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Група №12 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Баскетбол. Правила гри. 
 
Вправи на спритність.  

https://sites.google.com/site/bbaask
etboll/pravila-gri 

Фізична 

культура 
Баскетбол. Ведення м'яча. Вправи на спритність.  

https://www.youtube.com/watch?v
=S_AyYFD66is 

Фізична 

культура 
Баскетбол. Штрафний 
кидок. 

Вправи на розвиток координації. 
https://www.youtube.com/watch?v
=vkw9ZRQLfog 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.co 

m 

Лабораторно – практична 

робота «Технологія 

приготування перших 

страв». 

Оформити звіт за зразком. 

https://sites.google.com/view/ptu-

povar-konditer/дистанційне-

навчання 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

Перевірна робота.  Пройти тести за посиланням до 11.04. 

https://naurok.com.ua/test/join?gam

ecode=325943 

 

Культура 

молодого 

робітника 

Правила поведінки у 

гуртожитку. 
Ознайомитись зі статтею «Положення про гуртожитки». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho

w/z0778-15 
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Група №15 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Географія 

  

molchusik@gmail.c

om 

Урок узагальнення знань з теми 

«Азія». 

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

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

Генеза, 2018. – 192с. 

1)Повторити §14-§19. 

2)Письмово виконати  тестові завдання стор.110-112. 

 

Географія 
Австралія: економіко-географічне 

положенні, природно-ресурсний 

потенціал. 

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.114-115. 

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.Унікальні особливості Австралії. 

https://www.youtube.com/

watch?v=NfslZL-6-vo 

 

Фізика 
 

 

 

gsljusarev@ 

i.ua 

Лабораторна робота № 7 

Вимірювання відносної вологості 

повітря. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів 

загально-середньоі освіти під редакцією В.Г.Бар’яхтара – 

Харків: видавн. «Ранок», 2018, стор. 192-195 повторити, 

оформити звіт згідно посиланню 3, пункт А. 

1.https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 

2.https://www.youtube.com

/watch?v=ghXYywer-kc 

3.http://nam-

kapec.narod.ru/publ/fizika/

10_klas/laboratorna_robota

_5_vimirjuvannja_vidnosn

oji_vologosti_povitrja/20-

1-0-127 

Фізика 
Поверхневий натяг рідини. 

Змочування. Капілярні явища. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів 

загально-середньої освіти під редакцією В.Г.Бар’яхтара – 

Харків: видавн. «Ранок», 2018, стор. 196-202, розв’язати 

за задачу №2 впр. №33, ознайомитися з темою за 

посиланням 2. 

1.https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 

2.https://www.youtube.com

/watch?v=043k_mimwcw 

Хімія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 

Білки як високомолекулярні сполуки. 

Хімічні властивості білків (без запису 

рівнянь реакцій).  

Інструктаж з БЖД 

Лабораторний дослід № 2 

«Ксантопротеїнова реакція».  

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів загальної середньої 

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

1. Опрацювати § 25.Записати в зошит основні хімічні 

властивості білків. 

2. Ознайомитись з етапами проведення лабораторного 

досліду  № 2 «Ксантопротеїнова реакція» за посиланням 

1. 

3.За посиланням 2 оформіть свої спостереження і 

висновки на аркуші. 

4. Підготувати наступні навчальні проєкти з теми: 

«Нітрогенвмісні органічні сполуки». 

https://www.youtube.com/

watch?v=Zg36-

dLnfhE&t=9s 
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aboratornij-doslid-4-

ksantoproteinova-reakcia-

10-klas-60186.html 
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Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізика 

gsljusarev@i.ua 

Будова та 

властивості твердих 

тіл. Анізотропія 

кристалів. 

Рідкі кристали. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-середньоі 

освіти під редакцією В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. «Ранок», 2018, 

стор. 202-206, розв’язати за задачу №2 впр. №34. 

1. https://uchebniki-

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

baryahtar.html 

 

Фізика 
Механічні 

властивості твердих 

тіл 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-середньоі 

освіти під редакцією В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. «Ранок», 2018, 

стор. 196-202, розв’язати за задачу №3 впр. №35, ознайомитися з 

темою за посиланням 2. 

1.https://uchebniki-

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

baryahtar.html 

 

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

atch?v=9TVTIzMOdrg 

Історія 

України 
molchusik@gmail.com 

Голодомор 1932-

1933 рр. 

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 §29 стор.158-162. 

2)Перегляд відео «Вбиті Голодомором», «Голодомор 1932-

1933рр.» за посиланням1,2. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Що таке «Голодомор»?Хронологія Голодомору 

2.Причини Голодомору. 

«Закон про п’ять колосків». 

3.Наслідки Голодомору. 

4)Напишіть есе «Голодомор 1932-1933рр.-злочин геноциду 

проти української нації». 

1. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WCE2CPocslM 

2. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=34GkRj39D_I 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.com 

Кут між площинами. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас Рівень стандарту. 

1.Законспектувати п.3 стор.314. 

2.Розв’язати  та записати задачу №3 стор.314. 

3.Розв’язати №10.5.  

 

Математика 
Ортогональне 

проектування. 

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

1.Вивчити теорему про площу ортогональної проекції стор.315. 
 

Біологія 
ermakovakaterina89@gmail.

com 

Каріотип людини та 

його особливості. 

Хромосомний аналіз 

як метод виявлення 

порушень у структурі 

каріотипу. 

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

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

1. Опрацювати § 40. Записати в зошит послідовність етапів 

формування структур хромосоми. 

2. Ознайомитись з відео за посиланням 1. 

3. Переглянути презентацію за посиланням 2, та виконати 

самостійну роботу з ілюстрацією зі слайду № 15. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=WeSqCnM7Ilg 

 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-kariotip-lyudini-

hromosomniy-analiz-

96775.html 
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Група №22 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.com 

Паралелепіпед. 
Підручник :О. С. Істер Математика 11 клас. 

Рівень стандарту. 

Самостійно опрацювати 2. 

2.Звернути увагу на властивості  паралелепіпеда. 

3.Записати теорему 1 та її доведення. 

4.Закоспектувати п.2 стор.188 (теорема 3 та  

наслідки з неї ). 

Канал «Рада» - уроки  

онлайн 

Математика Паралелепіпед. 
«Школа online», канал 

«Дніпро» 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських виробів з 

основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.com 

Технологія приготування 

мармурового та мозаїчного 

желе. 

Зайцева Г. Т. Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів. Самостійно 

опрацювати та законспектувати тему, стор. 254 – 

256. Переглянути презентацію. 

https://drive.google.com/file/

d/1hYOCxh6crYnRr_dK56Z

tS-

5WtgYRF2Ap/view?usp=sha

ring 

 

Фізична культура 
zastupvux29@ gmail.com 

Настільний теніс. 

Навчальна гра. 
Вправи на швидкість 

https://www.youtube.com/
watch?v=Ihd7MKwe1TM 

Фізична культура 
Настільний теніс. Навчальна 
гра. 

Вправи на швидкість 
https://www.youtube.com/
watch?v=Ihd7MKwe1TM 
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Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізика 

ticibulka80@gmail.com 

Розв'язування задач. Підготовка до 

контрольної роботи №4 (частина І. 
Постійний електричний струм). 

Повторіть навчальний матеріал §1-9. Підручник «Фізика-11 

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

Перегляньте відео «Підготовка до контрольної роботи 

(рос.). 

Виконайте завдання для самоперевірки до розділу I 

«Електродинаміка». Частина 1. Електричний струм» 

стор.55. 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=cB73b

Ve709c&list=PLYL

AAGsAQhw_HRBg

3k8VFTp2mDMgKF

yIZ&index=14 

 

Фізика 
Контрольна робота №4 (частина І. 

Постійний електричний струм). 

Пройдіть за посиланням на мій сайт (Дистанційна освіта-

Учням ІІ курсу) , оберіть один із трьох варіантів 

контрольної роботи та виконайте її письмово й надішліть 

викладачу на пошту. 

https://sites.google.c

om/view/pervomluk/ 

Математика 
Urumbeglikovat@gmai
l.com 

Бічна поверхня призми. 

Підручник: О. С. Істер Математика  10 клас Рівень 

стандарту, 2018 р. 

1.Вивчити і записати теорему про бічну поверхню призми 

стор.176. 

2.Розв’язати задачу  №2 стор.176. 

3.Дати відповіді на питання 1-5  стор.180. 

 

Біологія 
ermakovakaterina89@gm

ail.com 

Біосфера як глобальна екосистема, її 

структура та межі. Біогеохімічні 

цикли як необхідна умова існування 

біосфери. 

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

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

Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 43, с. 163-164. Записати в зошит структуру, 

межі біосфери; скласти схему потоку речовин та енергії в 

біосфері. 

2. Переглянути відео за посиланням. 

https://www.youtube.

com/watch?v=0lNSX

bJQyvU 

Історія України molchusik@gmail.com Опозиційний рух. 

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. – 

302 с. 

1)Опрацювати §17,18. 

2)Перегляд презентації «Опозиційний рух в Україні  в 60-80 

рр. ХХ ст.» за посиланням 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Зростання опозиційних настроїв у суспільстві. 

2.Течії дисидентського руху у вигляді таблиці 

Течії 
д/р 

Мета Назва 
організації 

Представники 

    
3.Форми боротьби дисидентів та реакція влади. 

4.Діяльність УГС. 

5.Значення дисидентського руху. 

http://www.myshare

d.ru/slide/1242998/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cB73bVe709c&list=PLYLAAGsAQhw_HRBg3k8VFTp2mDMgKFyIZ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=cB73bVe709c&list=PLYLAAGsAQhw_HRBg3k8VFTp2mDMgKFyIZ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=cB73bVe709c&list=PLYLAAGsAQhw_HRBg3k8VFTp2mDMgKFyIZ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=cB73bVe709c&list=PLYLAAGsAQhw_HRBg3k8VFTp2mDMgKFyIZ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=cB73bVe709c&list=PLYLAAGsAQhw_HRBg3k8VFTp2mDMgKFyIZ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=cB73bVe709c&list=PLYLAAGsAQhw_HRBg3k8VFTp2mDMgKFyIZ&index=14
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://sites.google.com/view/pervomluk/
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=0lNSXbJQyvU
https://www.youtube.com/watch?v=0lNSXbJQyvU
https://www.youtube.com/watch?v=0lNSXbJQyvU
http://www.myshared.ru/slide/1242998/
http://www.myshared.ru/slide/1242998/


 

Група №28 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Біологія 
ermakovakaterina89@g

mail.com 

Загальні закономірності формування 

адоптацій. 

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

загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 2. Записати в зошит загальні 

закономірності формування адаптацій. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Виконати завдання на зіставлення зі с. 10 

(підручник). 

https://naurok.com.ua/pre

zentaciya-do-uroku-

zagalni-zakonomirnosti-

formuvannya-adaptaciy-

113623.html 

Інформатика 
darylik2718@gmail.co

m 

Пошукова оптимізація та просування 

веб-сайтів. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою коду 

доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.c

om/c/Njg1NzQxNzI0MjV

a 

Код доступу: q2d27a7 

Фізика 
ticibulka80@gmail.co

m 

Розв'язування задач. Підготовка до 

контрольної роботи №3. Розділ ІІ. 

Електромагнітні коливання та хвилі. 

Підручник «Фізика-11 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. Повторити 

§17-23. 

Перегляньте відео уроки з розв’язуванням 

задач (рос.)за посиланнями 1-2. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2ThXaErEj

3o 

https://www.youtube.co

m/watch?v=clVBUdGr

H9g 

Історія України 

 

 

 

 

 

molchusik@gmail.co

m 

 

 

 

Розвиток культури та духовного життя. 

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. – 302 с. 

1)Опрацювати §14. 

2)Заповнити таблицю «Культура України в 1950-

х-п.п.1960-х рр.». 

Сфера 
культури 

Реформи та 
досягнення 

Діячі 

Освіта   

Наука   

Література   

Мистецтво   
3)Письмово дати відповідь на питання: 

Яку мету ставила радянська влада, реформуючи 

освіту в Україні? 

 

Захист Вітчизни 

Orehovd1956@gmail.co

m 

 

  

Надання екстреної допомоги в екстрених 

ситуаціях. 

  

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний 

матеріал §30-43. «Захист Вітчизни» підручники 

10-11  класу закладів загальної середньої освітила                    

А. А Гудима, Гарасимів І.М. та іншію  

 

 

mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zagalni-zakonomirnosti-formuvannya-adaptaciy-113623.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zagalni-zakonomirnosti-formuvannya-adaptaciy-113623.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zagalni-zakonomirnosti-formuvannya-adaptaciy-113623.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zagalni-zakonomirnosti-formuvannya-adaptaciy-113623.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zagalni-zakonomirnosti-formuvannya-adaptaciy-113623.html
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa
https://www.youtube.com/watch?v=2ThXaErEj3o
https://www.youtube.com/watch?v=2ThXaErEj3o
https://www.youtube.com/watch?v=2ThXaErEj3o
https://www.youtube.com/watch?v=clVBUdGrH9g
https://www.youtube.com/watch?v=clVBUdGrH9g
https://www.youtube.com/watch?v=clVBUdGrH9g


 

Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Власна справа. Підприємництво. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт) 

1.Перглянути відео за посилання, скласти конспект. 

2. Самостійно опрацювати завдання 1-4 підручника, 

стор. 60-62. 

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

=iyoXejosxGg 

 

Біологія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Основні положення синтетичної 

гіпотези еволюції. 

1. Переглянути презентацію за посиланням 1. 

2. Ознайомитись з відео за посиланням 2. 

3. Записати основні положення синтетичної теорії 

еволюції та її основоположників до зошита. 

4. Дати відповідь на питання «Що було передумовою 

виникнення синтетичної теорії еволюції». 

https://vseosvita.ua/library/prezenta

cia-sinteticna-gipoteza-evolucii-

101539.html 

 

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

=_R-8Xy58rpo 

 

Біологія 
Природний добір. Вид, 

видоутворення. 

1. Переглянути презентацію за посиланням. 

2. Записати в зошит фактори видоутворення, 

характеристику шляхів та етапи утворення видів. 

https://ppt-online.org/26808 

 

Культура 

молодого 

робітника 

natalagaraz89@g

mail.com 
Труднощі і проблеми спілкування. 

1)Пройдіться за посиланням.  

2) Підготуйте доповідь на тему: «Спілкування як 

соціальний феномен». 

https://studopedia.su/10_10992_po

nyattya-spilkuvannya-yogo-rol-u-

zhitti-lyudini.html 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

 

gsljusarev@ 

i.ua 

Реле-регулятори. Призначення, 

будова і принцип дії. 

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

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

стор 181-182, опрацювати. 

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 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyoXejosxGg
https://www.youtube.com/watch?v=iyoXejosxGg
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-sinteticna-gipoteza-evolucii-101539.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-sinteticna-gipoteza-evolucii-101539.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-sinteticna-gipoteza-evolucii-101539.html
https://www.youtube.com/watch?v=_R-8Xy58rpo
https://www.youtube.com/watch?v=_R-8Xy58rpo
https://ppt-online.org/26808
https://studopedia.su/10_10992_ponyattya-spilkuvannya-yogo-rol-u-zhitti-lyudini.html
https://studopedia.su/10_10992_ponyattya-spilkuvannya-yogo-rol-u-zhitti-lyudini.html
https://studopedia.su/10_10992_ponyattya-spilkuvannya-yogo-rol-u-zhitti-lyudini.html
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


 

Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська література 
ndovganich75@gmail.com 

 

РМ.Відгук на самостійно 

прочитаний художній 

твір. 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

 

У робочих зошитах написати відгук на самостійно 

прочитаний художній твір. 

http://www.osvitaua.com/201

7/04/57251/ 

https://youtu.be/qymLaQyt7q

Q 

 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@gmail.

com 

Урок країнознавства. 

США. Архітектурні 

пам’ятки. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, опрацювати 

лексику, записати конспект. 

2. Скласти діалог, використовуючи активну лексику. 

3. Переглянути відео за посиланням 3. 

4. Письмово підготувати екскурсію. визначними 

місцями США( маршрут екскурсії, список 

архітектурних пам’а маршруті, текст єкскурсії). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=A-63Yawo0zI 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3VWnQL7_W2E 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=D2uyll8t4GU 

 

 

Іноземна мова 

Урок країнознавства. 

США. Американські 

письменники. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт) 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, опрацювати 

лексику, скласти конспект 

2. Підготувати розповідь про одного з американських 

поетів. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3Gm0JbD2Uhw 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vdI0bDEWSdA 

 

Іноземна мова 

Урок країнознавства. 

США. Американські 

письменники сучасності.  

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, скласти 

конспект. 

2. Переглянути відео за посиланням 3. 

3. Підготувати доповідь на тему: «Американські 

письменники сучасності. Ден Браун». 

4. Переглянути один з фільмів за мотивами романів 

Дена Брауна англійською мовою. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=iVNBy5GHuqo 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=gyK9USvrvDQ 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=CNB4ICDO7ck 

 

Іноземна мова 
Урок домашнього 

читання. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Прослухати розділи 1-10 аудіокниги «The Da Vinchi 

Code», файли 1-11 плейлиста. 

2. Опрацювати нову лексику з книги, написати 

стислий переказ розділів 1-10. 

https://www.youtube.com/pla

ylist?list=PLUpaYMn4Kh0I

wBJ7x8S03Cll0Y6MO-2z7 
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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
http://www.testorium.net/

