
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________Галина ЛУХАНІНА 
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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

ПДР g.kr.v.irina@gmail.com 
Обов’язки та права пішоходів і 

пасажирів. 

Записати конспект та самостійно опрацювати тему за посиланням 

https://vodiy.ua/pdr/4/. Переглянути відео за посиланням. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ueVvFXS

ep4U 

Географія molchusik@gmail.com Австралія. 

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

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

1)Опрацювати §20. 

2)Перегляд відео «20 цікавих фактів про Австралію» за 

посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Місце країни у світі та ЕГП. 

2.Основні чинники розвитку. 

3.Сучасний стан господарства. 

4.Унікальні особливості Австралії. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=NfslZL-

6-vo 

 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства. 
g.kr.v.irina@gmail.com 

Овочеві  супи. 

Доцяк В. С. «Українська кухня»,  

Записати  основні правила приготування овочевих супів, стор. 205 

– 207. 
https://sites.google.com

/view/ptu-povar-

konditer/дистанційне-

навчання 

 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства. 

Супи  з  макаронними  

виробами. 

Доцяк В. С. «Українська кухня»,  

Записати  основні правила приготування супів з макаронними 

виробами, стор. 209 -210. 

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...”. 

Опрацювати матеріал підручника О. Авраменко, В. Пахаренко 

Українська література, 10 клас  рівень стандарт)-К.: Грамота,2018, 

с. 205, 2017-223. 

 

https://mon.gov.ua/ua/o

svita/zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elekt

ronni-pidruchniki 

Хімія 
ermakovakaterina89@g

mail.com 

Хімічні властивості етаналю, 

його одержання. 

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів загальної середньої освіти / О. 

Г. Ярошенко.—  К. : УОВЦ «Оріон», 2018. 

1. Опрацювати § 15, с. 90-93. 

2. Переглянити презентацію за посиланням 1. 

3. Ознайомитись з реакцією «срібного дзеркала» за посиланням 2.  

https://naurok.com.ua/p

rezentaciya-z-himi-na-

temu-aldegidi-dlya-10-

klasu-za-novoyu-

programoyu-

68314.html 

https://www.youtube.c

om/watch?v=vFhrhX7

ygKY 
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Група №15 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Зарубіжна 

література zastupvux29@ 

gmail.com 

Зміни в драматургії на межі XIX–XX 

ст. 

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 

Н.Міляновська "Астон" 2018. Опрацювати стор.232-233 

Прочитати твір Моріса Метерлінка «Синій птах». 

 

Фізична 

культура 

Волейбол. Прийом м'яча зверху, 

знизу. 
Вправи на розвиток координації.  

https://www.youtube.com

/watch?v=ofrlk6SNpvI 

Українська мова 

ndovganich75@gmail.

com 

Уживання великої літери. 

 

Ознайомитись з матеріалом презентації за посиланням. 

Переглянути матеріал відео за посиланням. 

Виконати: впр..417,с. 117-118; 

Впр.419, с. 118. Підручник Українська мова ( рівень 

стандарт), 10 клас., Н. Голуби, В. Новосьолова, К.: 

Педагогічна думка, 2018.  

 

https://vseosvita.ua/lib 

https://youth.be/6au9C 

ps://mon.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elektro

nni-pidruchniki htt 

Українська мова 

Велика літеру й лапки у власних 

назвах. Правила перенесення слів із 

рядку в рядок. 

 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Виконати впр.422, с.119 , підручник Українська мова ( 

рівень стандарт), 10 клас., Н. Голуби, В. Новосьолова, К.: 

Педагогічна думка,2018.  

Пройти тест за посиланням. 

 

 

https://no.if.ua/?p=1416 

 

https://naurok.com.ua/test

/velika-litera-i-lapki-u-

vlasnih-nazvah-

22444.html 

ps://mon.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elektro

nni-pidruchniki htt 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@g

mail.com  

Чи легко бути підлітком. Відносини 

між батьками та дітьми. 

 

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

(рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням. 

3. Опрацювати завд 6-9, стор. 71-72підручника. 

https://www.youtube.com

/watch?v=JxgyGEv4jvY 
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Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com Волейбол. Прийом м'яча знизу. Вправи на силу.  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Nh30RVywCYA 

Фізика gsljusarev@i.ua 

Інструктаж з БЖД. 

Лабораторна робота № 8. 

Вимірювання поверхневого 

натягу рідини. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів 

загально-середньоі освіти під редакцією 

В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. «Ранок», 2018, стор. 

196-202,повторити опрацювати хід виконання 

лабораторної роботи №8 за посиланням 2. Оформити 

звіт згідно з інструкційною карткою на стор. 213. 

1.https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-klass-

baryahtar.html 

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

atch?v=WVp2MMN7R2U 

 

 

Географія molchusik@gmail.com Австралія: господарство. 

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

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

Генеза, 2018. – 192с. 

1) Опрацювати §20 стор.116-118. 

2)Перегляд презентації «Економіка Австралії» за 

посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Третинний сектор економіки. 

2.Промисловість. 

3.Сільске господарство. 

4.Економічні райони. 

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

985066/ 

 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com 

Волейбол. Прийом м'яча знизу. Вправи на силу. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=Nh30RVywCYA 

Фізична 

культура 
Волейбол. Подача  м'яча знизу. Вправи на силу. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=S98wO9zcjN8 
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Група №22 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Інформатика 

Tatiana618@ukr.net 

Валідація та збереження даних 

форм. 

 

1. Опрацювати презентацію за посиланням 1. 

2. Записати основні поняття по темі уроку. 

3. Переглянути відеоурок за посиланням 2. 

4. Виконати самостійну роботу на ПК за зразком, 

який показано з 18 по 20 слайди.  

5. Дати відповіді на питання. 

1) 

https://docs.google.com/pres

entation/d/1htK40N1HRMo

UhYHzdW_EQkrwgHvce1n

heSgyskTdeCk/edit#slide=id.

p1 

2) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5rT4EzeXZUA 

Інформатика 
Прикладний програмний інтерфейс. 

 

1. Опрацювати презентацію за посиланням 1. 

2. Записати основні поняття по темі уроку. 

3. Переглянути відео за посиланням 2, якщо відео 

не відкриється в презентації. 

4. Дати відповіді на питання. 

1) 

https://docs.google.com/pres

entation/d/1DoRuYgGgfLv2

VjK0wWDAFaJJuqZ1wYVz

i_UN9P-

LnOQ/edit#slide=id.p1 

2) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=4WsUiQUmjvM&list

=PL_zDp5rG6Hqtq3uYER1

oV23Zdjs0xOP8-

&index=29&t=0s  

Біологія 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Спадкові хвороби і вади людини, 

хвороби людини зі спадковою 

схильністю, їхні причини. 

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

загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 52. 

2. Переглянути відео за посиланням. 

3. Виконати вправи № 1-2 на с. 216. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=1gpBNTB-dSY 

 

Біологія 
Урок захисту навчальних проєктів з 

теми: «Спадковість і мінливість». 

Ознайомитись матеріалом за посиланням. 

Підготувати наступні навчальні проєкти з теми: 

«Спадковість і мінливість». 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RGcl3Z26m70 

 

Хімія 
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. 26-28, § 6, с. 31-33. 

2. Виконати завдання № 1-3 на с. 29. 

3. Ознайомитись з відео за посиланням. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=P4POZdI4ik4 
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Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Біологія 

ermakovakaterina89@gm

ail.com 

 

Властивості та характеристики 

екосистем. Типи зв’язків між 

популяціями різних видів в 

екосистемах. 

 

Біологія і екологія : підруч. для 11 кл. закл. загальної 

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

Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 39-40. 

2. Заповнити таблицю  «Порівняння наземної і водної 

екосистеми» зі с. 155. 

 

Біологія 
Екологічні сукцесії як процеси 

саморозвитку екосистем. 

Біологія і екологія : підруч. для 11 кл. закл. загальної 

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

Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 41. 

2. Зробіть характеристику сукцесії заростання озера за 

планом на с. 158. 

 

Фізична культура zastupvux29@ gmail.com 
Волейбол. Навчальна гра з 

завданням. 
Вправи на силу. 

https://www.youtube.

com/watch?v=mrgFu

nrp6Og 

Трактори 

gsljusarev@i.ua 

Інструктаж з БЖД Лабораторно-

практична робота13: Будова та 

робота ходової частини гусенічних 

тракторів. Вивчення взаємодії 

деталей з частковим або повним 

розбиранням та складанням. 

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

ремонт - К,:Грамота 2003 р. 336 ст., стор.274-282., 

опрацювати сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 

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

210.,повторити, відповісти на контрольні запитання за 

посиланням, оформити звіт. 

http://kabinet-

traktori.blogspot.com

/p/blog-page_3.html 
Трактори 

mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mrgFunrp6Og
https://www.youtube.com/watch?v=mrgFunrp6Og
https://www.youtube.com/watch?v=mrgFunrp6Og
http://kabinet-traktori.blogspot.com/p/blog-page_3.html
http://kabinet-traktori.blogspot.com/p/blog-page_3.html
http://kabinet-traktori.blogspot.com/p/blog-page_3.html


 

Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Всесвітня історія 
molchusik@gmail.

com 

Країни Центрально-Східної 

Європи в другій половині 

1950-х –1960-х рр. 

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

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

1)Опрацювати §12. 

2)Зробити конспект за планом: 

1.Наростання внутрішньої нестабільності. 2.Антикомуністичні 

виступи: Угорська революція 1956р., Празька весна 1968р. 

3)Перегляд відео «Імре Надь» , «Александр Дубчек» за посиланням 

1,2. 

4)Письмово виконайте завдання: 

Використайте додаткові джерела і складіть історичний портрет 

керівника Угорської революції Імре Надь або архітектора «Празької 

весни» Александра Дубчека (на вибір). 

1. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=KahKrk-8_tw 

2. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=MbLlv2kzEJI 

Технології 

зварювальних робіт 

(ЕАНМ) galinalu69@ukr. 

net 

Трудова і технологічна 

дисципліна робітника, 

культура праці. 

Законспектувати. Інтернет ресурси.  

Технології 

зварювальних робіт 

(ЕАНМ) 

Правила дотримання норм 

технологічного процесу. 
Законспектувати. Інтернет ресурси.  

Географія 

molchusik@gmail.

com 

Властивості літосфери та її 

структура. 

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

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

1)Опрацювати §6. 

2)Перегляд презентації «Літосфера та геологічне середовище» 

3)Зробити ко.нспект за планом: 

1.Властивості літосфери. 

2.Тектоника літосферних плит. 

https://vseosvita.ua/library/p

rezentacia-litosfera-ta-

geologicne-seredovise-11-

klas-175928.html 

 

Географія 
Процеси в надрах та на 

поверхні Землі. Рельєф. 

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

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

1)Опрацювати §7. 

2)Перегляд презентацій «Процеси в надрах і на поверхні Землі» , 

«Рельєф Землі» за посиланням 1,2 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Процеси, що змінюють земну поверхню. 

2.Рельєф. 

1. 

https://vseosvita.ua/library/p

rezentacia-procesi-v-nadrah-

i-na-poverhni-zemli-11-klas-

175922.html 

2. 

http://www.myshared.ru/slid

e/1057581/ 

 

Фізична культура 
zastupvux29@ 
gmail.com 

Волейбол. Прийом м'яча 

двома зверху. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=S98wO9zcjN8 

Фізична культура 
Волейбол. Прийом м'яча 

двома знизу. 
Вправи на гнучкість. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=S98wO9zcjN8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KahKrk-8_tw
https://www.youtube.com/watch?v=KahKrk-8_tw
https://www.youtube.com/watch?v=MbLlv2kzEJI
https://www.youtube.com/watch?v=MbLlv2kzEJI
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-litosfera-ta-geologicne-seredovise-11-klas-175928.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-litosfera-ta-geologicne-seredovise-11-klas-175928.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-litosfera-ta-geologicne-seredovise-11-klas-175928.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-litosfera-ta-geologicne-seredovise-11-klas-175928.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-procesi-v-nadrah-i-na-poverhni-zemli-11-klas-175922.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-procesi-v-nadrah-i-na-poverhni-zemli-11-klas-175922.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-procesi-v-nadrah-i-na-poverhni-zemli-11-klas-175922.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-procesi-v-nadrah-i-na-poverhni-zemli-11-klas-175922.html
http://www.myshared.ru/slide/1057581/
http://www.myshared.ru/slide/1057581/
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Вибір професії. 

 

Д/З: Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт): 

1.Перезлянути відео за посиланням 1, скласти 

конспект у вигляді таблиці. 

2. Самостійно опрацювати лексичний матеріал на 

стор. 51-52 підручника, завд. 1-3, стор. 51-52 

підручника.  

 

 

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

R9YH3WgPg 

 

 

 

Іноземна мова 
Пошук роботи. Складання резюме. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт): 

1.Опрацювати граматичний матеріал за посиланням 1-

2, виконати завд 1, стор. 53 підручника. 

2. Опрацювати граматичний матеріал за посиланням 

3-4, виконати завд 2, стор. 54 підручника. 

3. Опрацювати граматичний матеріал за посиланням 

5-7, виконати завд 3, стор. 54 підручника. 

 

https://www.learnenglish.de/grammar/t

ensepresperfcont.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/t

ensepastperfcont.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/t

ensepastcont.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/t

enseprescont.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/t

ensepresperfsim.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/t

ensepastperfsim.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/t

ensepresperffut.html 

Основи безпеки 

руху та ПМД при 

ДТП 

gsljusarev@i.ua 

Керованість автомобіля. Вплив 

конструкції та технічного стану 

шин на керованість автомобіля.  

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

дорожнього руху. Навчальний посібник . – Львів: 

Світ, 2004. Опрацювати текст за посиланням. 

 

 

http://www.shevchenkove.org.ua/person_sy

te/Fedyorko/%D0%90%D0%B2%D1%82

%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%

D1%96%D0%BB%D1%96/%D1%82%D0

%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8

F33.html 

Людина і світ 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Поняття громадянського 

суспільства.  

Суть, атрибути та функції 

громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство в 

Україні. 

Людина і світ,11 клас. Рівень стандарту. Т.В.Бакка,—

К. «Освіта», 2012. 

Опрацювати тему №8, стор.126-138 

відповідати на питання стор.138 

 

Зарубіжна 

література 

«Старий і море» – повість-притча 

про людину. «Життєподібний» 

сюжет і філософсько-символічний 

зміст твору. Вплив Хемінгуея на 

розвиток художньої прози ХХ 

століття. 

Світова література (підручник), 11 клас. Рівень 

стандарту .Ю.І.Ковбасенко.—К.: Грамота, 2011. 

Опрацювати стор.192-196 

Відповідати на питання 8-14 на сторінці 197. 

https://sites.google.com/site/slovoo

slove/literatura/didakticeskij-

material/11-klass/ernest-miller-

heminguej 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2iR9YH3WgPg
https://www.youtube.com/watch?v=2iR9YH3WgPg
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepresperfcont.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepresperfcont.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepastperfcont.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepastperfcont.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepastcont.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepastcont.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tenseprescont.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tenseprescont.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepresperfsim.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepresperfsim.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepastperfsim.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepastperfsim.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepresperffut.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensepresperffut.html
http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Fedyorko/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F33.html
http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Fedyorko/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F33.html
http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Fedyorko/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F33.html
http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Fedyorko/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F33.html
http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Fedyorko/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F33.html
http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Fedyorko/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F33.html
https://sites.google.com/site/slovooslove/literatura/didakticeskij-material/11-klass/ernest-miller-heminguej
https://sites.google.com/site/slovooslove/literatura/didakticeskij-material/11-klass/ernest-miller-heminguej
https://sites.google.com/site/slovooslove/literatura/didakticeskij-material/11-klass/ernest-miller-heminguej
https://sites.google.com/site/slovooslove/literatura/didakticeskij-material/11-klass/ernest-miller-heminguej


 

Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика  

Urumbeglikovat@gmail.

com 

 

Правильні многогранники. 

Підручник : О. Істер . Рівень стандарту. 

Математика 11 клас. 

1.Опрацювати  4  стор.206. 

2.Виконати письмово самостійну роботу  №1 

стор.212 (1-9). 

«Школаonline»   канал   

«Дніпро ТВ»  

Математика Тіла обертання. 

Підручник : О. Істер. Рівень стандарту. 

Математика 11 клас 1.Повторити  означення і 

властивості  тіл обертання 5-7. 

2.Дати відповіді на питання 1-7 стор.220. 

https://bit.Ly/3d9mCsP 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@gmail.

com 

Наслідки природних катаклізмів. 

Conditionals. Suggestions-results. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт). 

1.Повторити граматичний матеріал за 

посиланням 1-2. 

2. Переглянути відео за посиланням 3. 

3. Опрацювати завд 1-2, стор. 144 підручника. 

https://www.learnenglish.de/

grammar/conditional1.html 

https://www.learnenglish.de/

grammar/conditional2.html 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=xQD30YiWuVU 

 

 

Іноземна мова 

Вплив природних катаклізмів на 

життя планети. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт). 

1.Опрацювати лексичний матеріал за 

посиланням 1, також у підручнику стор. 144.  

2. Письмово: завд 4-5, стор. 145 підручника. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=x5vSPH8yt_o&t=3s 

 

 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.co

m 
Об'єми  і поверхні тіл 

Підручник : О. Істер. Рівень стандарту. 

Математика 11 клас 1. Повторити формули для 

обчислення об'ємів. Р.3,стор.244-263. 2, задачі 

8.8. 

 

 

 

 

43 група - самопідготовка 

 

 

 

https://bit.ly/3d9mCsP
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional2.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional2.html
https://www.youtube.com/watch?v=xQD30YiWuVU
https://www.youtube.com/watch?v=xQD30YiWuVU
https://www.youtube.com/watch?v=x5vSPH8yt_o&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=x5vSPH8yt_o&t=3s


 

 

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/

