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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

g.kr.v.irina@gmail.com  

Робота з ліфтами, підйомниками, візками, 

транспортерами.  

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та 

торговельного обладнання.  

Самостійно опрацювати та законспектувати 

§71 , стор. 260 – 272. 

https://ru.padlet.com/gkrv

irina/pwynvjg5x4rt 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Класифікація теплового устаткування. Види 

палива. 

 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та 

торговельного обладнання.  

Самостійно опрацювати та законспектувати 

§73-74 , стор. 276-280. 

 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Електричне устаткування. 

 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та 

торговельного обладнання.  

Самостійно опрацювати та законспектувати 

§85-86 , стор. 314-318. 

 

Культура молодого 

робітника 
Трудова  книжка. Для чого вона потрібна? 

Самостійно опрацювати та законспектувати 

тему за посиланням. 

https://uk.blogwithoutajob

.com/3187942-what-is-

labor-book-for 

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

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

Математика 
urumbeglikovat@gmail.

com 
Перпендикуляр і похила. 

Підручник: О. Істер  Математика 10 клас  

1. Опрацювати § 7, Ч.2 , Р.2  стор. 288-289.  

2. Записати розв’язок задачі № 2 стор.290.                 

3. Дати письмові відповіді на пит.1-4 

стор.292. 

4. Самостійно розв’язати задачі  №7.1,№7.2 

(2,3). 

 

Фізика ticibulka80@gmail.com 

Розв’язування задач за темою: «Основні 

наслідки СТВ та їх експериментальні 

підтвердження. Відносність  одночасності  

подій.  Відносність проміжків довжини  й  

часу. Повна та кінетична енергія рухомого 

тіла, енергія спокою». 

Підручник «Фізика-10» (рівень стандарту) 

Бар’яхтар В. Г. та інші. Повторити §25. 

Переглянути відео за посиланням: приклади 

розв’язування задач; пройти письмово тести 

за темою.  

https://sites.google.com/si

te/moadomaska/11-

klas/elementi-teoriie-

vidnosnosti 
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Група №15 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 

Urumbeglikovat

@gmail.com 

Розв’язання задач. 

Підручник: О.Істер. Математика-10 клас. 

1.Записати розв’язок задачі №4( стор.291).   2. 

Дати письмові відповіді на питання 1-4 стор.292 

 

Математика Вимірювання відстаней від точки до площини. 

Підручник: О. Істер. Математика-10 клас. 

1. Самостійно розв’язати задачі №7.2.  

2.  Розглянути  матеріал рубрики «А ще 

раніше», стор292. 

 

Іноземна 

мова 

Tanyakorotenko

30@gmail.com 

Сучасні засоби комунікації. 

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко 

В. М.  

1. Переглянути відео за посиланням, записати та 

опрацювати нову лексику. 

2. Самостійно опрацювати тексти: завд. 2, 7, 

стор 151-155 підручника. 

3. Письмово: завд 4-6, стор. 154-155 підручника. 

https://www.youtube.com

/watch?v=r9Dp8Gjv_vo 

 

 

Іноземна 

мова 

Винаходи і винахідники. 

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко 

В. М.  

1. Переглянути відео за посиланням 1, записати 

конспект 

2. Самостійно опрацювати завдання 4-4-10, стор 

158-159 підручника. 

3. Пройти завдання за посиланням 2, відповіді 

записати в зошит. 

https://www.youtube.com

/watch?v=bNUfZ3_VkuE 

https://www.youtube.com

/watch?v=afsBnQatUVg 

 

 

Зарубіжна 

література 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX 

– початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, 

імпресіонізм, неоромантизм. Шарль Бодлер (1821 – 

1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», 

«Вечорова гармонія»).  

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. 

Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, 

символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. 

Бодлера.   

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 

Н.Міляновська "Астон" 2018. 

Опрацювати стор.190-204. 

Відповідати на питання 1-14 на сторінці 204. 

Вивчити напам’ять вірш «Альбатрос». 

 

Зарубіжна 

література 

Теоретичні засади й художні відкриття поезії 

французького символізму. Взаємодія символізму й 

імпресіонізму в ліриці.  

Поль Верлен (1844 – 1896). «Поетичне мистецтво», 

«Осіння пісня».  

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». 

Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». 

Сугестивність, музичність, живописність лірики.     

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 

Н.Міляновська "Астон" 2018 Опрацювати 

стор.205-214. 

Відповідати на питання 1-14 на сторінці 214. 

Вивчити напам’ять вірш «Так тихо серце 

плаче». 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізика 
gsljusarev@i.u

a 

Пароутворення та 

конденсація. Насичена 

та ненасичена пара. 

Кипіння 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-середньоі освіти під 

редакцією В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. «Ранок», 2018 , опрацювати §31, відповісти 

на контрольні запитання та на питання впр. №31. 

https://uchebniki-

online.net/435-fizika-

10-klass-baryahtar.html 

Історія України 

molchusik@g

mail.com 

Утворення Кримської 

АСРР у складі РСФРР. 

Молдавська АСРР. 

Бурнейко І.О. та інші. Історія України. Рівень стандарту: підруч. для 10 кл.  закл. заг. 

серед. освіти. – Тернопіль: Астон, 2018. – 302с. 

1)Опрацювати §24, зробити конспект за планом: 

1.Утворення Кримської АСРР. 

2.Молдавська АСРР. 

2) Письмово дати відповідь на запитання: Чим керувався московський центр, 

утворивши Молдавську АСРР? 

 

Історія України 

Форсована 

індустріалізація. 

Згортання непу і 

перехід до директивної 

економіки. 

1)Опрацювати §28. 

2)Перегляд відео «Сталінська індустріалізація» за посиланням 1. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Курс на індустріалізацію. 

2.Перехід до директивної економіки. 

3.Результати перших п’ятирічок.  

4)Письмово дати відповідь на тестові завдання за посиланням 2. 

1. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xiYfuBI_

EtM 

2. 

https://naurok.com.ua/t

est/forsovana-

industrializaciya-v-

radyanskiy-ukra-ni-

30318.html 

Всесвітня 

історія 
Китай. 

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

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

1) Опрацювати §17. 

2) Перегляд відео за посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1. «Рух 4 травня». 

2.Боротьба за владу КПК і Гоміндану. 

3.Війна з Японією. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=BQfZDW

oaehc&list=PLv6ufBU

WdRi0J2PAvfXMyVR

qZt5lxPAs5&index=12

&t=0s 

 

Біологія 
ermakovakater

ina89@gmail.

com 

Гібридологічний 

аналіз: основні типи 

схрещувань та їхні 

наслідки. 

Біологія і екологія : підруч. для 10 кл. закл. загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 36. 

2. Вивчити таблицю №4 на с. 151. 

3. Заповнити таблицю «Кількісної характеристики схрещувань» на с. 152. 

 

Математика 

Urumbeglikov

at@gmail.com 

Перпендикулярність 

прямої  та площини. 

Підручник: О. Істер Математика-10. 

1.Опрацювати § 6 п.2 (ознака перпендикулярності прямої і площини) Звернути увагу на 

застосування даної теореми на практиці.  2. Записати розв’язок задачі №3 стор.280. 

 

Математика 
Властивості взаємно 

перпендикулярних 

прямих і площин. 

Підручник: О.Істер. Математика-10. 

1.Вивчити властивості (1,2) стор.281.  

2.Записати розв’язок задачі №5 стор.281. 

3.Виконати самостійно  №6.17. 
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Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Захист Вітчизни 
Orehovd1956

@gmail.com 

Порядок дій  у складі 

бойових груп. 

Самостійно опрацювати та закріпити викладений матеріал. 

§29-30. «Захист Вітчизни» підручник 10 класу закладів 

загальної середньої освіти Герасимів І.М. та інші.  

 

Технології  

Тарталетки - історія і 

секрети приготування. 

Тісто для тарталеток. Види 

начинок. Приготування 

тарталеток. Правила 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічні 

вимоги. Правила подачі. 

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом використовуючи 

QR код: - Тарталетки – історія виникнення;- Види 

тарталеток; - Начинки для тарталеток; - Секрети 

приготування тарталеток; - Правила подачі тарталеток. 

2. Опрацюйте матеріал: 

- 10 кроків приготування тарталеток; - Приготування різних 

видів тіста. 

3. Перегляньте відео з теми уроку за посиланням 1 та 2. 

4. Виконайте самостійну роботу: 

- Вивчіть правила безпечної праці (використовуючи QR 

код); - Приготуйте обрану страву, сфотографуйте та 

надішліть на електронну адресу викладача. 

 

 

 

 

 

 

 

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

?v=GdnmTKPZ_U0 

2. 

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

v=k47n1oDToyg 

Фізика 

ticibulka80@g
mail.com 

Робота та потужність 

електричного струму, 

теплова дія струму.   

  

1.Опрацюйте §3 підручника «Фізика-11 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. 

2.Перегляньте відео за посиланнями. 

3. Запишіть задачу «Учимося розв’язувати задачі» стор.16. 

4. Самостійно розв'яжіть задачі вправи №3 (3, 4) стор.17.  

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

v=CiSDGSSlTKU 

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

v=yMspIRkE3jI 

 

Фізика Розв'язування задач. 

1.Повторіть §3 стор.9. Підручник «Фізика-11 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. 

2. Уважно перегляньте розв’язок задач з теми: «Теплова дія 

струму. Закон Джоуля-Ленца» та запишіть їх у зошит. 

https://energeesite.wordpress.com/2018/03/15/%D1%

82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2

%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D

1%83-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-

%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%

D1%8F-

%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0/ 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських виробів з 

основами 

товарознавства g.kr.v.irina@

gmail.com  

Технологія приготування 

помади шоколадної. 

Зайцева Г. Т. Технологія приготування борошняних 

кондитерських виробів. Записати рецептуру помади 

шоколадної, стор. 114. 

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

aq4ag1mviuvi Основи технічного 

оснащення (устаткування) 

підприємств харчування 
Універсальні кухонні 

машини. 

Шинкаренко О. П. та ін. Технічне оснащення підприємств 

громадського харчування. Ч. 1. Самостійно опрацювати і 

записати конспект на тему: «Універсальні кухонні машини», 

стор. 24 - 41. Пройти тестові питання стор. 43. 

Основи технічного 

оснащення (устаткування) 

підприємств харчування 

Машини для подрібнення 

м’яса та риби. 

 

Ч. 1. Самостійно опрацювати і записати конспект на тему 

«Машини для подрібнення м’яса та риби», стор. 97-127. 
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https://ru.padlet.com/gkrvirina/aq4ag1mviuvi


Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Хімія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Явище адсорбції. 

Інструктаж з БЖД. 

Лабораторний дослід № 2. Дослідження 

адсорбційної здатності активованого вугілля та 

аналогічних лікарських препаратів.  

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. 79. 

2. Переглянути виконання л/д № 2 за посиланням 1. 

3. За посилання 2 оформіть звіт (на аркуші паперу) 

про виконання л/д № 2. 

4. Зробіть висновки. 

https://www.youtube.com/

watch?v=cAyS8wabNas 

https://naurok.com.ua/labor

atorniy-doslid-2-

doslidzhennya-

adsorbciyno-zdatnosti-

aktivovanogo-vugillya-ta-

analogichnih-likarskih-

preparativ-135364.html 

Трактори 

gsljusarev@i.ua 

Інструктаж з БЖД Лабораторно-практична 

робота 12: Будова та робота ходової частини 

колісних тракторів. Вивчення взаємодії деталей 

з частковим або повним розбиранням та 

складанням.  

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.209-215, повторити. 

https://ru.calameo.com/read

/005451743bc2214771093 

Трактори 

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., виконати лабораторну роботу за 

посиланням, відповісти на контрольні запитання. 

http://kabinet-

traktori.blogspot.com/p/blo

g-page_3.html - Лабо-

раторно-практична 

робота 12 

Буд. й 

експлуатація  

вантаж. 

автомобіля 

Основні агрегати системи охолодження, їх 

призначення, будова та принципи дії. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. 

Опрацювати стор.59-64. 

http://kipt.com.ua/wp-

content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%8

3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%B9-

%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%

D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0

%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-

%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%

D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0

%BB%D1%96%D0%B2-

%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%

D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0

%BE%D0%B2-

%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%

D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf 

 

Українська 

мова 
 

ndovganich75@g

mail.com 

 

Іван Багряний «Тигролови". Проблема свободи 

й боротьби за своє визволення. Жанрову 

особливості. Ідея перемоги добра над злом. 

Опрацювати матеріал підручника О.Авраменко, В. 

Лазаренко. Українська  література 11 клас (рівень 

стандарт).-К.: Грамоту, 2018, с. 160-162. 

Письмово виконати завдання 1,2, с.163 

https://mon.gov.ua/ua/osvit

a/zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elektron

ni-pidruchniki 

Українська 

література 
Кома й крапка з комою в складному реченні. 

Переглянути  матеріал за посиланням. 

Опрацювати матеріал підручника Авраменко О.  

Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. 

— К. : Грамота, 2019.  с.130-131.Виконати письмово 

тестові завдання с.132. 

https://youtu.be/u9btCjjVH

uU 
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http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
mailto:ndovganich75@gmail.com
mailto:ndovganich75@gmail.com
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://youtu.be/u9btCjjVHuU
https://youtu.be/u9btCjjVHuU


 

Група №28 Електронн

а пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Історія України 
molchusik@

gmail.com 

Розвиток економіки в др.п.1950-х – 

п.п. 1960-х рр. 

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. – 

302с. 

1)Опрацювати §11. 

2)Перегляд презентації «Економічні реформи М.С.Хрущова 

1953-1964рр.» за посиланням 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Зміни в управлінні господарством. 

2.Розвиток промисловості. 

3.Реформи у сільському господарстві. 

https://naurok.com.ua/prezentac

iya-na-temu-ekonomichni-

reformi-m-hruschova-

46881.html 

 

Матеріалознавство 

natalagaraz8

9@gmail.co

m 

Мастильні матеріали. Органічні 

комбіновані мастильні матеріали. 

1.Перегляньте відео (Масла и смазки) за посиланням  1. 

2.Законспектуйте матеріал за посиланням 2. 

1. 

https://www.youtube.com/watch

?v=pzIibh63Kv0 

2. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%

D0%9C%D0%B0%D1%81%D

1%82%D0%B8%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D0%B8%D0

%B9_%D0%BC%D0%B0%D1

%82%D0%B5%D1%80%D1%

96%D0%B0%D0%BB 

Читання креслень 

Повнота і чіткість зображення форми 

виробу з мінімальним числом 

зображень як основи правильного 

виконання креслень. 

1)  Перегляньте відео з теми уроку за посиланням. 

2) Повторити §28. Підручник «Креслення» М.В. Анисимов, 

Л.М. Анисимова .     

3) Дайте письмові відповіді на запитання до §28 стр.164. 

https://www.youtube.com/watch

?v=UmrVTxsJgHg 

 

Захист Вітчизни 
Orehovd195

6@gmail.co

m 

 

Основні способи захисту населення в 

надзвичайних ситуаціях. 

 

Самостійно опрацювати та закріпити викладений матеріал. 

§39-40. «Захист Вітчизни» підручник 10 класу закладів 

загальної середньої освіти Герасимів І.М. та інші.  

 

Захист Вітчизни 

Укриття людей у сховищах, 

медичний, радіаційний та хімічний 

захист, евакуація населення з 

небезпечних районів. 

Самостійно опрацювати та закріпити викладений матеріал. 

§41-42-43. «Захист Вітчизни» підручник 10 класу закладів 

загальної середньої освіти                  Герасимів І.М. та інші.  

 

Біологія 

ermakovakat

erina89@gm

ail.com 

Інструктаж з БЖД  

Лабораторна робота № 4 на тему: 

«Вивчення етапів ембріогенезу».  

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

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

Абетка, 2018. 

1. Переглянути відео за посиланням. 

2. Ознайомтесь з метою роботи та ілюстраціями до роботи 

на с. 262-263. 

3. Виконайте завдання 1-4 на с. 263 та оформіть звіт після 

виконання роботи. 

https://www.youtube.com/watch

?v=26ifvDuOPx8 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-ekonomichni-reformi-m-hruschova-46881.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-ekonomichni-reformi-m-hruschova-46881.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-ekonomichni-reformi-m-hruschova-46881.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-ekonomichni-reformi-m-hruschova-46881.html
https://www.youtube.com/watch?v=pzIibh63Kv0
https://www.youtube.com/watch?v=pzIibh63Kv0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=UmrVTxsJgHg
https://www.youtube.com/watch?v=UmrVTxsJgHg
https://www.youtube.com/watch?v=26ifvDuOPx8
https://www.youtube.com/watch?v=26ifvDuOPx8


Група №38 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@
gmail.com 

Повторення та систематизація.  

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк ( рівень стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Пройти завдання за посиланням 2, відповіді 

записати у зошит. 

3. Переглянути відео за посиланням 3, 

дотримуючись відео-рекоменацій  скласти 

розповідь «About Your Job». 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=fcKniJHVQ3w 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=235MNImhIko 

Іноземна мова 
Поповнення мовного портфоліо. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк ( рівень стандарт). 

1.Переглянути відео за посиланням 

2. Самостійно виконати завдання у папці 

«Портфоліо», - резюме, співбесіда. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=nhTcuUvLGOE 

Математика 

Urumbeglikovat@g

mail.com 

Уроки  повторення. Підготовка до 

ЗНО. Перпендикулярність прямих і 

площин у просторі. 

Підручник: О.Істер Математика 10 клас , 

рівень  стандарту  2018 р. 

1.Самостійно опрацювати § 6,7 Р.2 Ч.2 та 

законспектувати навчальний матеріал  §6,7.  

2.Записати розв’язок задачі № 2 стор.290. 

 

Математика 
Властивості взаємно 

перпендикулярних прямих і  площин. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас,        

2018 р. Розв’язати задачі №6.16 стор.284,         

№ 7.2 стор.292. 

 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@
gmail.com 

Вплив науково-технічного прогресу на 

довкілля. 

 

1.Переглянути відео за посиланням 1, 

опрацювати лексику, записати конспект. 

2. Самостійно опрацювати завдання 2-4, стор. 

133-137 підручника. 

3. Переглянути відео за посиланням 2, 

законспектувати. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=x5vSPH8yt_o 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=G4H1N_yXBiA 

Іноземна мова 
Природний катаклізм як явище. 

 

1.Переглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно виконати завдання 5-7, стор 137-

138. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=zKAYAnLsoUk 

Іноземна мова 
Природні катаклізми. 

 

1. Опрацювати відео за посиланням, питання і 

відповіді записати в зошит. 

2. Самостійно опрацювати завдання 1-4, стор. 

139-141 підручника. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3vtMyINtHnk 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fcKniJHVQ3w
https://www.youtube.com/watch?v=fcKniJHVQ3w
https://www.youtube.com/watch?v=235MNImhIko
https://www.youtube.com/watch?v=235MNImhIko
https://www.youtube.com/watch?v=nhTcuUvLGOE
https://www.youtube.com/watch?v=nhTcuUvLGOE
https://www.youtube.com/watch?v=x5vSPH8yt_o
https://www.youtube.com/watch?v=x5vSPH8yt_o
https://www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiA
https://www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiA
https://www.youtube.com/watch?v=zKAYAnLsoUk
https://www.youtube.com/watch?v=zKAYAnLsoUk
https://www.youtube.com/watch?v=3vtMyINtHnk
https://www.youtube.com/watch?v=3vtMyINtHnk


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Культура молодого 

робітника 
natalagaraz89@g

mail.com 

Структура посадової інструкції 

та відповідність займаній посаді. 
Пройдіть за посиланням  

http://consult.kharkov.ua/posa

dovi-instruktsiyi-ta-

rekomendatsiyi-shhodo-yih-

skladannya/ 

Екологія 

ermakovakaterina

89@gmail.com 

Інструктаж з БЖД. 

Практична робота № 4 на тему: 

„Аналіз схем колообігу основних 

речовин у природі на предмет 

зміненості їх ланок 

антропогенною діяльністю”.   

1. Перегляньте відео за посиланням 1. 

2. Прочитайте завдання і теоретичні відомості п/р № 4 за 

посиланням 2. 

3. Оформіть звіт на аркуші та зробіть висновки після 

виконання роботи. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=O1_q_qfl6Cc 

 

Біологія Різноманітність видів у природі. 

1. Переглянути відео за посиланням 1, записати схему 

класифікації живих організмів в зошиті. 

2. За посиланням 2 ознайомитись з різноманітністю рослин. 

3. Ознайомитись зрослинним і тваринним світом України за 

посиланням 3, записати назви рослин і тварин України у 

зошит. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=O3h8GPcmldo 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9t9Dy3P9ISI 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=l2krUdeqRVk 

Українська 

література 

ndovganich75@g

mail.com  

« Як добре те, що смерті не 

боюсь я…". Творчість Василя 

Стуса. 

 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Записати до зошита аналіз вірша В. Стуса «Як добре те, що 

смерті не боюсь я...». Вивчити напам’ять поезію В. Стуса на 

вибір. 

 

https://ZNO.if.ua/?p=4021 

https://mail.google.com/mail/

u/0/#inbox?projector=1 

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

zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elektronni

-pidruchniki 

Основи безпеки 

руху та ПМД при 

ДТП 

gsljusarev@i.ua 

Швидкість і прискорення. Сили 

тяги. 

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

дорожнього руху. Навчальний посібник . – Львів: Світ, 2004. 

Опрацювати текст за посиланням. 

http://mnvk-

rizhavka.at.ua/index/0-15 

 

ПДР 
Небезпечні наслідки порушень 

правил проїзду перехресть.  

Правила дорожнього руху: https://vodiy.ua/pdr/ пункт16, 

повторити. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=V6fVFUbrhE0 

 

Професійна етика 

та культура водіння 

Вплив морально-психологічного 

клімату в колективі підприємства 

на поведінку водія.  

О.М.Виходець та ін. Культура та етика водіння. Підручник 

для ПТНЗ-Київ.:Пед.преса. 2008.стор.44-50, опрацювати. 
 

http://consult.kharkov.ua/posadovi-instruktsiyi-ta-rekomendatsiyi-shhodo-yih-skladannya/
http://consult.kharkov.ua/posadovi-instruktsiyi-ta-rekomendatsiyi-shhodo-yih-skladannya/
http://consult.kharkov.ua/posadovi-instruktsiyi-ta-rekomendatsiyi-shhodo-yih-skladannya/
http://consult.kharkov.ua/posadovi-instruktsiyi-ta-rekomendatsiyi-shhodo-yih-skladannya/
https://www.youtube.com/watch?v=O1_q_qfl6Cc
https://www.youtube.com/watch?v=O1_q_qfl6Cc
https://www.youtube.com/watch?v=O3h8GPcmldo
https://www.youtube.com/watch?v=O3h8GPcmldo
https://www.youtube.com/watch?v=9t9Dy3P9ISI
https://www.youtube.com/watch?v=9t9Dy3P9ISI
https://www.youtube.com/watch?v=l2krUdeqRVk
https://www.youtube.com/watch?v=l2krUdeqRVk
mailto:ndovganich75@gmail.com
mailto:ndovganich75@gmail.com
https://zno.if.ua/?p=4021
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
http://mnvk-rizhavka.at.ua/index/0-15
http://mnvk-rizhavka.at.ua/index/0-15
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=V6fVFUbrhE0
https://www.youtube.com/watch?v=V6fVFUbrhE0


 

Група №43 
Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Діловодство та 

управлінська 

документація 
seleznevaolga1948@gmail.com     

Обладнання робочих місць та 

службових приміщень. 

Скласти схему розміщення 4 

робочих місць в кабінеті 

«Бухгалтерія», площа 20 м
2
, 2 

вікна. 

https://studopedia.org/8-27117.html 

Діловодство та 

управлінська 

документація 

Підсумкове тестування. 
Дати відповіді на запитання тестів 

стор. 28-38. 
 

Комп-ція облікової 

інформації 

Tatiana618@ukr.net 

Оборотно – сальдова відомість, 

аналіз рахунку, карта субконто. 

 

Переглянути відеоуроки за 

посиланням 1-2. За посиланням 3 

опрацювати текст, виписати 

основні поняття по темі уроку. 

1) 

https://www.youtube.com/watch?v=1hnsz

PkLB-

E&list=PLGWFyeGnI4s73blpTxyHTA8v

gDoULfw9a&index=15 

2) 

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

cfyOLJ0w 

3) 

https://studfile.net/preview/5284076/page:

34/ 

 

Комп-ція облікової 

інформації 
Звіти по проводкам. 

 

Переглянути відеоурок за 

посиланням 1. За посиланням 2 на 

інформаційному сайті опрацювати 

текст, виписати поняття по темі 

уроку. 

1) 

https://www.youtube.com/watch?v=zpL8f

hYpc2Q 

2) 

https://studfile.net/preview/5284076/page:

34/ 

Комп-ція облікової 

інформації 
Регламентовані звіти. 

 

Переглянути відеоурок за 

посиланням 1. За посиланням 2 на 

інформаційному сайті опрацювати 

текст, виписати поняття по темі 

уроку. 

1) 

https://www.youtube.com/watch?v=7HyU

kfoxlK0 

2) 

https://studfile.net/preview/5284076/page:

33/ 

Економіка підприємства 
vika.belokon1974@gmail.co

m 

Розрахунок валових витрат, 

собівартості продукції. 

 

Підручник С.Ф. Покропивного 

«Економіка підприємства», 2006. § 

19.2, с. 491. 

 

https://www.studmed.ru/pokropivniy

-sf-ta-insh-ekonomka-

pdpriyemstva_c1dfbe94c6a.html 

 

 

 

https://studopedia.org/8-27117.html
https://www.youtube.com/watch?v=1hnszPkLB-E&list=PLGWFyeGnI4s73blpTxyHTA8vgDoULfw9a&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=1hnszPkLB-E&list=PLGWFyeGnI4s73blpTxyHTA8vgDoULfw9a&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=1hnszPkLB-E&list=PLGWFyeGnI4s73blpTxyHTA8vgDoULfw9a&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=1hnszPkLB-E&list=PLGWFyeGnI4s73blpTxyHTA8vgDoULfw9a&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=xW-cfyOLJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=xW-cfyOLJ0w
https://studfile.net/preview/5284076/page:34/
https://studfile.net/preview/5284076/page:34/
https://www.youtube.com/watch?v=zpL8fhYpc2Q
https://www.youtube.com/watch?v=zpL8fhYpc2Q
https://studfile.net/preview/5284076/page:34/
https://studfile.net/preview/5284076/page:34/
https://www.youtube.com/watch?v=7HyUkfoxlK0
https://www.youtube.com/watch?v=7HyUkfoxlK0
https://studfile.net/preview/5284076/page:33/
https://studfile.net/preview/5284076/page:33/
https://www.studmed.ru/pokropivniy-sf-ta-insh-ekonomka-pdpriyemstva_c1dfbe94c6a.html
https://www.studmed.ru/pokropivniy-sf-ta-insh-ekonomka-pdpriyemstva_c1dfbe94c6a.html
https://www.studmed.ru/pokropivniy-sf-ta-insh-ekonomka-pdpriyemstva_c1dfbe94c6a.html


 

 

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 

 

 

Посилання на www.testorium.net сайт для вчителів і учнів, де можна перевірити глибину 

своїх знань, створити свої тести або скористатися вже існуючі 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
http://www.testorium.net/

