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Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Навчальна 

гра. 

 

Вправи на розвиток сили.  

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

v=ArieyJjVj18 

Фізична 

культура 
Футбол. Навчальна 

гра. 
Вправи на розвиток сили.  

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

v=ArieyJjVj18 

Біологія 
ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Структури клітин, які 

забезпечують процеси 

метаболізму. 

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

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

1. Опрацювати § 22. 

2. Виконати в зошиті самостійну роботу з ілюстрацією зі с. 94. 

3. Ознайомитись з відео за посиланням. 

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

v=J8VuigisH1M 

Математика 
Urumbeglikovat@g

mail.com 

Вимірювання кутів 

між прямою і 

площиною. 

Підручник  О. Істер, Математика 10 клас. 

1.Самостійно опрацювати § 10, п.2. 

2.Записати задачу №2  стор.313. 

3.Дати відповіді на питання 1- стор.317. 

4.Розв’язати  №10.6. 

Онлайн уроки канал «Дніпро», 

«Київ». 

Історія України 

molchusik@gmail

.com 

Форсована 

індустріалізація. 

Згортання непу і 

перехід до директивної 

економіки. 

Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., Наумчук О.В. 

Історія України. Рівень стандарту: підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. 

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

1)Опрацювати §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.com/watch?

v=xiYfuBI_EtM 

2. 

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

na-industrializaciya-v-radyanskiy-

ukra-ni-30318.html 

Географія 
Мікронезія, Меланезія, 

Полінезія. 

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. 

4) Письмово дати відповідь на тестові завдання стор.122-123. 

https://ppt-online.org/287286 
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Група №15 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

ТумасЙостаТранстремер (1931 – 

2015). Лірика (1-2 твори за вибором 

учителя) Тумас Йоста Транстремер – 

лауреат Нобелівської премії, поет, 

перекладач, прозаїк. Розмаїття тем і 

жанрів його лірики. Актуальні 

проблеми сьогодення та образ 

сучасної людини в поезії Т. Й. 

Транстремера. 

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 

Н.Міляновська "Астон" 2018 Опрацювати стор.243-247 

Відповідати на питання 1-9 на сторінці 247. 

 

 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@g

mail.com 
Молодіжні субкультури. 

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

(рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2. 

2. Опрацювати лексику, скласти конспект, виконати завд. 

10-12, стор. 73-74 письмово. 

https://www.youtube.com

/watch?v=RV50AV7-Iwc 

https://www.youtube.com

/watch?v=gVi0v78jcI8 

 

Математика 
Urumbeglikovat@gma

il.com 
Перпендикулярність площин. 

Підручник: О. Істер, Математика 10 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Записати теорему про ознаку перпендикулярності 

площин (стор.299). 

2.Записати задачу №3 стор.300. 

Відео-уроки: телеканал 

«Україна» 

Телеканал « Дніпро» 

 

Біологія 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Інструктаж з БЖД 

Практична робота № 2. Розв’язування 

типових генетичних задач. 

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

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

Подільський: Абетка, 2018. 

1. Записати до зошита тему, мету практичної роботи зі с. 

148. 

2. Виконати завдання № 1-4 до практичної роботи. 

3. Записати висновки після виконання роботи. 

 

Біологія 
Генетичний моніторинг в людських 

спільнотах. 

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

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

Подільський: Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 48.  

2. Записати в зошит методи генетичної діагностики. 

3. Виконати завдання «Біологія+література» зі с. 200, 

відповідь записати в зошит. 

4. Підготувати проєкт з теми: «Скринінг-програми для 

новонароджених». 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
Urumbeglikovat@g

mail.com 

Вимірювання  відстаней між 

площинами. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас Рівень стандарту. 

1. Опрацювати п.2 стор.306. 

2. Записати задачу №2 стор.306. 

 

Математика Розв’язання задач. 1.Розв’язати самостійно № 9.7, 9.9. 
Онлайн уроки, канал 

«Дніпро» 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Прийом зверху, 
передача. 

Вправи на спритність. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=S98wO9zcjN8 

Фізична 

культура 
Волейбол. Прийом знизу під 

удар. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=qdmVC-43eAM 

Фізична 

культура 
Волейбол. Нападаючий удар. Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pSnJZNUpjIc 

Біологія 
ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Гени структурні та 

регуляторні. Регуляція 

активності генів в 

еукаріотичній клітині. 

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

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

1. Опрацювати § 39. 

2. Записати в зошит механізми регуляції генів зі с. 164. 

3. Переглянути презентацію за посиланням. 

4. Виконати завдання на формування пошукових умінь зі с. 164. (в 

зошиті). 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-geni-strukturni-ta-

regulyatorni-regulyaciya-

aktivnosti-geniv-106464.html 
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Група №22 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська література 

ndovganich75@gmail.

com 

О. Турянський. «Поза межами 

болю». Біологічні інстинкти і 

духовна воля до життя.  Ідея 

перемоги духа над матерією.  

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Записати до робочого зошита основні проблеми 

твору. Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

https://vseosvita.ua/library/os

ip-turanskij-poza-mezami-

bolu-teoria-34407.html 

https://youtu.be/x1NxQJUP0

EA 

 

Українська література 

Література письменників-

емігрантів. «Празька школа» 

української поезії та її 

представники. Євген Маланюк. 

Художнє осмислення трагічної 

історії України, оптимістичний 

висновок про її майбутнє в поезії 

«Уривок з поеми». 

Прочитати і законспектувати матеріал про 

письменників-емігрантів с.151-152 підручник 

Українська література О.Авраменко,11 клас 

(рівень стандарту).-Київ:Грамота,2018. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

Ознайомитися з життям та творчістю Євгена 

Маланюка за підручником с.153. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням 

Читати «Уривок з поеми» с.154. 

https://youtu.be/2adSLIN_B1

s 

 

 

https://youtu.be/qreK9CsCp

N4 

 

 

Історія України 

molchusik@gmail.co

m 

Інструктаж з БЖД. Практичне 

заняття. Феномен українського 

шістдесятництва. 

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 §15. 

2) Підготуйте презентацію про життєвий шлях і 

творчість одного з митців -шістдесятників. 

 

Історія України 
Урок  узагальнення знань з теми 

«Україна в умовах десталінізації». 

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)Повторити §9 - §15. 

2)Письмово виконайте завдання 1-10 стор.98-99. 

 

Інформатика Tatiana618@ukr.net 

Інструктаж з БЖД.  

Практична робота 5. Створення та 

налагодження інтерактивної веб-

сторінки з використанням форм та 

веб-програмування.  

1. Переглянути відео урок за посиланням 1. 

2. Опрацювати презентацію за посиланням 2. 

3. Записати основні поняття по темі уроку. 

4. Виконати практичну роботу на ПК за зразком. 

5. Дати відповіді на питання. 

 

1) 

https://www.youtube.com/watch

?v=pmbdxsAAgGY 

2) 

https://docs.google.com/present

ation/d/1YmuFRJfLWLEHYEh

VDrUBUi4XF-

DYY_24Oo_lAxTygSw/edit#sli

de=id.p1 
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Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Захист Вітчизни 
Orehovd1956@gmail.co

m 

Захист від терористичних проявів та 

надзвичайних ситуацій. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний матеріал. 

§43. «Захист Вітчизни» підручники 10-11  класу закладів 

загальної середньої освітила А.А. Гудима та інші. 

 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com Контрольна робота. 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту В.Паращич 

«Ранок» 2019. Опрацювати стор.89-122. 
 

Українська мова 
ndovganich75@gmail.c
om 

Тире в складному реченні. 

Розділові знаки при прямій мові. 

Опрацювати  с.140-141.Виконати впр. 3, с.141. 

Тестові завдання с.141-142. 

Опрацювати матеріал підручника с.144. 

Виконати впр. 3,с.145;тестові завдання с.146-147. Підручник 

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

Грамота, 2019.  Переглянути відео за посиланням. 

https://youtu.be/KXL

wx1-xcww 

С/г машини 

 

 

 

gsljusarev@ 

i.ua 

Підсумковий урок з теми 

«Виконання приготування та 

внесення мінеральних та органічних 

добрив та ядохімікатів». 

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

та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. 

Кн.3: Сільськогосподарські машини.  – К,:Грамота, 2003 р. 

429  ст. стор.119-1155,  повторити ти, відповісти письмово 

на запитання на стор. 156. 

https://www.youtube.

com/watch?v=Xse89

Kvg7x0 

 

С/г машини 

Технологiї заготiвлi коpмiв i 

комплекси машин. Агротехнiчнi 

вимоги до коpмозбиpальних машин. 

Типи косаpок і граблів, їх 

хаpактеpистика, будова та pобота. 

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

та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. 

Кн.3: Сільськогосподарські машини.  – К,:Грамота, 2003 р. 

429  ст. Стор.327-345,  опрацювати, ознайомитися з роботою 

граблів і косилок за посиланням. 

https://www.youtube.

com/watch?v=O5u9l

GcR7Sg 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=Sv4hc

YAfkOE 
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Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Біологія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Адаптація як загальна властивість 

біологічних систем. 

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

загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 1, с. 4-5. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Записати в зошиті адаптації на кожному з 

рівнів організації біосистем. 

https://naurok.com.ua/pre

zentaciya-adaptaciya-yak-

zagalna-vlastivist-

biologichnih-sistem-

119441.html 

Біологія 
Принцип єдності організмів та середовища 

мешкання. 

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

загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський: Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 1, с. 5-6. 

2. Виконайте (в зошиті) самостійну роботу з 

таблицею зі с. 6. 

3. Переглянути відео за посиланням. 

https://www.youtube.com

/watch?v=KMsU33lfOSw 

Фізика 

ticibulka80@gma

il.com 

Розв'язування задач. Підготовка до 

контрольної роботи №3 (Розділ ІІ.  

Електромагнітні коливання та хвилі). 

Повторіть теоретичний матеріал розділу 

Розділ ІІ. Електромагнітні коливання та хвилі 

§17-23 підручник «Фізика-11 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші.  

Перегляньте відеоматеріал з теми та відео 

урок з прикладами розв’язування задач за 

посиланнями 1-2. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=OLR2BW4

vCoU&feature=youtu.b

e 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2ThXaErEj

3o 

Фізика 

Розв'язування задач. Підготовка до 

контрольної роботи №3 (Розділ ІІ.  

Електромагнітні коливання та хвилі). 

Виконайте завдання для самоперевірки стор.137 

підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту) 

В.Г. Бар'яхтар та інші. 

 

Українська 

література 
ndovganich75@gm

ail.com 

Євген Маланюк. «Напис на книзі віршів…» - 

ліричний роздум про призначення поезії, 

важливості місії поета закарбувати свій час 

для нащадків. 

Читати поезія»Напис на книзі віршів»,с.156, 

Підручник О. Авраменко Українська мова 11 клас 

(рівень стандарт), К.: Грамота, 2019; 

Письмово виконати завдання 5 с.157; завдання 

6,с.157-158 Підручник О. Авраменко Українська 

мова 11 клас (рівень стандарт), К.: Грамота, 2019 

Прослухати аудіо запис за посиланням. 

https://youtu.be/ogOvqkL

CnSg 
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Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

ПДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gsljusarev@i.ua 

Інструкція з БЖД Лабораторно-

практична робота: . Ознайомлення 

з діями водіїв за конкретних умов 

дорожнього руху. Формування 

вміння при проїзді залізничних 

переїздів. 

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

20, повторити. Опрацювати відеоролик , відповісти на 

запитання практикуму за посиланням 2. 

 

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

v=6lhqdBqertg 

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

v=2V-lW92O1Sc 

ПДР 

Рух по автомагістралях. Рух по 

автомагістралях і дорогах для 

автомобілів. Автомагістралі і 

дороги для автомобілів, їх основні 

ознаки. Транспортні розв'язки на 

автомагістралях і дорогах для 

автомобілів. Вимоги правил 

дорожнього руху щодо руху на 

автомагістралях і дорогах для 

автомобілів. Заборони, які діють 

на автомагістралях. Обов'язки 

водія під час вимушеної зупинки 

на проїзній частині автомагістралі 

або на узбіччі 

 

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

27, опрацювати. Відповісти на тестові питання за 

посиланням 1. 

1.https://roadrules.com.ua/pdr-

testi/online-test/theme/27-rukh-po-

avtomagistralyakh-i-dorogakh-

dlya-avtomobiliv.html 

 

ПДР 

Рух у житловій зоні. Переваги 

пішоходів під час руху в житловій 

зоні. Особливості вимог правил до 

водіїв під час користування 

дорогами в житловій зоні. 

 

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

26, опрацювати. Відповісти на тестові питання за 

посиланням 1. 

 

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

v=uzgonspAu0E 

 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Вимоги до особистих якостей. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням 1-2, скласти 

конспект. 

2. Самостійно опрацювати завдання 1-2підручника, 

стор. 56. 

4. Письмово завд. 3. стор. 57 

 

 

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

=J2p8UmVZ6hs 

 

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

=NQYLroCEV94 

 

Іноземна мова 
Вимоги до кваліфікації 

 

Підручник  «Англійська мова.11 клас» Оксана Карпюк 

(рівень стандарт). 

1.Перглянути відео за посилання, скласти конспект 

2. Самостійно опрацювати завдання 1-5підручника, 

стор. 58-59. 

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

=8XGQ4ePTqJ0 
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Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Іноземна мова Tanyakorotenko30@gmail.com 
Урок країнознавства. США. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт) 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, 

скласти план. 

2. Скласти детальний переказ за відео. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=gTpAOTMl0V0 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=qQucgEqVHZk 

 

Електротехніка natalagaraz89@gmail.com 

Будова і принцип дії машин 

постійного струму. 

Генератори постійного 

струму. Схеми вмикання 

обмоток збудження. Зовнішня 

і регулювальна 

характеристика генераторів з 

незалежним,  паралельним і 

зовнішнім збудженням. 

1)Перегляньте відео за посиланням.  

2) Прочитати стор 235 – 254 підручник 

«Електротехніка з основами промислової 

електроніки» А.М. Гуржій.  

3)Дайте письмові відповіді на контрольні 

запитання стор.255 підручника. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=j6ZDjhhfTME 

Іноземна мова Tanyakorotenko30@gmail.com 

Урок країнознавства. США. 

Найбільші міста 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт) 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, 

скласти конспект 

2. Підготувати розповідь про один з 

Американських Штатів, та місто. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=cWy0b2txvVo 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ZEWATdPcWog 

 

 

Українська 

література робіт 

ndovganich75@gmail.com 

 

 

«Україна у нас одна». Велич 

минулого й віра в щасливе 

майбутнє у творах Данила 

Кулиняка. 

Ознайомитися з життям і творчістю Данила 

Кулиняка за почиланням. 

Записати до робочого зошита 5 найцікавіших 

фактів життя Данила Кулиняка. 

 

Ознайомитися із творами Данила Кулиняка за 

посиланнями. 

https://litgazeta.com.ua/inter

views/danylo-kulynyak-ya-

povertayu-ukrayini-yiyi-

zabutyh-geroyiv/ 

 

https://youtu.be/bymO95LPj

uQ 

 

https://youtu.be/hVEuW6AH

i40 

 

Математика Urumbeglikovat@gmail.com Об’єми і поверхні  тіл. 

Підручник: О. Істер. Рівень стандарту. 

Математика 11 клас. Домашня самостійна 

робота № 3 стор.286-287 (1, 2 рівень). 

 

 

 

43 група - самопідготовка 
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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
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