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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з 

предмет 

Громадянська освіта molchusik@gmail.com Громадянське суспільство та правова держава. 

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 §23. 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.com 

Перпендикулярність прямої і площини. 
Підручник: О. Істер.  Математика 10 клас. Ч.2 Р.1§  6 № 

6.11. 

Математика Перпендикулярність прямої і площини. Підручник: О. Істер  Математика 10 клас   § 6 № 6.16. 

Захист Вітчизни 

Orehovd1956@gmail.com 

Пересування одиночного бійця на полі бою. 
Підручник Герасімів І.М. «Захист Вітчизни -10 клас». 

Самостійно відпрацювати та закріпити матеріал §26. 

Захист Вітчизни 
Використання укриття на полі бою та рельєфності 

поверхні землі. Маскування зброї. 

Герасімів І.М. «Захист Вітчизни-10 клас». Самостійно 

відпрацювати та закріпити викладений матеріал §26. 

Хімія 
ermakovakaterina89@gmail.

com 

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні 

властивості. 

Хімія. 10 кл. Ярошенко О. Г. Опрацювати § 14, записати 

лікарські препарати, що містять фенол. 

Біологія 
Особливості обміну речовин в автотрофних і 

гетеротрофних організмів. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. Опрацювати § 23, 

24, скласти схему обміну речовин авто- і гетеротрофів. 

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. – 160 с. 
 



 

 

 

 

Група №15 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.2 § 7 № 7.16 №7.21. 

 

Громадянська освіта 

molchusik@gmail.com 

Урок узагальнення знань з теми  

«Людина в соціокультурному 

просторі». 

 

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. Повторити §14-19. Письмово виконати один 

із варіантів контрольної роботи за посиланням. 

 

Всесвітня історія Китай. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень 

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

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

§17. 

 

Біологія 
ermakovakaterina89@gmail.c

om 

Лабораторна робота № 2. 

Вивчення закономірностей 

модифікаційної мінливості.  

Повторити правила ТБ при виконанні ЛР. 

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

роботу на с. 188-189. 

 

Біологія  
Урок оцінювання досягнення 

компетентностей. 

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

тест №4 с. 219. 
 

КСТО 

gsljusarev@i.ua 

Вимоги до робочих органів 

посівних та садильних машин. 

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

Комплексна система технічного обслуговування 

тракторів і автомобілів : підручник / .– К. : 

Педагогічна преса, 2006.– 320 с., стор. 241-244, 

опрацювати. 

https://studyes.com.ua/tec

hnicheskie/remont-

robochich-organ-v-

tipovich-detaley-run 

Фізика 

Лабораторна робота № 6. 

Дослідження ізотермічного 

процесу. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів 

загально-середньоі освіти під редакцією В.Г.Ба, 

стор. 180-185, оформити звіт. 

https://www.youtube.com

/watch?v=2Udx_h4FjKY 

 

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
https://studyes.com.ua/technicheskie/remont-robochich-organ-v-tipovich-detaley-run
https://studyes.com.ua/technicheskie/remont-robochich-organ-v-tipovich-detaley-run
https://studyes.com.ua/technicheskie/remont-robochich-organ-v-tipovich-detaley-run
https://studyes.com.ua/technicheskie/remont-robochich-organ-v-tipovich-detaley-run
https://www.youtube.com/watch?v=2Udx_h4FjKY
https://www.youtube.com/watch?v=2Udx_h4FjKY


 

Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@gm

ail.com 

Природні катаклізми. 

 

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В. 

М.( рівень стандарт):  

1. Опрацюйте самостійно завдання -12, сторінка 

173-175 підручника. 

2. Законспектувати навчальний матеріал за 

посиланням 1. 

3. Переглянути відео за посиланням 2 

4. Скласти план поведінки під час землетрусу. 

https://www.learnenglish.d

e/grammar/conditional1.ht

ml 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=OCjl6tp8dnw 

 

Біологія 
ermakovakaterina89@ 

gmail.com 

Нейрогуморальна регуляція процесів 

метаболізму. 

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

§ 32, заповнити таблицю с. 135. 
 

Біологія 
Основні поняття генетики. 

Закономірності спадковості. 

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

§ 33-35. 
 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@gm

ail.com 

Тема уроку: Природні заповідники та 

парки 

Д/З: Підручник  «Англійська мова. 10 

клас» Буренко В. М. ( рівень 

стандарт) 

1. Опрацювати граматичний матеріал 

за посиланням 1. 

2. Переглянути відео за посиланням 2. 

3. Виконайте письмово завдання 14-

15, стор. 178 підручника 

Тема уроку: Природні заповідники та парки 

Д/З: Підручник  «Англійська мова. 10 клас» 

Буренко В. М. ( рівень стандарт) 

1. Опрацювати граматичний матеріал за 

посиланням 1. 

2. Переглянути відео за посиланням 2. 

3. Виконайте письмово завдання 14-15, стор. 178 

підручника 

https://www.learnenglish.d

e/grammar/conditional2.ht

ml 

https://www.youtube.com/

watch?v=_BsWq_jcI_o 

 

Іноземна мова 

Тема уроку: Як зберегти планету? 

Переробка. 

Д/З: Підручник  «Англійська мова. 10 

клас» Буренко В. М.  

1. Переглянути відео за посиланням  

2. Виконайте письмово завдання 16, 

17, 18, стор. 178-179 підручника. 

Тема уроку: Як зберегти планету? Переробка. 

Д/З: Підручник  «Англійська мова. 10 клас» 

Буренко В. М.  

1. Переглянути відео за посиланням  

2. Виконайте письмово завдання 16, 17, 18, стор. 

178-179 підручника. 

https://www.youtube.com/

watch?v=b7GMpjx2jDQ 

 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail

.com 

Кут між прямими. Підручник О. Істер Математика-10 клас § 6 №6. 4.   

Математика 
Перпендикулярність прямих у 

просторі. 
§ 6 №6.8.  

 

https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.youtube.com/watch?v=OCjl6tp8dnw
https://www.youtube.com/watch?v=OCjl6tp8dnw
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional2.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional2.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional2.html
https://www.youtube.com/watch?v=_BsWq_jcI_o
https://www.youtube.com/watch?v=_BsWq_jcI_o
https://www.youtube.com/watch?v=b7GMpjx2jDQ
https://www.youtube.com/watch?v=b7GMpjx2jDQ


 

Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізика 

ticibulka80@gmail.

com 

Розв'язування задач. 

1. Перегляньте відео з розв'язуванням задач за темою: «Закони 

електролізу» за посиланням. 

2. Запишіть розв'язок задачі «Учимося розв'язувати задачі» на 

стор.31. 

3.Самостійно розв'яжіть задачі вправи №6 (1,2,3) стор.31-32. 

Підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту) В.Г. Бар'яхтар 

та інші. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qU_lWpt2FTk 

 

Фізика 
Типи самостійного розряду в 

газах. 

1.Опрацюйте§7 стор.32. Підручник «Фізика-11 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. 

2. Перегляньте відео з теми уроку за посиланням 1. 

3.Законспектуйте навчальний матеріал за посиланням 2. 

4. Запишіть розв'язок задачі «Учимося розв'язувати задачі» на 

стор.36. 

5. Дайте письмові відповіді на контрольні запитання на стор.36. 

 

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

MLKZGEPeI4 
 

https://www.easyphysics.in.ua/11class

/electrodynamika/electric_current_in_
different_media-

electrodynamika/%D0%B5%D0%BB

%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%
80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0

%B8%D0%B9-

%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8
3%D0%BC-%D0%B2-

%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B

D%D0%B8%D1%85-
%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B

5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D1%89/ 

 

Трактори 

gsljusarev@i.ua 

Ходова частина колiсних 

тpактоpiв. Технiчне 

обслуговування. Вимоги безпеки. 

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

ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. Кн. 

1: Трактори. - К,:Грамота 2003 р. 336 ст., стор.207-209, 

опрацювати 

 

С/г машини 

Система машин для приготування 

та внесення добpив, агpотехнiчнi 

вимоги до них. Будова та pобота 

машин для подpiбнення i 

змiшування мiнеpальних добpив.  

А. Ф. Головчук,  В. Ф. Орлов,  О. П. Строков.  Експлуатація та 

ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. 

Кн.3: Сільськогосподарські машини.  – К,:Грамота, 2003 р. 429  

ст. Стор.120-124,  опрацювати. 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/p

osibnuku/229/100.pdf 

стор.697-704 

відповісти на контрольні 

запитання 

С/г машини 

Будова машин для pозкидання 

оpганiчних добpив та 

оpганомiнеpальних сумiшей, їх 

технiчна хаpактеpистика, pобочий 

пpоцес, pегулювання. 

А. Ф. Головчук,  В. Ф. Орлов,  О. П. Строков.  Експлуатація та 

ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. 

Кн.3: Сільськогосподарські машини.  – К,:Грамота, 2003 р 429  

ст. Стор.124-131, опрацювати. 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/p

osibnuku/229/100.pd 

стор.704-709 

відповісти на контрольні 

запитання 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qU_lWpt2FTk
https://www.youtube.com/watch?v=qU_lWpt2FTk
https://www.youtube.com/watch?v=LMLKZGEPeI4
https://www.youtube.com/watch?v=LMLKZGEPeI4
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
https://www.easyphysics.in.ua/11class/electrodynamika/electric_current_in_different_media-electrodynamika/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89/
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/229/100.pdf
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/229/100.pdf
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/229/100.pd
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/229/100.pd


 

Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30

@gmail.com 

Різноманітність української кухні. 

Вибір страв на свята. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Буренко В. М.(рівень 

стандарт): 

 

1.Перглянути відео за посиланням 1-2. 

2. Самостійно опрацювати лексику уроку, завд. 5, стор 36-37. 

3. Опрацювати граматичний матеріал за посиланням 3, скласти 

конспект.  

4. Завдання 8-9, стор. 37 підручника- письмово. 

https://www.youtube.com/

watch?v=yywPL5BDyO8 

https://www.youtube.com/

watch?v=RF8ncycchmg 

https://www.learnenglish.d

e/grammar/reportedspeech.

html 

Зарубіжна 

література 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Епічний театр Б. Брехта: 

теоретичні засади й художня 

практика.  

Бертольт Брехт (1898 – 1956). 

«Матінка Кураж та її діти». 
Б. Брехт – драматург-новатор. 

Зображення війни як засобу 

збагачення в драмі «Матінка 

Кураж та її діти». Ідеї 

попередження та риси «епічного 

театру» в п’єсі. 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту В.Паращич 

«Ранок» 2019. 

Опрацювати стор.100-107 

Відповідати на питання 1-7 сторінка 103 та 1-9 сторінка 106. 

Створити кроссенс за темами «Епічний театр» та «Драма Б. 

Брехта “Матінка Кураж та її діти”». (на вибір). Для виконання 

цього завдання скористайтесь посиланням. 

https://koliganka.jimdofree.com/

%D0%B2%D1%87%D0%B8%D

1%82%D0%B5%D0%BB%D1%

8C%D1%81%D1%8C%D0%BA

%D1%96-

%D1%81%D0%BC%D0%B0%D

0%BA%D0%BE%D0%BB%D0

%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%

BA%D1%80%D0%BE%D1%81

%D1%81%D0%B5%D0%BD%

D1%81/ 

https://www.youtube.com/watch?v=yywPL5BDyO8
https://www.youtube.com/watch?v=yywPL5BDyO8
https://www.youtube.com/watch?v=RF8ncycchmg
https://www.youtube.com/watch?v=RF8ncycchmg
https://www.learnenglish.de/grammar/reportedspeech.html
https://www.learnenglish.de/grammar/reportedspeech.html
https://www.learnenglish.de/grammar/reportedspeech.html
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/


 

Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Технологія приготування 

борошняних 

кондитерських виробів з 

основами товарознавства g.kr.v.irina@g

mail.com  

Технологія приготування різних 

видів сиропів, вимоги до якості 

Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. Технологія виготовлення борошняних 

кондитерських виробів. – Київ: Вікторія, 2002  

Записати рецептури сиропів для просочування та інвертного сиропу, 

стор. 109 – 110 

Скласти технологічну схему «Сироп для просочування виробів 

(звичайний)» 

 

Технологія приготування 

борошняних 

кондитерських виробів з 

основами товарознавства 

Асортимент,  технологія 

приготування помади основної 

Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. Технологія виготовлення борошняних 

кондитерських виробів. – Київ: Вікторія, 2002  

Записати технологію приготування «Помади білої основної» стор. 

111-114. Переписати та вивчити таблицю №10, стор. 114. 

Всі завдання для самостійної роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки учні групи №22 можуть знайти за посиланням: 

https://ru.padlet.com/gkrvirina/m7o5zt6f4r61 

Контрольні питання  з предмета «Основи гігієни та санітарних вимог виробництва» учні повинні виконати, проходячи за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1OruJgB5IT01dwN7dsc0qiHp6WjXhH6IT_5W_1pXnT00/viewform?edit_requested=true 

Фізика 

ticibulka80@g
mail.com 

Вимірювання в електричних колах, 

шунти та додаткові опори.  

1.Опрацюйте§2 стор.9. Підручник «Фізика-11 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. 

2.Законспектуйте навчальний матеріал §2. 

3. Запишіть розв'язок задачі «Учимося розв'язувати задачі» на 

стор.12. 

4. Дайте письмові відповіді на контрольні запитання на стор.13. 

5. Самостійно розв'яжіть задачі вправи №2 (1,3,5) стор.13. Підручник 

«Фізика-11 клас» (рівень стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. 

Матеріали за темою уроки ви можете знайти за посиланням. 

https://drive.googl

e.com/drive/folder

s/1VOq1sHBHEb

yjNksfkOzUAA8

qgLWfw9ib 

 

Фізика 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна 

робота №4 на тему: «Розширення 

меж вимірювання амперметра та 

вольтметра». 

1. Перегляньте виконання л/р №4 за посиланням 1. 

2. За посиланням 2 оформіть звіт (на аркуші паперу) про виконання 

л/р №4: 

2.1. Запишіть: тему, мету, обладнання, теоретичні відомості л/р; 

2.2. Хід роботи: переглянули відео за посиланням 1; 

2.3. Зробіть висновки. 

2.4. Дайте відповіді на контрольні запитання (1-5). 

2.5. Розв’яжіть тренувальні задачі (1-3). 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=d65CvyU8kHc 

 

https://disted.edu.

vn.ua/courses/lear

n/4085 

 

Українська література 

ndovganich75

@gmail.com 

Поєднання язичницьких мотивів із 

християнськими («Різдво», 

«Коляда»). Роздуми над поезією 

Богдана-Ігоря Антонича. 

О. Авраменко. Українська література, 11 клас ( рівень стандарт)- 

К.:Грамота, 2019. С. 134. 

Вивчити напам’ять одну з поезій Б.-І. Антонича.   

 

Українська література 

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 твір 

https://youtu.be/

ULgHKk1zBvY 

 

mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
https://ru.padlet.com/gkrvirina/m7o5zt6f4r61
https://docs.google.com/forms/d/1OruJgB5IT01dwN7dsc0qiHp6WjXhH6IT_5W_1pXnT00/viewform?edit_requested=true
https://drive.google.com/drive/folders/1VOq1sHBHEbyjNksfkOzUAA8qgLWfw9ib
https://drive.google.com/drive/folders/1VOq1sHBHEbyjNksfkOzUAA8qgLWfw9ib
https://drive.google.com/drive/folders/1VOq1sHBHEbyjNksfkOzUAA8qgLWfw9ib
https://drive.google.com/drive/folders/1VOq1sHBHEbyjNksfkOzUAA8qgLWfw9ib
https://drive.google.com/drive/folders/1VOq1sHBHEbyjNksfkOzUAA8qgLWfw9ib
https://www.youtube.com/watch?v=d65CvyU8kHc
https://www.youtube.com/watch?v=d65CvyU8kHc
https://www.youtube.com/watch?v=d65CvyU8kHc
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4085
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4085
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4085
https://youtu.be/ULgHKk1zBvY
https://youtu.be/ULgHKk1zBvY


 

Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Креслення 

natalagaraz89@gmai

l.com 

Головне зображення і його 

розташування на кресленні. 

Головне зображення як джерело 

найбільшої інформації. 

М.В. Анисимов, Л.М. Анисимова  « Креслення» стр. 137 -140.   

Матеріалознавство  Види і будова металів. 

Опрацювати конспект лекцій за посиланням. Стор. 7-14. В.В. 

Хільчевський підручник «Матеріалознавство і технологія» 

стор. 58 – 64. 

https://studfile.net/preview

/5280166/ 

Матеріалознавство  Фізичні властивості металів. 

М.Г. Чумак «Матеріали та технологія машинобудування» 

стор 18. 

 

https://mehanik-

ua.ru/pidruchnik-

materialoznavstvo/690-

fizichni-vlastivosti-

metaliv.html 

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.co

m 

Особливості розвитку країн 

Центрально-Східної Європи в 

другій половині 1940-х – першій 

половині 1950-х рр. 

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

для 11 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160с. 

Опрацювати §11. 

 

Географія 

Сучасні картографічні твори та 

їхня математична складова. Урок 

узагальнення з теми «Топографія 

та картографія». 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. 

освіти / В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. – К.: Генеза, 2018. – 

192с. Опрацювати §3. Повторити §1-3. Письмово виконати 

один із варіантів контрольної роботи за посиланням. 

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

rozdil-i-topografiya-ta-

kartografiya-125746.html 

 

Фізика 
ticibulka80@gmail.

com 

Електромагнітні хвилі, їх 

утворення та поширення. 

Висновки з теорії Максвелла, 

досліди Герца.  Швидкість 

поширення електромагнітних 

хвиль. 

Підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту) В.Г. Бар'яхтар 

та інші. Прочитати §22. 

Опрацювати матеріал за посиланням. Переглянути відео (1-2). 

Спробувати відповісти на запитання - Я поміркую й зможу 

пояснити; Я вмію досліджувати й експериментувати та 

розв’язати задачі – Я можу застосовувати знання й 

розв’язувати задачі та зробити контрольне тестування. 

https://sites.google.com/vi

ew/distance-education-in-

school/%D0%B7%D0%B

0%D0%BD%D1%8F%D1

%82%D1%82%D1%8F-1-

6/%D0%B7%D0%B0%D0

%BD%D1%8F%D1%82%

D1%82%D1%8F-6 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@

gmail.com 

Сучасні засоби комунікації.  

 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Буренко В. М.( рівень 

стандарт): 

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно опрацювати лексику уроку, завд. 2, стор 95, 

завдання 4-5, стор. 96-97 підручника- усно. 

3.Перглянути відео за посиланням 2 

3. Опрацювати граматичний матеріал за посиланням 3, 

скласти конспект.  

4. Завдання 8-9, стор. 98 підручника- письмово. 

https://www.youtube.com/

watch?v=hUsDdbqr0c8 

https://www.youtube.com/

watch?v=V2qiR7sapLw 

https://www.learnenglish.d

e/grammar/reportedspeech.

html 

 

Біологія 
ermakovakaterina89

@gmail.com 

Біологічні і соціальні аспекти 

регуляції розмноження у 

людини. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. Опрацювати § 61.  

 

https://studfile.net/preview/5280166/
https://studfile.net/preview/5280166/
https://mehanik-ua.ru/pidruchnik-materialoznavstvo/690-fizichni-vlastivosti-metaliv.html
https://mehanik-ua.ru/pidruchnik-materialoznavstvo/690-fizichni-vlastivosti-metaliv.html
https://mehanik-ua.ru/pidruchnik-materialoznavstvo/690-fizichni-vlastivosti-metaliv.html
https://mehanik-ua.ru/pidruchnik-materialoznavstvo/690-fizichni-vlastivosti-metaliv.html
https://mehanik-ua.ru/pidruchnik-materialoznavstvo/690-fizichni-vlastivosti-metaliv.html
https://naurok.com.ua/test-rozdil-i-topografiya-ta-kartografiya-125746.html
https://naurok.com.ua/test-rozdil-i-topografiya-ta-kartografiya-125746.html
https://naurok.com.ua/test-rozdil-i-topografiya-ta-kartografiya-125746.html
https://sites.google.com/view/distance-education-in-school/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-1-6/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-6
https://sites.google.com/view/distance-education-in-school/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-1-6/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-6
https://sites.google.com/view/distance-education-in-school/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-1-6/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-6
https://sites.google.com/view/distance-education-in-school/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-1-6/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-6
https://sites.google.com/view/distance-education-in-school/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-1-6/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-6
https://sites.google.com/view/distance-education-in-school/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-1-6/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-6
https://sites.google.com/view/distance-education-in-school/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-1-6/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-6
https://sites.google.com/view/distance-education-in-school/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-1-6/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-6
https://www.youtube.com/watch?v=hUsDdbqr0c8
https://www.youtube.com/watch?v=hUsDdbqr0c8
https://www.youtube.com/watch?v=V2qiR7sapLw
https://www.youtube.com/watch?v=V2qiR7sapLw
https://www.learnenglish.de/grammar/reportedspeech.html
https://www.learnenglish.de/grammar/reportedspeech.html
https://www.learnenglish.de/grammar/reportedspeech.html


 

Група №38 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Самопідготовка до ЗНО з 

української мови та 

літератури 

ndovganich75@g
mail.com 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО з 

української мови та літератури. 

Перейдіть за посиланням №1. Та 

прослухайте розбір завдань ЗНО-2019. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=PX8sYqhww9I 

Самопідготовка до ЗНО з 

української мови та 

літератури Позакласна робота. Підготовка до ЗНО з 

української мови та літератури. Самопідготовка до ЗНО з 

української мови та 

літератури 

Самопідготовка до ЗНО з 

української мови та 

літератури 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО з 

української мови та літератури. 
Сертифікаційні завдання ЗНО-2019 ви 

можете знайти за посиланням 2. 

http://testportal.gov.ua/ukrayi
nska-mova-i-literatura-2019/ 
 

Самопідготовка до ЗНО з 

української мови та 

літератури 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО з 

української мови та літератури. 

Перейдіть за посиланням 3 та пройдіть 

онлайн пробний тест з української мови та 

літератури. 

https://zno.osvita.ua/ukrain

ian/335/ 

Самопідготовка до ЗНО з 

української мови та 

літератури 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО з 

української мови та літератури. 

Якщо вам потрібен безкоштовний курс з 

підготовки до ЗНО-2020 пройдіть за 

посиланням 4.  

https://courses.prometheus.or
g.ua/courses/course-

v1:ZNO+UKR101+2017_T1
/about 

 

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://zno.osvita.ua/ukrainian/335/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/335/
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
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+UKR101+2017_T1/about


 

Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

ПДР 

gsljusarev@i.ua 

Інструкція з БЖД  Лабораторно-

практична робота: Формування 

навичок правильної орієнтації, 

оцінювання ситуації та прогнозування її 

розвитку. Набуття навичок з проїзду 

регульованих перехресть. 

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

дорожнього руху. Навчальний посібник . – Львів: 

Світ, 2004. Стор86-87, повторити, оформити звіт. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=QeLVk9

h5LXo 

 

ПДР 

Інструкція з БЖД  Лабораторно-

практична робота: Формування 

навичок правильної орієнтації, 

оцінювання ситуації та прогнозування її 

розвитку. Набуття навичок з проїзду 

регульованих перехресть. 

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

дорожнього руху. Навчальний посібник . – Львів: 

Світ, 2004. Стор86-87, повторити, оформити звіт 

. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=w6Qz8-

2QnoA 

 

Самопідготовка до ЗНО 

з математики 

Urumbeglikovat@gma

il.com 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО з 

математики. 
Перейдіть за посиланням та пройдіть онлайн 

пробний тест з математики. 

https://zno.osvita.ua/m

athematics/337/ 

Математика Розв’язання вправ. 
Підручник  Г.П. Бевз Математика-11клас. § 34-35 

№1128. 
 

Математика 
Урок узагальнення та систематизації 

знань. 
№ 1118, 1129.  

Самопідготовка до ЗНО 

з української мови та 

літератури ndovganich75@gmail.

com 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО з 

української мови та літератури. 
Перейдіть за посиланням та пройдіть онлайн 

пробний тест з української мови та літератури. 

https://zno.osvita.ua/

ukrainian/281/ Самопідготовка до ЗНО 

з української мови та 

літератури 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО з 

української мови та літератури. 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@g

mail.com 

Школи у Великобританії та США. 

 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк ( рівень стандарт): 

1.Перглянути відео за посиланням 1-2. 

2. Скласти порівняльну таблицю систем освіти 

Великобританії та США. 

3. Повторити граматичний матеріал за 

посиланням 3. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=I-

d3L3F_ELo 

https://www.youtube.c

om/watch?v=TpdoYh

T43rU 

https://www.learnengli

sh.de/grammar/conditi

onal1.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QeLVk9h5LXo
https://www.youtube.com/watch?v=QeLVk9h5LXo
https://www.youtube.com/watch?v=QeLVk9h5LXo
https://www.youtube.com/watch?v=w6Qz8-2QnoA
https://www.youtube.com/watch?v=w6Qz8-2QnoA
https://www.youtube.com/watch?v=w6Qz8-2QnoA
https://zno.osvita.ua/mathematics/337/
https://zno.osvita.ua/mathematics/337/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/281/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/281/
https://www.youtube.com/watch?v=I-d3L3F_ELo
https://www.youtube.com/watch?v=I-d3L3F_ELo
https://www.youtube.com/watch?v=I-d3L3F_ELo
https://www.youtube.com/watch?v=TpdoYhT43rU
https://www.youtube.com/watch?v=TpdoYhT43rU
https://www.youtube.com/watch?v=TpdoYhT43rU
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html


 

Група №43 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Виробниче навчання seleznevaolga1948@gmail.com 

Виконання вправ: 

реєстрація операцій по ПДВ, що 

входить, на підставі Податкової 

накладної. Реєстрація операцій по 

вхідному ПДВ. Формування 

регламентованих звітів. Керування 

бухгалтерськими підсумками. 

Робота з конфігуратором. 

Самостійне виконання вправ по 

складанню податкової накладної, 

розрахунку вхідного та вихідного ПДВ, 

реєстрація в програмі «1С-бухгалтерія» 

Відповисти на запитання 

самоконтролю (урок 57): 

https://its.1c.ua/download/ua/forumbgt231

215_iskm_tax.pdf 

 
 

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

03/ 

 

 

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://its.1c.ua/download/ua/forumbgt231215_iskm_tax.pdf
https://its.1c.ua/download/ua/forumbgt231215_iskm_tax.pdf
https://i.factor.ua/ukr/info/1c/1c-03/
https://i.factor.ua/ukr/info/1c/1c-03/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki

