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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com  
 

Футбол. Прийом, ведення, удар. 
 

Вправи на розвиток координації.  

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

=vzCtZ9KBQCY&list=PL_ZQjqw

qsKqCs4qQCQsF_p1KlHG1o6xSE 

Фізична 

культура 
Футбол. Прийом, удар. Вправи на розвиток координації.  

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

=vzCtZ9KBQCY&list=PL_ZQjqw

qsKqCs4qQCQsF_p1KlHG1o6xSE 

Хімія 

ermakovakaterina89@gmail.com 

Карбонові кислоти, їх поширення 

в природі та класифікація. 

Карбоксильна характеристична 

(функціональна) група. 

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів 

загальної середньої освіти / О. Г. 

Ярошенко.—  К.: УОВЦ «Оріон», 2018. 

1. Опрацювати § 16, с. 94-96. 

2. Переглянути презентацію за 

посиланням. 

3. Записати в зошит класифікацію та 

поширення карбрнових кислот. 

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

zanyattya-na-temu-karbonovi-

kisloti-141003.html 

 

Хімія 

Склад, будова молекул насичених 

одноосновних карбонових кислот, 

їхня загальна та структурні  

формули, ізомерія, систематична 

номенклатура і фізичні 

властивості. 

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів 

загальної середньої освіти / О. Г. 

Ярошенко.—  К. : УОВЦ «Оріон», 2018. 

1. Опрацювати § 16, с. 96-98. 

2. Виконати завдання № 1-5 на с. 99. 

 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.com 

Лабораторно – практична робота 

«Технологія приготування перших 

страв». 

Оформити звіт за зразком. 

https://sites.google.com/view/pt

u-povar-konditer/дистанційне-

навчання 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Лабораторно – практична робота 

«Устаткування для варіння їжі». 
Оформити звіт за зразком.  

https://docs.google.com/document/

d/14T-

R1A1o9kWMtqcR77lubKF1syoaC

rJUooYILSkOVQA/edit?usp=shari

ng 
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Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Біологія 

ermakovakaterina89@gmail.com 

Захист геному людини від 

шкідливих мутагенних 

впливів. 

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

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

Подільський: Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 47. Вивчити групи мутагенів. 

2. Записати до зошита назви та вплив на організм харчових 

добавок, Е-чисел, що входять до продуктів харчування.  

 

Біологія 
Розв’язування типових 

генетичних задач. 

1. Ознайомитись з умовами та розв’язуванням типових 

задач з генетики на моно- та дигібридне схрещування за 

посиланням 1. 

2. Переглянути відео за посиланням 2 і 3. 

3. Підготуватись до виконання практичної роботи на 

розв’язування задач з генетики. 

https://nenc.gov.ua/wp-

content/uploads/2015/01/

gen.pdf 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=cNtfkFSb6xc 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=K-vEvPdLduU 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com 

Волейбол. Нападаючий 

удар. 
Вправи на спритність. 

https://www.youtube.com

/watch?v=pSnJZNUpjIc 

Комплексна 

система ТО, 

ремонту с/г 

техніки 
gsljusarev@i.ua 

Характерні дефекти 

спеціальних комбайнів, 

способи їх усунення.   

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

система технічного обслуговування тракторів і 

автомобілів: підручник / .– К. : Педагогічна преса, 2006.– 

320 с., стор. 268-271, опрацювати 

https://www.youtube.com

/watch?v=DwRupTv-vEk 

 

Комплексна 

система ТО, 

ремонту с/г 

техніки 

Ремонт гідравлічного 

обладнання. 

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

система технічного обслуговування тракторів і автомобілів 

: підручник / .– К. : Педагогічна преса, 2006.– 320 с., стор. 

264-266, опрацювати. 

https://www.youtube.com

/watch?v=DwRupTv-vEk 

 

Математика Urumbeglikovat@gmail.com Двогранний кут. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас. 

1.Записати задачу № 2 стор.300. 

2.Самостійно розв’язати  №8.10  стор.302. 
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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 і ІІ 

відміни.  

Ознайомитися 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. Голуб, В. Новосьолова, К.:Педагогічна 

думка, 2018. 

https://zno.if.ua/?p=3438 
https://youtu.be/Y6uj4FEr2bA 

Українська 

мова 

Складні випадки 

відмінювання іменників ІІІ і 

ІV відмін. 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Переглянути матеріал відео за посиланням. 

Виконати впр. 594, с.165, впр. 598, с. 166. 

https://zno.if.ua/?p=3438 
https://youtu.be/Y6uj4FEr2bA 

Іноземна 

мова 
Tanyakorotenko30@gmail.com 

Система освіти США. 

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко 

В.М.( рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням.  

2. Опрацювати лексику, скласти конспект, виконати 

усно завд. 6-7, стор. 124. 

3. Завд. 8-9, стор. 124-125 підручника –прочитати, 

завд. 10, стор 125- письмово. 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=1ciiaPwhF0I 

 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.com 

Відстані у просторі. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас Рівень 

стандарту. 

1.Самостійно опрацювати 9. 

2.Звернути увагу на основні означення і 

законспектувати  їх (стор.305-307 ). 

 

Математика Відстані між площинами. 

1. Зробити  мал. 9.6 та 9.7 стор.307. 

2. Записати розв’язок задачі № 4 стор.307. 

3.Розв’язати  №№ 9.9, 9.3. 

Онлайн  уроки  телеканал 

RU: Перший  

Географія molchusik@gmail.com 

Інструктаж з БЖД. Практична 

робота №5. Складання 

картосхеми типології країн 

Америки за рівнем їх 

економічного розвитку 

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

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

Генеза, 2018. – 192с. 

Письмово виконати практичну роботу 5 стор.137. 
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Група №22 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізика ticibulka80@gmail.com 

Розв'язування задач за 

темою: «Закони електролізу 

(М. Фарадея)». 

1.Повторіть §6 стор.164. Підручник «Фізика-

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

інші та перегляньте відео уроки з розв’язком 

задач за посиланнями 1-2. 

https://www.youtube.com/

watch?v=wcI_D1djZBA 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=RizCcEoxmjc 

 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.com 

Бічна поверхня призми. 

Підручник: О. Істер  Математика 11 клас. Рівень 

стандарту . 

1. Вивчити і записати теорему  про  бічну 

поверхню  призми (стор.176). 

2. Записати задачу № 2 (стор.176 ). 

«Школа online», канал 

«Дніпро» 

 

Математика Переріз многогранника. 

Підручник: О. С. Істер Математика 11 клас. 

Рівень стандарту. 

1.Побудувати  переріз призми  за  мал.1.11  

стор.178. 

2Розв’язати  самостійно № 5 стор. 179. 

Канал « Рада» - уроки  

онлайн 

Фізична культура 

zastupvux29@ gmail.com 

Настільний теніс. Техніка 

переміщень. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NtwhgCeCKKc 

Фізична культура 
Настільний теніс. Техніка 

переміщень. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NtwhgCeCKKc 

Фізична культура 
Настільний теніс. Навчальна 

гра. 
Вправи на розвиток координації. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Ihd7MKwe1TM 
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Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
Urumbeglikovat

@gmail.com 

Многогранники. 

Призма. 

Підручник: О. Істер  Математика 11 клас. Рівень стандарту. 

1.Записати і вивчити теорему  про площу бічної поверхні прямої 

призми стор.176. 

2.Записати розв’язок задачі №1 стор.176. 

3.Дати відповіді на питання стор.180 (1-9).  

Онлайн уроки з математики, 

канал «Рада». 

С/г машини 

gsljusarev@i.ua 

Інструктаж з БЖД. 

ЛПР 13. Вивчення 

будови машин для 

внесення минеральних 

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.124-137.,повторити, відповісти на 

контрольні запитання 1-5 на стор.156.Оформити звіт згідно з 

посиланням 2. 

1.https://www.youtube.com/watch?v=2xtUXj9

cMWc 
2.http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream

/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%

D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D
0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0

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

%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%
D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B

B%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%B8%D0%B2.pdf 

С/г машини 

Інструктаж з БЖД. 

ЛПР 13. Вивчення 

будови машин для 

внесення минеральних 

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.124-137.,повторити, відповісти на 

контрольні запитання 1-5 на стор.156.Оформити звіт згідно з 

посиланням 2. 

1.https://www.youtube.com/watch?v=2xtUXj9

cMWc 
2.http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream

/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%

D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D
0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0

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

%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%
D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B

B%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%B8%D0%B2.pdf 

Географія 
molchusik@gmail

.com 

Демографічний стан 

населення. 

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

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

1)Опрацювати §18. 

2)Перегляд відеоуроку «Кількість населення світу» за посиланням. 

2) Зробити конспект за планом: 
1.Динаміка чисельності населення світу. 

2.Природний рух населення та його відтворення. 

3.Статево-вікова, шлюбно-сімейна структура населення. 

3) Письмово підготувати  повідомлення «Причини й наслідки демографічного 

старіння населення Європи», «Переваги й недоліки І(ІІ) типу відтворення 

населення», «Типи вікової структури населення» (на вибір). 

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

v=oAWh8bGM3aY 

 

Хімія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Обчислення кількості 

речовини, маси або 

об’єму продукту за 

рівнянням хімічної 

реакції, якщо один із 

реагентів взято в 

надлишку. 

1. Ознайомитись з алгоритмом розв’язування задач на обчислення 

кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної 

реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку за посиланям. 

2. Записати у зошит алгоритмом розв’язування на прикладі двох задач. 

https://history.vn.ua/pidruchniki/l

ashevska-chemistry-11-class-

2019-standard-level/14.php 

https://www.youtube.com/watch?v=2xtUXj9cMWc
https://www.youtube.com/watch?v=2xtUXj9cMWc
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2xtUXj9cMWc
https://www.youtube.com/watch?v=2xtUXj9cMWc
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/80/5/4%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oAWh8bGM3aY
https://www.youtube.com/watch?v=oAWh8bGM3aY
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://history.vn.ua/pidruchniki/lashevska-chemistry-11-class-2019-standard-level/14.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/lashevska-chemistry-11-class-2019-standard-level/14.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/lashevska-chemistry-11-class-2019-standard-level/14.php


 

Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.

com 

Країни Центрально-Східної 

Європи в 1970-х –1980-х рр. 

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

підруч. для 11 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 

2018. – 160 с. 

1)Опрацювати §13. 

2)Перегляд відео «Осінь народів» за посиланням 1. 

3) Зробити конспект за планом: 
1.Кризові явища у країнах регіону наприкінці 1980-х рр. 

2.Перебудова в СРСР. 

3. «Оксамитові» Революції у країнах Східної Європи. 

4.Письмово, використавши матеріал підручника та додаткові 

джерела(за посиланням 2,3); складіть історичний портрет Леха 

Валенса або Вацлава Гавела. 

1. 

https://www.youtube.com/watch

?v=f3_Y1bswSZw 

2. 

https://www.youtube.com/watch

?v=fW3mBWMP4Qc 

3. 

https://www.youtube.com/watch

?v=NfbdV3jaKwQ 

 

Всесвітня історія 

Країни Центрально-Східної 

Європи в 1990-х – на початку 

ХХІ ст. 

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

підруч. для 11 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 

2018. – 160 с. 

1)Опрацювати §14, 15. 

2)Перегляд відео «Югославські війни» за посиланням.  

3) Зробити конспект за планом: 

1.Перебудова і розпад СРСР. 

2.Розпад Югославії та громадянські війни. 

3.Розпад Чехословацької республіки. 

4.Країни  Центрально-Східної Європи після революцій. 

4)Письмово складіть хронологічну таблицю вступу країн  

Центрально-Східної Європи до ЄС і НАТО. 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZZKQzawm2tk 

 

Українська мова 

ndovganich75@g

mail.com 

Стилістичні можливості 

фразеологізмів. 

Опрацювати матеріал презентації за посиланням. 

Переглянути відеоматеріал та виконайте тести. 

 

https://vseosvita.ua/library/preze

ntacia-z-temi-frazeologizmi-

154183.html 

https://youtu.be/j31cfzUkGaM 

https://zno.osvita.ua/ukrainian/a

ll/949/ 

Українська мова 

Стилістичні особливості частин 

мови. 

Синтаксичні одиниці в різних 

стилях. 

Переглянути матеріал за посиланням. 

Опрацювати матеріал підручника с.181- 182, 186 – 187. 

Виконати тестові завдання на с. 182 – 184 та завдання 5,6, с. 

188. Підручник О. Авраменко Українська мова 11 клас 

(рівень стандарт)- К.:Грамота, 2019. 

https://youtu.be/TwXcLCew35

Q 

 

Матеріалознавст

во 
natalagaraz89@gm

ail.com 

Чавуни. Визначення чавуна. 

Види матеріали для його 

отримання. Класифікація 

чавунів, їх механічні 

властивості, маркування 

сфери використання. 

1)Прочитати  § 4.4 підручник «Матеріалознавство і 

технологія» В.В. Хільчевський. 

2) Законспектуйте навчальний матеріал за посиланням 

1. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f3_Y1bswSZw
https://www.youtube.com/watch?v=f3_Y1bswSZw
https://www.youtube.com/watch?v=fW3mBWMP4Qc
https://www.youtube.com/watch?v=fW3mBWMP4Qc
https://www.youtube.com/watch?v=NfbdV3jaKwQ
https://www.youtube.com/watch?v=NfbdV3jaKwQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZZKQzawm2tk
https://www.youtube.com/watch?v=ZZKQzawm2tk
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-frazeologizmi-154183.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-frazeologizmi-154183.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-frazeologizmi-154183.html
https://youtu.be/j31cfzUkGaM
https://zno.osvita.ua/ukrainian/all/949/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/all/949/
https://youtu.be/TwXcLCew35Q
https://youtu.be/TwXcLCew35Q


Група №35 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

gsljusarev@i.ua 

Випрямляч. 

Призначення, 

будова і принцип 

дії. 

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

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

стор 181-183, опрацювати.  

1. 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 

Іноземна мова Tanyakorotenko30@gmail.com 

Професії та 

професійні 

навички. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням 1-2, скласти 

конспект. 

2. Самостійно опрацювати завдання 4 підручника, 

стор. 55. 

3. Переглянути відео за посиланням 3. 

4. Письмово: скласти свій список порад «Як 

вдосконалювати професійні навички». 

 

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

=lgeTUtVjuOM 

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

=Rxji7S2Igxg&list=PLhCTkN6Y

WdPmnkwlHAbOSTMUUMrQ1Z

xKA 

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

=vE-1BKXJQiA 

Культура 

молодого 

робітника 
natalagaraz89@gmail.com 

Значення 

спілкування у 

життєдіяльності 

людей. 

Пройдіться за посиланням.  
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/cultur

e/10407/ 

Культура 

молодого 

робітника 

Види та форми 

спілкування. 

Перегляньте відео за посиланням.  

 

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

=RpyKvagik04 

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

=YXzFriRGWiM 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.com 

Проза другої 

половини ХХ ст. 

Олесь Гончар. 

Загальна 

характеристика 

творчого доробку, 

громадянська й 

життєва позиція, 

роль у духовному 

відродженні нації. 

Переглянути матеріал презентації за посиланням. 

Опрацювати матеріал підручника О. Авраменко. 

Українська література, 11 клас ( рівень стандарт)- 

К.:Грамота, 2019.С. 178-179. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

Записати до робочого зошита біографічні дані Олеся 

Гончара. 

https://youtu.be/RtFgVq8w728 

 

https://youtu.be/x5FxsBYNNhg 

 

 

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
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
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
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
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
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
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
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
https://www.youtube.com/watch?v=lgeTUtVjuOM
https://www.youtube.com/watch?v=lgeTUtVjuOM
https://www.youtube.com/watch?v=Rxji7S2Igxg&list=PLhCTkN6YWdPmnkwlHAbOSTMUUMrQ1ZxKA
https://www.youtube.com/watch?v=Rxji7S2Igxg&list=PLhCTkN6YWdPmnkwlHAbOSTMUUMrQ1ZxKA
https://www.youtube.com/watch?v=Rxji7S2Igxg&list=PLhCTkN6YWdPmnkwlHAbOSTMUUMrQ1ZxKA
https://www.youtube.com/watch?v=Rxji7S2Igxg&list=PLhCTkN6YWdPmnkwlHAbOSTMUUMrQ1ZxKA
https://www.youtube.com/watch?v=vE-1BKXJQiA
https://www.youtube.com/watch?v=vE-1BKXJQiA
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10407/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10407/
https://www.youtube.com/watch?v=RpyKvagik04
https://www.youtube.com/watch?v=RpyKvagik04
https://www.youtube.com/watch?v=YXzFriRGWiM
https://www.youtube.com/watch?v=YXzFriRGWiM
https://youtu.be/RtFgVq8w728
https://youtu.be/x5FxsBYNNhg


 

Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Іноземна мова 
 

Tanyakorotenko30@gmail.

com  

Лісові пожежі. Поповнення 

мовного портфоліо. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт) 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, 

опрацювати лексику, скласти конспект. 

2. Опрацювати завд 5, стор. 154 підручника. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=cNVZEVq3KzY 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Dm0oD1MBbVQ 

 

Обладнання та 

технології 

зварювальних робіт 

natalagaraz89@gmail.com 

ЛПР №1 Проведення 

інструктажу з БЖД. Дослідження 

параметрів режиму зварювання. 

Сили зварювального струму, 

напруги на дузі та швидкості 

зварювання на форму та розміри 

шва. 

1)Повторити стор. 168  - 171; 200 - 207 

підручник «Технологія електродугового 

зварювання»  І.В. Гуменюк 

2)Пройдіть за посиланням   

3) За посиланням оформіть звіт (на аркуші 

паперу) про виконання ЛПР№1. 

3.1 Запишіть: тему, мету, обладнання, 

теоретичні відомості .  

3.2 Зробіть висновки 

3.3 Дайте відповіді на контрольні запитання. 

https://naurok.com.ua/laborat

orno-praktichna-robota-tema-

vivchennya-osnovnih-

parametriv-rezhimu-

zvaryuvannya-139081.html 

Інформаційні 

технології 
Tatiana618@ukr.net 

Контрольне тестування. 

 

1. Перейдіть за посиланням, пройдіть 

тестування. 

2. Зробіть скріншот резельтату проходження 

тесту, надішліть викладачу на поштову 

скриньку. 

https://onlinetestpad.com/
hniiskr77lceu 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@gmail.

com 

Правила поведінки під час 

землетрусу. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, 

опрацювати лексику, скласти конспект. 

2. Написати стислий переказ історії за відео-1, 

у теперішньому часі 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=GGbE-GaTric 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YLD5PgCWiOA 

 

Іноземна мова 
Лексико- граматичний. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, 

скласти конспект. 

2. Опрацювати завд 3, стор. 155 підручника, 

записати план.  

3. Письмово: завд. 4-5, стор. 156-157 

підручника. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=o9aVjBHEEbU 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DqwzYoThUpg 

 

 

43 група - самопідготовка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNVZEVq3KzY
https://www.youtube.com/watch?v=cNVZEVq3KzY
https://www.youtube.com/watch?v=Dm0oD1MBbVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dm0oD1MBbVQ
https://naurok.com.ua/laboratorno-praktichna-robota-tema-vivchennya-osnovnih-parametriv-rezhimu-zvaryuvannya-139081.html
https://naurok.com.ua/laboratorno-praktichna-robota-tema-vivchennya-osnovnih-parametriv-rezhimu-zvaryuvannya-139081.html
https://naurok.com.ua/laboratorno-praktichna-robota-tema-vivchennya-osnovnih-parametriv-rezhimu-zvaryuvannya-139081.html
https://naurok.com.ua/laboratorno-praktichna-robota-tema-vivchennya-osnovnih-parametriv-rezhimu-zvaryuvannya-139081.html
https://naurok.com.ua/laboratorno-praktichna-robota-tema-vivchennya-osnovnih-parametriv-rezhimu-zvaryuvannya-139081.html
https://onlinetestpad.com/hniiskr77lceu
https://onlinetestpad.com/hniiskr77lceu
https://www.youtube.com/watch?v=GGbE-GaTric
https://www.youtube.com/watch?v=GGbE-GaTric
https://www.youtube.com/watch?v=YLD5PgCWiOA
https://www.youtube.com/watch?v=YLD5PgCWiOA
https://www.youtube.com/watch?v=o9aVjBHEEbU
https://www.youtube.com/watch?v=o9aVjBHEEbU
https://www.youtube.com/watch?v=DqwzYoThUpg
https://www.youtube.com/watch?v=DqwzYoThUpg


 

Посилання на YouTube-канал Міністерства освіти і науки - проєкт «Всеукраїнська школа 

онлайн» 

https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?view_as=subscriber 

 

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://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?view_as=subscriber
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
http://www.testorium.net/

