдання: 

1.Що таке «Велика депресія»? Які причини «Великої депресіі» ви 

вважаєте найсуттєвішими? 

2.У чому полягала різниця між італійським фашизмом і німецьким 

націонал-соціалізмом? 

3.Охарактеризуйте політику «нового курсу» в США. 

4.Зробіть хронологічний ланцюжок процесу утворення СРСР. Які 

держави увійшли до СРСР? 

Всесвітня історія Японія. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень стандарту) : підруч. для 10 

кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160 с. 

Опрацювати §17. 

 



 

Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Захист Вітчизни 
Orehovd1956@gmail.co

m 

Захист від терористичних проявів та 

надзвичайних ситуацій 

  

Самостійно опрацювати навчальний матеріал §43. 

«Захист Вітчизни» підручник 10 класу закладів 

загальної середньої освіти. Герасімів І.М та інші. 

 

Фізика ticibulka80@gmail.com Закони електролізу (М. Фарадея). 

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

Повторити §6 (3). Переглянути відео урок  за 

посиланням. 

https://www.youtube.com/watch?

v=azO2VZ2xUDc 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail

.com 
Розв’язання вправ та задач.  

Підручник: О. С. Істер Математика  10 клас Рівень 

стандарту, 2018 р.Ч.2   §  15 стор.355-358 № 

15.11,15.12. 

 

Біологія 

ermakovakaterina89@g

mail.com 

Предмет вивчення екології, її завдання 

і методи. Екологічні закони. 

Опрацювати § . Біологія і екологія. 11 кл. Соболь 

В. І. 
 

Біологія 
Екологічні чинники та їхня 

класифікація. 

Опрацювати § . Біологія і екологія. 11 кл. Соболь 

В. І. 
 

Агротехнологія 
Основні бур’яни, хвороби та шкідники 

сільськогосподарських рослин. 
Опрацювати § 59. Агротехнологія. Луцюк В. І.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=azO2VZ2xUDc
https://www.youtube.com/watch?v=azO2VZ2xUDc


 

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 

фаршів. 

Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. 

Технологія виготовлення борошняних 

кондитерських виробів. Записати  3 

способу приготування начинки з 

м’яса. (ст. 101). Скласти технологічну 

схему  начинки з риби. (ст. 102). 

 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських виробів 

з основами 

товарознавства 

Види напівфабрикатів для оздоблювання, 

їх характеристика та призначення. 

Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. 

Технологія виготовлення борошняних 

кондитерських виробів. Конспект 

стор. 106 – 107 

Перелічити всі оздоблюючи 

напівфабрикати. 

Історія України 

molchusik@gmail.com 

Розвиток культури та духовного життя. 

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 §14. 

 

Географія 
Води суходолу. Прісні води як джерело 

життя на Землі. 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 

11 кл. закл. заг. серед. освіти / 

В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. – К.: 

Генеза, 2018. – 192 с. Опрацювати 

§13,14. 

 

Математика Urumbeglikovat@gmail.com Контрольна робота. 

Виконати завдання для самоперевірки 

на стор.72.  О. С. Істер. Математика 

11 клас. 

 

Фізика ticibulka80@gmail.com 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота 

№3 на тему: «Перевірка законів 

послідовного та паралельного з'єднання 

провідників». 

Переглянути лабораторну роботу, 

оформити звіт. Зробити висновки. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=djDLVIu_ 

 

mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=djDLVIu_
https://www.youtube.com/watch?v=djDLVIu_


 

Група №28 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.co

m 

Осип Турянський. «Поза межами болю» - 

поема у прозі, що хвилює, єднає людські 

серця, звільняє і просвітлює душу. 

Загальнолюдські мотиви й гуманістичні 

цінності. 

О. Авраменко. Українська література, 11 клас 

(рівень стандарт)- К.:Грамота, 2019. 

С.140-142. Читати. Знайти та переглянути 

відео на YouTube 

“Поза межами болю". 

 

Українська 

література 

О. Турянський. «Поза межами болю». 

Біологічні інстинкти і духовна воля до життя.  

Ідея перемоги духа над матерією.  

О. Авраменко. Українська література, 11 клас 

(рівень стандарт)- К.:Грамоту, 2019. 

С.142-143, завдання 4, с.144-145. 

 

Фізика ticibulka80@gmail.com 
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №4 на 

тему: «Вимірювання індуктивності котушки». 

Переглянути лабораторну роботу, 

оформити звіт. Зробити висновки. 
https://www.youtube.com/

watch?v=xKcOQNjB5-k 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.c

om 
Прямокутна система координат  у просторі. 

Підручник: О.С. Істер. Математика 10 клас. 

Ч.2. Р311 №11.2 пит.1-6 стор.328. 
 

Історія України molchusik@gmail.com Суспільно-політичне життя. 

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 §9,10. 

 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

galinalu69@ukr. net 
Класифікація джерел живлення зварювальної 

дуги і вимог, що ставляться до них. 

І.В. Гуменюк 

§ 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. 
 

Хімія 

ermakovakaterina89@gm

ail.com 

Залежність фізичних властивостей речовин від 

їхньої будови. 

Опрацювати § 7, с. 43 № 1-7. Хімія. 11 кл. 

Ярошенко О. Г. 
 

Хімія 
Урок захисту навчальних проєктів з теми 

«Хімічний зв’язок і будова речовини». 

Повтор. § 5-7 Хімія. 11 кл. Ярошенко О. Г. 

Подготовить проєкт за даною темою або 

оберіть свою. 

 

 

mailto:ndovganich75@gmail.com
mailto:ndovganich75@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=xKcOQNjB5-k
https://www.youtube.com/watch?v=xKcOQNjB5-k


 

Група №38 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@g

mail.com 

Листування. Стилі листів. Підручник  «Англійська мова. 11 клас» 

Оксана Карпюк .Сторінка 70, завдання 

7. 

 

Самопідготовка до 

ЗНО з української 

мови та літератури ndovganich75@gmail.
com 

Позакласна робота. Підготовка до 

ЗНО. 

Перейдіть за посиланням №1. Та 

прослухайте розбір завдань ЗНО-2019. 

Сертифікаційні завдання ЗНО-2019 ви 

можете знайти за посиланням 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=PX8s
Yqhww9I 

 
http://testportal.gov.ua/ukrayinska-mova-

i-literatura-2019/ 
 

Самопідготовка до 

ЗНО з української 

мови та літератури 

Якщо вам потрібен безкоштовний курс 

з підготовки до ЗНО-2020 пройдіть за 

посиланням 3.  

https://courses.prometheus.org.ua/courses/
course-

v1:ZNO+UKR101+2017_T1/about 

Обладнання та 

технології 

зварювальних робіт 

 
 

natalagaraz89@gmail.

com 

 

 

Методи борьби та усунення 

зварювальних напруг та 

деформацій. 

І.В. Гуменюк «Технологія 

електродугового зварювання» ст. 140 -

146 відповісти на запитання стр.146. 

І,В, Гуменюк «Обладнання та 

технологія газозварювальних робіт» 

стр. 73 -75. Виконати завдання № 14 ст. 

209. 

 

Обладнання та 

технології 

зварювальних робіт 

Приймання стика під зварювання. 

Зварювальні дефекти. 

І.В. Гуменюк «Технологія 

електродугового зварювання» стор. 425 

-436. 

 

Математика 
Urumbeglikovat@gma

il.com 

Комбінаторика та  

правила добутку. 

Підручник Г.П. Бевз Математика 11 

клас 2015 р. №614  формули. 
 

Математика 
Розміщення, перестановки та 

комбінації.  

Підручник Г.П. Бевз Математика 11 

клас 2015 р. Р.4 §19   №645 формули. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PX8sYqhww9I
https://www.youtube.com/watch?v=PX8sYqhww9I
http://testportal.gov.ua/ukrayinska-mova-i-literatura-2019/
http://testportal.gov.ua/ukrayinska-mova-i-literatura-2019/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+UKR101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+UKR101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+UKR101+2017_T1/about


 

Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Астрономія 
Urumbeglikovat@g
mail.com 

Предмет астрономії. Її розвиток та 

значення в житті суспільства. 

Підручник В. Сиротюк. Астрономія,11 клас, 

Рівень стандарту, 2019 р. Вступ. § 1,пит. 1-9 

стор.7-9. 

 

Математика Комбінації кулі та многогранників. 
Підручник: Г. П. Бевз. Математика 11  клас           

2015 р.§35  №1139. 
 

Українська література 

ndovganich75@gmail.

com 

«Як добре те, що смерті не боюсь я…». 

Літопис життя й творчості Василя Стуса. 

Читати вірші Василя Стуса. Знайти та 

переглянути на YouTube  

Д/ф «Василь Стус. Феномен суток". 

 

Українська література 
«Як добре те, що смерті не боюсь я…». 

Літопис життя й творчості Василя Стуса. 

О. Авраменко. Українська література, 11 клас                

(рівень стандарт)- К.:Грамоту, 2019. 

С.234-237, завдання 4, с.237-238. 

 

Українська мова 
Повторити структуру власного 

висловлення. 

Писати власні висловлення. Знайти та 

переглянути на YouTube 10 мішок творчого 

завдання ЗНО. 

 

Інформаційні технології 
Tatiana618@ukr.net

  

Електронна пошта, передача і прийом 

повідомлень. Обробка графічних та 

відео зображень за допомогою ЕОМ. 

Обробка текстової і числової інформації. 

Сучасний стан розвитку інформаційних 

технологій та перспективи. 

Опрацювати презентації, законспектувати, 

відповісти на питання. 

http://www.myshared.r

u/slide/1270414/ 

http://www.myshared.r

u/slide/1106912/ 

http://www.myshared.r

u/slide/1068221/ 

 

http://www.myshared.ru/slide/1270414/
http://www.myshared.ru/slide/1270414/
http://www.myshared.ru/slide/1106912/
http://www.myshared.ru/slide/1106912/
http://www.myshared.ru/slide/1068221/
http://www.myshared.ru/slide/1068221/


 

Група №43 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Виробниче навчання seleznevaolga1948@gmail.com 

Виконання вправ:-  

- нарахування заробітної плати 

робітникам підприємства, доплат, 

відпускних, допомоги з тимчасової 

непрацездатності. Утримання із 

заробітної плати згідно діючого 

законодавства. Заповнення 

особистих карток працівників. 

Виконання практичної роботи згідно 

карток - завдань  з розрахунку 

заробітної плати, допомоги з 

тимчасової непрацездатності, утримань 

з зарплати, заповнення особистих 

карток працівників, розрахункової 

відомості до уроку № 56. Дати 

відповіді на запитання  самоконтролю. 

http://www.all1c77.narod.ru/cp

ol/dubiy/7/7.htm 

 

 

 

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://www.all1c77.narod.ru/cpol/dubiy/7/7.htm
http://www.all1c77.narod.ru/cpol/dubiy/7/7.htm
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki

