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РОЗКЛАД УРОКІВ на 02 квітня 2020 року  (четвер) 

Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Комплексні вправи. 
 

Вправи на силу.  

https://www.youtube.

com/watch?v=I3nKH

xL8aAs 

Фізична 

культура 
Футбол. Ведення, передачі, 

удар. 
Вправи на розвиток координації.  

https://www.youtube.

com/watch?v=vzCtZ

9KBQCY&list=PL_

ZQjqwqsKqCs4qQC

QsF_p1KlHG1o6xS

E 

Устаткування 

підприємств 

харчування 
g.kr.v.irina@gmail.com 

Експлуатація газового та 

електричного устаткування. 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та торговельного 

обладнання. Самостійно опраціювати та законспектувати стор. 

303, 307 – 308, 322 . 
https://www.youtube.c

om/watch?v=4tzLDude

-jE&t=57s 
Устаткування 

підприємств 

харчування 

Парові харчоварильні котли. 

 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та торговельного 

обладнання. Самостійно опрацювати та законспектувати §88 , 

стор. 323 – 331. Переглянути відео за посиланням. 

Біологія 
ermakovakaterina89@g

mail.com 

 

Роль процесів дихання в 

забезпеченні організмів 

енергією.   

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

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

1. Опрацювати § 27, с. 114. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Заповнити в зошиті таблицю «Фази і процеси фотосинтезу» зі с. 

115. 

https://naurok.com.u

a/rol-procesiv-

dihannya-v-

zabezpechenni-

organizmiv-

energieyu-

133552.html 
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Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізика gsljusarev@i.ua Вологість повітря. Точка роси. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

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

видавн. «Ранок», 2018, стор. 192-195, відповісти на 

контрольні запитання та на питання впр. №32. 

https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 

 

Українська 

мова 

ndovganich75@gmail.com 
Написання слів іншомовного 

походження. Правило «дев'ятки". 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

Переглянути відеоматеріал про новий правопис за 

посиланням. 

Виконати тестові завдання за посиланням 

https://studfile.net/preview/5

110449/page:35/ 

https://youtu.be/MYy_Wsd

HWWU 

https://youtu.be/SunIrw3fY

Uc 

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

avopis-skladnih-sliv-razom-

okremo-cherez-defis-

22844.html 

Українська 

мова 

Опрацювати матеріал підручника с. 120-121. 

Виконати впр. 428, с.120; Впр. 432, с.121; 

Виконуєте один із варіантів  домашнього завдання на с. 

122. Підручник Українська мова ( рівень стандарт), 10 

клас., Н. Голуби, В. Новосьолова, К.: Педагогічна 

думка,2018. 

 

Громадянська 

освіта 
molchusik@gmail.com 

Демократія. Цінності демократії. 

Демократичні інститути. 

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 § 20. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Демократія. 

Принципи демократії. 

3.Цінності демократії. 

3)Написати есе,епіграфом до якого будуть слова 

В.Черчилля: « Демократія -  найгірша форма правління, 

якщо не брати до уваги всі інші,котрі час від часу 

перевіряли». 

 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.com 

Природа і людина в драмі-феєрії 

Лесі Українки « Лісова пісня". 

Конфлікт між буденним життям і 

високими пориваннями 

особистості, дійсністю і мрією. 

Художні особливості драми-

феєрії. 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Опрацювати і законспектувати матеріал підручника с. 224, 

226 – 227. 

ПідручникАвраменко О.  Пахаренко В. Українська 

література, 10 клас(рівень стандарту) :  К. : Грамота, 2018. 

https://www.ukrlib.com.u

a/tvory/printit.php?tid=92

90 
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Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська 

мова 
 ndovganich75@gmail.com 

Складні випадки відмінювання 

іменників І та ІІ відміни. 

Ознайомитись з матеріалом за посиланням. 

Переглянути матеріал відео за посиланням. 

Опрацювати матеріал підручника с.154,157,161. 

Виконати: впр..548,с. 154. Впр.558, с. 156. Впр. 568, с. 

159. Підручник Українська мова ( рівень стандарт), 10 

клас., Н. Голуби, В. Новосьолова, К.: Педагогічна 

думка,2018.  

https://zno.if.ua/?p=3438 

 

https://youtu.be/Y6uj4FEr2bA 

 

Біологія 
ermakovakaterina89@gmail.co

m 

 

Сучасні молекулярно-генетичні 

методи досліджень спадковості 

людини. 

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

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

Подільський : Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 37. 

2. Ознайомитись з відео за посиланням. 

3. Розгадати слово-термін на с. 156. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=LlW0qv_HFRA 

 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com 

Волейбол. Прийом м'яча 

зверху. 
Вправи на силу. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=S98wO9zcjN8 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.com 

Символічність образів Мавки 

і дядька Левка – уособлення 

духовності й краси. Мати 

Лукаша й Килина – антиподи 

головній героїні Мавці в 

драмі-феєрії Лесі Українки « 

Лісова пісня". 

Опрацювати матеріал підручника Авраменко О. 

Пахаренко В. Українська література, 10 клас (рівень 

стандарту) :  К. : Грамота, 2018 с.226 – 227. 

Виконати письмово тестові завдання с.227 -228. 

 

 

Географія molchusik@gmail.com Основні країни Океанії 

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

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

Генеза, 2018. – 192с. 

1)Опрацювати §21. 

2)Перегляд презентації «Океанія. Регіони Океанії» за 

посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.ЕГП Океанії. 

2.Природно-ресурсний потенціал. Населення. 

3.Сучасний стан господарства. 

https://ppt-online.org/287286 
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Група №22 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 
Urumbeglikovat@gma

il.com 

Скалярний добуток векторів. 

Підручник: О. С. Істер Математика 10клас 

«Школа online», канал «Дніпро»1. Повторити 

наслідки  з теореми про скалярний  добуток 

векторів. (стор.351).  

2.Записати задачу 4 (стор.352). 

 

Математика Самостійна робота. 3.Виконати самостійно №14.6, №14.8, № 14.10. 
https://bit.ly/214zyV, 

канал «Київ» 

Географія 
molchusik@gmail.co

m 
Біосфера та біологічні ресурси. 

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

заг. серед. освіти / В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. 

– К.: Генеза, 2018. – 192с. 

1)Опрацювати §15. 

2)Перегляд презентації «Біосфера» за посиланням 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Поняття «біосфера», її складові та межі. 

2.Рослинний і тваринний світ. 

3.Біологічні ресурси. 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-biosfera-sklad-ta-

mezhi-biosferi-6-klas-

21786.html 

 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@g

mail.com 

Екологічні проблеми світу. 

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас»              

Буренко В.М.( рівень стандарт). 

1. Самостійно опрацювати завд.4-7, стор.161-162 

підручника 

2. Переглянути відео за посиланням.  

3. Опрацювати завд. 8-10, стор. 162-163 

підручника. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JHDVqz52xGg 

 

Фізика 
ticibulka80@gmail.co

m 

Електричний струм в електролітах. 

Електроліз. 

1.Опрацюйте§6 стор.28. Підручник «Фізика-11 

клас» (рівень стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші та 

перегляньте відео урок та відео демонстрації за 

посиланнями 1-3. 

2.Законспектуйте навчальний матеріал §6. 

3. Запишіть розв'язок задачі «Учимося 

розв'язувати задачі» на стор.31. 

4. Дайте письмові відповіді на контрольні 

запитання на стор.31. 

5. Самостійно розв'яжіть задачі вправи №6 (1-3) 

стор.32. 

Д/з та підручник ви можете знайти на сайті 

(пройдіть за посиланням). 

https://www.youtube.com/

watch?v=oD98vZrEaas 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=XYC6RFfk4Xg 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=fatybMEcAjo 

 

https://sites.google.com/vi

ew/pervomluk/ 

 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Настільний теніс. Подача. Вправи на швидкість. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_lwVjd3Wi_k 

Фізична культура Настільний теніс. Прийом. Вправи на гнучкість. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_lwVjd3Wi_k 
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Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Географія 

molchusik@gm

ail.com 

Ґрунти та природні зони 

світу. Узагальнення знань з 

теми «Загальні 

закономірності географічної 

оболонки Землі». 

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

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

1)Опрацювати §16. 

2)Перегляд презентації «Природні зони Землі» за посиланням 1. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Грунти,їхні властивості та типи. 

2.Природні зони. 

4)Повторити §4-16. 

5)Письмово виконати тестові завдання(на вибір один з варіантів) за 

посиланням 2. 

1.https://naurok.com.ua

/prezentaciya-do-lekci-

prirodni-zoni-zemli-

103905.html 

2.https://naurok.com.ua

/kontrolni-testovi-

zavdannya-z-temi-

zagalni-

zakonomirnosti-

geografichno-obolonki-

zemli-138226.html 

Географія 

Світосистема: сутність і 

функціонально-

компонентний склад. 

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

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

1)Опрацювати §17. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Сутність світо системи та її функціонально-компонентний склад. 

2.Географічний простір. 

3)Письмово заповнити таблицю «Покомпонентна характеристика світо 

системи» стор.90. 

 

Математика 
Urumbeglikov
at@gmail.com 

Розв’язання вправ  та задач. 

Підручник: О.Істер. Математика 10 клас Рівень стандарту. 

1.Повторити  §15. 

2.З’ясувати поняття дзеркальної симетрії. 

3.Записати задачу №3 стор.356. 

 

С/г машини 

gsljusarev@i.ua 

Інструктаж з безпеки 

життєдіяльності. 

Лабораторно-практична 

робота 12. Вивчення будови 

машин для внесення 

органічних добрив. Їх 

регулювання. 

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.147-152.,повторити, відповісти на контрольні запитання 6-10 на 

стор.156.Оформити звіт згідно посилання 3(Л.Р.3.3). 

1.https://www.youtube.

com/watch?v=slMHPD

HfXWI 

2.https://www.youtube.

com/watch?v=h5y7P7i

oN90 

3.https://naurok.com.ua

/mashini-dlya-

pidgotovki-ta-

vnesennya-dobriv-

laboratorno-praktichni-

roboti-89548.html 

 

С/г машини 

Фізика 
ticibulka80@gm

ail.com 

Термоелектронна емісія та 

струм у вакуумі, його 

застосування. Принцип дії 

електронно-вакуумних 

приладів на прикладі 

вакуумного діоду. 

1.Опрацюйте§8 стор.37. Підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту) В.Г. 

Бар'яхтар та інші. 

2. Перегляньте відео 1-7 за темою уроку за посиланням. 

3. Дайте письмові відповіді на контрольні запитання на стор.41. 

4. Розв’яжіть завдання вправа №8 на стор.42. 

http://fastivs7k11.blogs

pot.com/2013/11/blog-

post_911.html 
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Група №28 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/p

resentation/d/1htK40N1H

RMoUhYHzdW_EQkrwg

Hvce1nheSgyskTdeCk/ed

it#slide=id.p1 

2) 

https://www.youtube.com

/watch?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/p

resentation/d/1DoRuYgG

gfLv2VjK0wWDAFaJJuq

Z1wYVzi_UN9P-

LnOQ/edit#slide=id.p1 

2) 

https://www.youtube.com

/watch?v=4WsUiQUmjv

M&list=PL_zDp5rG6Hqt

q3uYER1oV23Zdjs0xOP

8-&index=29&t=0s  

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

galinalu69@ukr. net 

Порядок перевірки 

працездатності, 

неушкодженості 

устаткування та 

засобів захисту. 

Законспектувати. Інтернет ресурси.  

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Волейбол. Прийом 

м'яча двома знизу. 
Вправи на силу. 

https://www.youtube.com

/watch?v=S98wO9zcjN8 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@gm

ail.com 

Винаходи і 

винахідники. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 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 
 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.
com 

Вектори у просторі. 

Дії з векторами. 

Опрацювати параграф 12. Підручник Істер. Математика-10 клас. 

Записати задачу 2 стор.335; самостійно розв'язати 12.10,  12.11. 
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https://www.youtube.com/watch?v=bNUfZ3_VkuE
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Група №35 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@gmail.

com 

Тема уроку: Вибір 

професії 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт). 

1.Перезлянути відео за посиланням 1-2, скласти 

конспект. 

2. Самостійно опрацювати завд. 1-3, стор. 52 

підручника. 

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

=x9TFF2t06WM 

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

=YVfTYZZEipw 

ПДР gsljusarev@i.ua 

Дії водія під час 

вимушеної зупинки на 

переїзді. Порядок руху 

через залізничний переїзд 

сільськогосподарських, 

дорожніх, будівельних та 

інших машин і 

механізмів. Небезпечні 

наслідки порушення 

правил руху через 

залізничний переїзд. 

Правила дорожнього руху: https://vodiy.ua/pdr/ пункти 

20.8-20.10, опрацювати, вивчити правила за 

допомогою посилання. 

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

=6lhqdBqertg 

Біологія 
ermakovakaterina89@gmai

l.com 

 

Узагальнення і 

систематизація знань з 

теми: «Популяція. 

Екосистема. Біосфера». 

Виконати тестове завдання за посиланням. 

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

ocinyuvannya-populyaciya-

ekosistema-biosfera-z-biologi-dlya-

11-klasu-6721.html 

 

Інформаційні 

технології 
Tatiana618@ukr.net 

Інструктаж з БЖД.  

Практична робота 1. 

Робота в електронній 

пошті. 

 

1. Перегляньте відео за посиланням 1. 

2. За посиланням 2 запишіть тему та теоретичні 

відомості до практичної роботи.  

3. Виконайте практичну роботу за наданим 

прикладом. 

4. Зробіть висновки.  

5. Надішліть отримані результати та висновки на 

електронну скриньку викладачу. 

1) 

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

=o63aLEvsorI 

2) 

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

hool1yasenchuk/materiali-do-

urokiv/10-klas/urok-28 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com 

Волейбол. Прийом м'яча 

двома зверху. 
Вправи на силу. 

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

=S98wO9zcjN8 
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https://www.youtube.com/watch?v=YVfTYZZEipw
https://vodiy.ua/pdr/
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Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Біологія 
ermakovakaterina89@gmai

l.com 

 

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 з рослинним 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 

 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@gmail.

com 

Правила безпеки під час лиха. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк ( рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1. 

2. Опрацювати завд 1-2, стор. 146 підручника. 

3. Переглянути відео за посиланням 2. 

3. Скласти діалог за відео- зразком. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=G4H1N_yXBiA&t=5

6s 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=zKAYAnLsoUk&t=19

8s 

 

Іноземна мова 
Запобігання природним 

стихійним лихам. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт). 

1.Переглянути відео за посиланням.  

2. Письмово: завд 3-5, стор. 148-150 

підручника. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=uhfVT5iAtMM 

 

 

 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.co

m 

Об’єми та поверхні  тіл:      

піраміда, паралелепіпед. 

Підручник: О.Істер. Рівень стандарту. 

Математика 11 клас. 

1.Вивчити  формули  об’ємів та поверхонь 

тіл. 

2.Виконати  завдання  № 8 стор.254. 

https : //bi t.Ly/3d9mCsP 

Математика 
Об’єми і поверхні тіл 

обертання 

Підручник: О. Істер . Рівень стандарту. 

Математика 11 клас. 

1.Опрацювати  та законспектувати  

основні положення §10.  Р.3 Ч.2. 

 «Школаonline»   канал   

«Дніпро ТВ» 

 

 

43 група - самопідготовка 
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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/

