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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

g.kr.v.irina@gmail.com  

Лабораторна робота «Машина для 

замішування тіста» 

Шинкаренко О. П. та ін. Технічне 

оснащення підприємств громадського 

харчування. Ч. 1. Оформити звіт за зразком 

 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Призначення , класифікація , будова 

підйомно-транспортного устаткування. 

 

Бойко М. М. Експлуатація холодиотного та 

торговельного обладнання.  

Самостійно опраціювати та 

законспектувати §70 , стор. 258-260 

 

Культура молодого 

робітника 

Трудовий розпорядок дня  (режим роботи 

підприємства). 

Самостійно опраціювати тему та 

законспектувати (за посиланням) 

https://minjust.gov.ua/m/s

tr_8396 

Культура молодого 

робітника 

Трудові порушення (спізнення, прогули, 

звільнення за статтею). 

Підготувати доповідь на тему «Трудові 

порушення» 
 

Культура молодого 

робітника 

Поліклініка – медичний заклад.  Лікарняні 

листи, санітарна книжка. Для чого вони 

потрібні? 

Самостійно опрацювати тему, 

користуючись мережею Інтернет. Дати 

відповідь на питання: «Що таке санітарна 

книжка і для чого вона потрібна кухарю?» 

 

Всі завдання для самостійної роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки учні групи №12 можуть знайти за посиланням: 

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

Всесвітня історія molchusik@gmail.com Китай. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень 

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

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

1) Опрацювати §17,зробити конспект 

2) Перегляд відео за посиланням. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=BQfZDWoaehc&list

=PLv6ufBUWdRi0J2PAvfX

MyVRqZt5lxPAs5&index=1

2&t=0s 

 

Українська література 
ndovganich75@gmail.c

om 

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 

тверда криця...”. 

 

Опрацювати с. 205-216 О. Авраменко. 

Українська література, 10 клас ( рівень 

стандарт)- К.:Грамота, 2019.  

Вивчити напам’ять вірш “Contra spent 

spero”. 

Зробити аналіз поезії “Слово, чому ти не 

тверду киця…”. 

1.https://www.youtube.com/

watch?v=v6mrp1jrGqY 

2. https://www.l-

ukrainka.name/uk/Verses/Na

KrylachPisen/ContraSpemS

pero.html 

3. https://zno.if.ua/?p=5989 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elektronni

-pidruchniki 
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Група №15 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Географія 
molchusik@gmail.co

m 
Китай. 

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

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

2018. – 192с. 

1) Опрацювати §18, зробити конспект за планом: 

1.Місце країни у світі та ЕГП. 

2.Основні чинники розвитку. 

3.Сучасний стан господарства. 

2) Перегляд презентації «Китай» за посиланням 1 

3) Перегляд відео за посиланням 2 «Китай. Цікаві факти». 

1. 

https://vseosvita.ua/library/p

rezentacia-kitaj-10-klas-

171847.html 

2. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=uD-D7yDOmNg 

 

Хімія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 

Амінокислоти: склад і будова 

молекул, загальні і структурні 

формули, характеристичні (функціо-

нальні) групи, систематична 

номенклатура. Пептидна група. 

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів загальної середньої 

освіти / О. Г. Ярошенко. -  К.: УОВЦ «Оріон», 2018. 

1. Опрацювати § 24, с. 138-139, 141. 

2. Скласти перелік замінних і незамінних амінокислот. 

3. Переглянути відеоролик за посиланням. 

https://www.youtube.com/
watch?v=qnJhhI_5SP8 

 

Математика Urumbeglikovat@gma

il.com 

Перпендикуляр і похила до площини. Підручник: О. Істер. Математика 10 клас. Ч.2 Р.2. 7 №7.18.  

Математика Перпендикуляр і похила до площини. Підручник: О. Істер. Математика 10 клас. Ч. Р.2. 7 №7.21.  

Фізика gsljusarev@i.ua Розв'язування задач.  

Фізика, рівень стандарту, підручник для закладів загально-

середньоі освіти під редакцією В.Г.Бар’яхтара – Харків: 

видавн. «Ранок», 2018 , стор.160-185, розв’язати завдання: 

с.170, впр.27,№3 і 5; с.174, впр.28, №4; с.179, впр.29, 

№4,с.185,впр.30, №4. 

https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 

Математика 
Urumbeglikovat@gma

il.com 
Теорема про три перпендикуляри. Підручник: О. Істер Математика 10 клас. §7 (7.2).  

Історія України 
molchusik@gmail.co

m 

Культурне життя на 

західноукраїнських землях. 

Політичне й культурне життя 

української політичної еміграції. 

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. 

1) Опрацювати §38. 

2) Заповніть порівняльну таблицю «Риси повсякденного 

життя українського населення в складі ЧСР, Румунії, 

Польщі». 

 

Українська 

література 

ndovganich75@gmail.

com 

Драма Лесі Українки « Лісова пісня", 

її фольклорно-міфологічна основа. 

О. Авраменко. Українська література, 10 клас ( рівень 

стандарт)- К.:Грамота, 2019. Опрацювати с. 221-226. 

Ознайомитися із змістом драми «Лісова пісня». 

 

 

https://www.ukrlib.com.ua/b

ooks/printit.php?tid=508 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Uj_xavwI-QA. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=meq1XXJXgaQ 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elektronni

-pidruchniki 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Українська 

мова 

ndovganich75

@gmail.com 

Рід іменника. Паралельні 

родові форми іменника. 

В. Голуби, В.І. Новосьолова Українська  мова 10 клас (рівень стандарт), 

К.: Педагогічна думка, 2018. Опрацювати с.150-151. 

Виконати впр. 534, с.151, впр. 540 с. 153. 

Пройти тести за посиланням. 

Посилання на тести за темою: 

https://navsi200.com/rid 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-

pidruchniki 

Українська 

мова 

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. Українська література, 10 клас  (рівень стандарт)- К.: 

Грамота, 2019. Опрацювати с. 216-218. 

Скласти літературний паспорт поезій Лесі Українки « Мріє, не зрада...» , 

«Стояла я і слухала весну" і записати до робочого зошита. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-

pidruchniki 

Українська 

література 
Число іменника. 

В. Голуби, В.І. Новосьолова Українська  мова 10 клас (рівень стандарт),- 

К.: Педагогічна думка, 2018. Опрацювати с.150-151. 

Попрацювати правило на с. 152. Виконати впр. 540, с. 153, впр. 544 (1), 

с. 153. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna

-serednya-

osvita/pidruchniki/elektronni-

pidruchniki 

Українська 

література 

Драма Лесі Українки « 

Лісова пісня", її фольклорно-

міфологічна основа 

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

Грамота, 2019. 

Опрацювати с. 221-226. 

Ознайомитися із змістом драми «Лісова пісня» за посиланнями. 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.

php?tid=508 
https://www.youtube.com/watch?v=Uj_

xavwI-QA. 

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

1XXJXgaQ 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-

pidruchniki 

Іноземна мова 
Tanyakorotenk

o30@gmail.co

m 

Система освіти 

Великобританії. 

 

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

1. Переглянути відео за посиланням, записати та опрацювати нову 

лексику. 

2. Самостійно опрацювати тексти: завд. 4, 9, стор 114-117 підручника. 

3. Письмово: завд. 7, стор. 116 підручника. 

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

WVegMVtJsC4 

 

Фізика 

gsljusarev@i.u

a 

Лабораторна робота № 6. 

Дослідження ізотермічного 

процесу. 

Фізика, рівень стандарту, підручник для закладів загально-середньоі 

освіти під редакцією В.Г.Бар’яхтара 2018. Повторити §30, виконати 

лабораторну роботу за посиланням 2, оформити звіт. 

1.https://uchebniki-online.net/435-fizika-

10-klass-baryahtar.html 

2.https://www.youtube.com/watch?v=2U

dx_h4FjKY 

 

Фізика Розв'язування задач.  

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-середньоі 

освіти під редакцією В.Г.Бар’яхтара,  2018 , стор.160-185, розв’язати 

завдання: с.170, впр.27, №3-5; с.174, впр.28, №4; с.179, впр.29, №4, 

с.185, впр.30, №4. 

https://uchebniki-online.net/435-fizika-

10-klass-baryahtar.html 

 

Фізика Підсумковий урок. 

Виконати письмову роботу згідно з посиланням.  

На вибір: (1.1-1.11) – 3 завдання; (1.12-1.34) – 2 завдання; (1-35) – 

1завдання. 

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/

page/view.php?id=13830 
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Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

КСТО 

gsljusarev@i.ua 

Підсумковий урок з теми «Виконання 

технічного обслуговування та ремонту 

гідравлічного та електричного обладнання». 

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

система технічного обслуговування тракторів і 

автомобілів : підручник / .– К. : Педагогічна преса, 

2006.– 320 с., стор. 212-224, повторити. 

Тестове завдання 

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

/0Bxu_XzXCe6VOd3RhOGx

LUExubzg/view, відповісти 

письмово на запитання  № 

2;5;6;7;8;9;10 обох варіантів 

С/г машини 

Машини для навантаження мiнеpальних i 

оpганiчних добpив. Вимоги безпеки праці під 

час використання. 

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. 

 

Огляд навантажувачів: 

1.https://www.youtube.com/w

atch?v=VnqRnatoJHo; 

2.https://www.youtube.com/w

atch?v=N9_aw1hCptw 

3.https://www.youtube.com/w

atch?v=3s5QE6kPYbg 

Хімія 

ermakovakaterina

89@gmail.com 

Неметали. Загальна характеристика неметалів. 

Фізичні властивості. 

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів 

загальної середньої освіти / О. Г. Ярошенко. К. : 

УОВЦ «Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 15, с. 76-79. 

2. Записати в зошит повідомлення про застосування 

одного з неметалів. 

 

Хімія 
Алотропія. Алотропні модифікації речовин 

неметалічних елементів. 

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів 

загальної середньої освіти / О. Г. Ярошенко. К.: УОВЦ 

«Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 16. 

2. Записати у зошит алотропні модифікації Оксигену, 

Фосфору, Сульфуру. 

3. Переглянути відеоролик за посиланням. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=O3fmT0DGshM 

 

Громадянська 

освіта 

molchusik@gmail

.com 

Урок узагальнення знань з теми «Взаємодія 

громадян і держави в досягненні суспільного 

добробуту». 

 

Бакка Т.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 

§37-§46. Письмово виконати завдання 1-5(перевірте 

себе) стор.211. 

 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Генріх Белль (1917 – 1985). «Подорожній, коли 

ти прийдеш у Спа…». Життєвий і творчий шлях 

письменника.  

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019. Опрацювати стор.107-112. 

Відповідати на питання 1-10 сторінка 112. 

Створити паспорт-характеристику героя оповідання Г. 

Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». Хто 

він — ворог, загарбник чи жертва? Для виконання 

цього завдання скористайтесь посиланням. 

http://slovogray.blogspot.com/

2015/07/blog-post_63.html 

Зарубіжна 

література 

Пауль Целан (1920 – 1970). «Фуга смерті». Віхи 

життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» 

– один із найвідоміших творів про Голокост.  

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019. Опрацювати стор.113-117. 

Відповідати на питання 1-8 сторінка 117. 

 

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://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOd3RhOGxLUExubzg/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOd3RhOGxLUExubzg/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOd3RhOGxLUExubzg/view
https://www.youtube.com/watch?v=VnqRnatoJHo
https://www.youtube.com/watch?v=VnqRnatoJHo
https://www.youtube.com/watch?v=N9_aw1hCptw
https://www.youtube.com/watch?v=N9_aw1hCptw
https://www.youtube.com/watch?v=3s5QE6kPYbg
https://www.youtube.com/watch?v=3s5QE6kPYbg
https://www.youtube.com/watch?v=O3fmT0DGshM
https://www.youtube.com/watch?v=O3fmT0DGshM
http://slovogray.blogspot.com/2015/07/blog-post_63.html
http://slovogray.blogspot.com/2015/07/blog-post_63.html


Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
Urumbeglikovat@g

mail.com 
Скалярний добуток векторів. О .С .Істер. Математика-10. Ч.2Р.3 § 14 № 14.6.   

Фізика 
ticibulka80@gmail.

com 

Розв'язування задач з теми: 

«Вимірювання в електричних 

колах, шунти та додаткові 

опори». 

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

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. 

2. Самостійно розв'яжіть задачі вправи №2 (6, 7) стор.13. 

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

інші. 

3. Виконайте самостійну роботу за посиланням. 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1nAkzTfDGNts2fv

Z3pdck7BnSR3UihFaz 

 

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.
com 

Країни Африки. 

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

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

Опрацювати §20,зробити конспект за планом: 

1.Стан Африки після Другої світової війни. 

2.Апартеїд. Крах апартеїду на півдні Африки. 

3.Історичний портрет Нельсона Мандели 

4.Сучасна Африка. 

 

Всесвітня історія Країни Латинської Америки. 

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

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

Опрацювати §21, зробити конспект за планом: 

1.Стан Латинської Америки після Другої світової війни. 

2.Військові перевороти та диктаторські режими. 

3.Кіба.Чилі. 

4.Сучасна Латинська Америка. 

 

Хімія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Йонний, ковалентний хімічні 

зв’язки. 

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загальної 

середньої освіти / О. Г. Ярошенко. К. : УОВЦ «Оріон», 2019. – 

208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 5, с. 26-29. 

2. Виконати завдання № 1-3, с. 29. 

3. Опрацювати § 6, с. 31-32 

 

Біологія 
Сучасні завдання медичної 

генетики. 

Біологія і екологія : підруч. для 10 кл. закл. загальної середньої 

освіти / В.   І.  Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 51. 

2. Виконати вправи № 1-3, с. 212. 

3.Розгадати слово-термін на с. 213. 

 

Математика 
Urumbeglikovat@g

mail.com 
Скалярний добуток векторів. О .С .Істер. Математика-10. Ч.2Р.3 § 14 № 14.8.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1nAkzTfDGNts2fvZ3pdck7BnSR3UihFaz
https://drive.google.com/drive/folders/1nAkzTfDGNts2fvZ3pdck7BnSR3UihFaz
https://drive.google.com/drive/folders/1nAkzTfDGNts2fvZ3pdck7BnSR3UihFaz


 

Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Захист Вітчизни 

Orehovd1956@

gmail.com 

 

 

Бойові порядки та їх використання під час 

руху. 

  

Самостійно опрацювати та закріпити викладений матеріал. § 

29-30. 

«Захист Вітчизни» підручник для 10 класу Герасімів І.М. та 

інші.  

 

Громадянська 

освіта 

molchusik@gm

ail.com 

Інтеграція й глобалізація. Витоки й процес 

європейської інтеграції. 

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. 

1)Опрацювати §47. 

2)Письмово дати відповідь на запитання: 

1.Глобалізація – це позитивне явище чи негативне?Які її 

наслідки?Наведіть приклади 

2.Яким є вплив глобалізації на культуру? Наведіть приклади. 

3.Чи може стати Україна членом ЄС?Чи відповідає вона 

вимогам ЄС?Аргументуйте відповідь. 

 

Фізика 
ticibulka80@g

mail.com 

Розв'язування задач по темі: 

«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. Повторити §22. 

Розв’яжіть задачі: вправа 22 (4-5, 6-7). 

Самостійно опрацюйте навчальний матеріал «Застосування 

електромагнітних хвиль» за посиланням. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=57

qvf24GEJs 

 

Обладнання 

зварювальних робіт 

galinalu69@ukr. 

net 

Трансформатори для механізованого, 

автоматичного та електрошлакового 

зварювання. 

І.В. Гуменюк § 10.4. Перегляньте відео «Зварювальні 

трансформатори» за посиланням. 

https://www.youtub

e.com/watch?time_

continue=157&v=il

MxrdHJ3vA&featu

re=emb_title 

 

Математика 
Urumbeglikovat

@gmail.com 

Прямокутна система координат у 

просторі. 
Підручник: О.Істер. Математика-10 клас. Ч.Р.3.  § 11 №11.16.  

Технологія 

зварювальних робіт 
galinalu69@ukr. 

net 

Роль зварювання і його переваги перед 

іншими видами з’єднання металів. 
Опрацювати І.В. Гуменюк § 1.1.  

Технологія 

зварювальних робіт 

Визначення зварювання як технологічного 

процесу. Загальна характеристика 

кожного виду зварювання. 

Опрацювати І.В. Гуменюк § 1.2, 1.3.  

Біологія 
ermakovakaterin

a89@gmail.com 

Ембріогенез людини. Взаємодія частин 

зародка, що розвивається (явище 

ембріональної індукції). 

Біологія і екологія : підруч. для 10 кл. закл. загальної 

середньої освіти / В.   І.  Соболь. – Кам’янець-Подільський : 

Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 63. 

2. Вивчити етапи ембріогенезу, функції зародкових оболонок. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=57qvf24GEJs
https://www.youtube.com/watch?v=57qvf24GEJs
https://www.youtube.com/watch?v=57qvf24GEJs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=ilMxrdHJ3vA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=ilMxrdHJ3vA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=ilMxrdHJ3vA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=ilMxrdHJ3vA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=ilMxrdHJ3vA&feature=emb_title


Група №38 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Читання креслень 

natalagaraz89@gmai
l.com 

Читання на кресленні позначень 

матеріалів. 

М.В. Анисимов, Л.М. Анисимова  

«Креслення» опрацювати матеріал на ст. 149 – 

150.    

 

Читання креслень 

Типова структура позначення 

матеріалу на кресленні і методика 

розшифрування позначення матеріалу. 

М.В. Анисимов, Л.М. Анисимова  

«Креслення» опрацювати матеріал на стр. 150 

-151.  

 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@
gmail.com 

Тема уроку: Проектна робота. Ділові 

листи. Заяви. Оголошення.  

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт): 

1.Перглянути відео за посиланням.  

2. Опрацювати самостійно завдання 1-6 

підручника, стор. 66-70. 

3. Написати листа, дотримуючись 

рекомендацій, завдання 7, стор 70 підручника. 

https://www.youtube.com/watch

?v=PgwmAUJx248 

 

Іноземна мова 
Тема уроку: Перевір свої знання.  

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк ( рівень стандарт): 

1.Повторити граматичний матеріал за 

посиланням 1-3. 

2. Самостійно виконати завдання контрольної 

роботи: завд. 1-4, стор 73-75 підручника. 

https://www.learnenglish.de/gra

mmar/participlepast.html 

https://www.learnenglish.de/gra

mmar/participleperfect.html 

https://www.learnenglish.de/gra

mmar/participlepresent.html 

 

Українська література 

ndovganich75@gmai
l.com 

Валерій Шевчук. «Дім на горі». Жіноче 

начало й чоловіче у творі. Притчевість 

образів, епізодів. Барокове поєднання 

високого (духовного ) й  низького                       

(буденного). 

Переглянути за посиланням презентацію про 

життя та творчість Валерія Шевчука.   

Читати «Дім на горі" Валерія Шевчука за 

посиланням. 

https://youtu.be/NKXE9xmKY

ZU 

https://www.ukrlib.com.ua 

Українська література 
Загальна характеристика української 

історичної прози. Павло Загребельний. 

Життєвий і творчий шлях. 

Прочитати матеріал про загальну 

характеристику української історичної прози. 

Ознайомитися з біографією Павла 

Загребельного за посиланнями. 

Записати до робочого зошита 5 найцікавіших 

фактів з життя письменника. 

https://m.ukrclassic.com.ua/kata

log/teoriya-literaturi/2655-

zagalna-kharakteristika-

ukrajinskoji-istorichnoji-prozi 

https://www.ukrlib.com.ua/bio/a

uthor.ptp?id=61 

https://youtu.be/pHwsoGCQxA

k 

Біологія 
ermakovakaterina89

@gmail.com 

Основні властивості живих систем. 

Можливості й перспективи 

застосування досягнень біології. 

1. Переглянути відео-урок за посиланням. 

2. Записати основні поняття в конспект. 
http://www.10minschool.ua/vid

eo/837 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://www.learnenglish.de/grammar/participlepast.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participlepast.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participleperfect.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participleperfect.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participlepresent.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participlepresent.html
mailto:ndovganich75@gmail.com
mailto:ndovganich75@gmail.com
https://youtu.be/NKXE9xmKYZU
https://youtu.be/NKXE9xmKYZU
https://www.ukrlib.com.ua/
https://m.ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2655-zagalna-kharakteristika-ukrajinskoji-istorichnoji-prozi
https://m.ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2655-zagalna-kharakteristika-ukrajinskoji-istorichnoji-prozi
https://m.ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2655-zagalna-kharakteristika-ukrajinskoji-istorichnoji-prozi
https://m.ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2655-zagalna-kharakteristika-ukrajinskoji-istorichnoji-prozi
https://www.ukrlib.com.ua/bio/author.ptp?id=61
https://www.ukrlib.com.ua/bio/author.ptp?id=61
https://youtu.be/pHwsoGCQxAk
https://youtu.be/pHwsoGCQxAk
http://www.10minschool.ua/video/837
http://www.10minschool.ua/video/837


 

Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 
gmail.com 

ЕрнéстМíллер ХЕМІНГУÉЙ 

(1899–1961). «Старий і море». 

Життєвий і творчий шлях 

американського письменника, 

лауреата Нобелівської премії 

Хемінгуея, особливості його 

поетики й стилю. 

Світова література (підручник), 11 клас. Рівень стандарту. 

Ю.І.Ковбасенко.—К.: Грамота, 2011. 

Опрацювати стор.187-192. 

Відповідати на питання 1-7 на сторінці 196. 

Прочитати повість «Старий і море» Е.Хемінгуéя. 

 

Астрономія 
Urumbeglikovat

@gmail.com 

Небесні світила та небесна сфера. 

Зорі. Зоряні величини. 

Підручник: Астрономія  11 клас. Рівень стандарту, 2019. § 2  пит.1-8 , 

стор. 15. 
 

Буд. й експлуатація  

вантаж. автомобіля 

gsljusarev@i.ua 

Охорона праці і пожежна безпека 

під час технічного обслуговування 

системи живлення. 

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

Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. Опрацювати другий абзац 

документа за посиланням. 

https://studopedia.com.ua/

1_24526_pravila-tehniki-

bezpeki-pri-vikonanni-

robit-z-obslugovuvannya-

sistemi-zhivlennya-

dviguniv.html 

Буд. й експлуатація  

вантаж. автомобіля 

Підсумковий урок з теми 

«Особливості будови систем 

живлення двигунів та основи їх 

ТО. Газобалонні установки їх 

будова таТО». 

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

Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. стор.87-127, повторити. 

Відповісти письмово на запитання за посиланням.  

https://studfile.net/preview

/5083098/page:7/ 

Культура молодого 

робітника 
natalagaraz89@g

mail.com 
Підготовка до першого робочого 

дня. 

Підготувати доповідь на тему: «Перший робочий день та професійна 

самореалізація». Пройдіть за посиланням:  

 

http://um.co.ua/6/6-3/6-

31228.html 

https://www.nestle.ua/jobs

/tips%20for%20finding%2

0a%20job/nine-important-

tips-for-the-first-working-

day 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Англійська - мова міжнародного 

спілкування. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана Карпюк( рівень 

стандарт): 

1.Перглянути відео за посиланням 1-2. 

2. Опрацювати текст в підручнику, стор. 36. 

3. Письмово: скласти тези «5 Reasons – Why Should You Learn 

English?». 

https://www.youtube.com/

watch?v=H3r9bOkYW9s 

https://www.youtube.com/

watch?v=iqDFPU9YeQM 

Іноземна мова 
Навчальні курси. 

 

1.Перглянути відео за посиланням.  

2. Опрацювати рекомендації: завдання 5, стор. 37 підручника. 

3. Почати підготовку до проектної роботи- пошуковий етап. 

https://www.youtube.com/

watch?v=0_Tuvi2MQtM 

 

Іноземна мова 

Резюме про прийом на курси. 

 

1.Перглянути відео за посиланням.  

2. Опрацювати самостійно: завдання 1-2, стор. 39 підручника. 

3. Повторити теоретичний матеріал, стор 167, додаток. 

4. Письмова: завд. 3, стор 40 підручника. 

https://www.youtube.com/

watch?v=u75hUSShvnc&l

ist=RDCMUCG-

KntY7aVnIGXYEBQvm

BAQ&start_radio=1&t=9

0 
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Група №43 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Бухгалтерський облік seleznevaolga1948@gmail.com 
Самопідготовка: повторення 

вивченого. 

Повторити та опрацювати навчальний 

матеріал з предмету «Бухгалтерський 

облік». 

 

 

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

