
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________Галина ЛУХАНІНА 
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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com 

Баскетбол. Подвійний крок. 
 

Вправи на розвиток сили.  

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

=ylFwBTp-us4 

Фізична 

культура 
Баскетбол. Подвійний крок 

після ведення. 
Вправи на розвиток сили.  

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

=ylFwBTp-us4 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.com 

Контрольна робота по темі 

«Технологія приготування 

супів» 

Пройти тести за посиланням  

Зареєструватись у кабінеті Google Класс  

https://classroom.google.com/h  
код доступа  5n6xchp 

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

ecode=325943 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

Будова, харчова цінність яйця.  

Самостійно опрацювати тему та законспектувати стор. 

346 – 347. 

Переглянути презентацію. 

https://padlet.com/gkrvirina/4a0j

udnc67beh8gy 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

Класифікація і підготовка 

яєць 

Самостійно опрацювати тему та законспектувати стор. 

347 – 348. Дати відповіді на питання 1 – 5 стор. 356. 
 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Лабораторно – практична 

робота «Устаткування для 

варіння їжі». 

Оформити звіт за зразком. 

https://docs.google.com/docume

nt/d/14T-

R1A1o9kWMtqcR77lubKF1syo

aCrJUooYILSkOVQA/edit 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.co

m 
Перпендикулярність площин. 

Підручник О. Істер, Математика 10 клас.  

1. Опрацювати самостійно п.2 § 8. 

2. Записати теорему про ознаку перпендикулярності 

площин  стор.299. 

3.Розв’язати задачу №2 стор.300. 
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Група №15 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська 

мова 

ndovganich75@gmail.

com 

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук 

Написання не, ні з різними частинами мови. 

Опрацювати матеріал підручника с. 144. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

Виконати завдання 2, с. 145 та тестові 

завдання с. 145 – 146. Опрацювати матеріал 

підручника с. 147 – 148. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

Виконати завдання 3, с. 148. 

Виконати тестові завдання с. 148 – 150. 

Підручник українська мова (рівень 

стандарт), 10 клас., Н. Голуб та інші, 2018.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=6UoopVNYSmI 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=JFxcpQ2wbxs 

 

Українська 

мова 
Морфологічна норма. Морфологічна помилка. 

Іменник. 

Опрацювати матеріал підручника с.152 – 

153; переглянути відеоматеріал за 

посиланням. Виконати завдання 2, 3, с. 153. 

Виконати тестові завдання с. 154 – 155. 

Підручник українська мова (рівень 

стандарт), 10 клас., Н. Голуб, В. 

Новосьолова, К.:Педагогічна думка, 2018. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QV1XRh6sjFk 

Математика 
Urumbeglikovat@gma

il.com 
Вимірювання відстаней  між площинами. 

Математика 10 клас. Рівень стандарту. 

1.Продовжити опрацювання  §9 , п.4. 

2.Записати задачу №4 стор.307. 

3.Виконати самостійно № 9.4 

 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Ніл Річард Мак Кіннон Ґейман (нар. 1960). «Чому 

наше майбутнє залежить від читання» або 

«Кораліна». Н. Ґейман – англійський письменник-

фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. 

«Чому наше майбутнє залежить від читання» – 

лекція Н. Ґеймана про важливість читання в житті 

людини. Проблематика повісті «Кораліна» 

(моральний вибір людини, стосунки батьків і дітей 

та ін.). 

Зарубіжна література 10 клас рівень 

стандарту Н.Міляновська "Астон" 2018. 

Опрацювати  стор.248-254. 

Відповідати на питання 1-8 стор.254. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=hNZp6yj8hb8 

Фізика 
 

 

gsljusarev@i.ua 

Розв'язування задач з теми «Поверхневий натяг 

рідини. Змочування. Капілярні явища». 

Фізика,рівень стандарту, підручник для 

закладів загально-середньоі освіти під 

редакцією В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. 

«Ранок», 2018, стор. 196-202 повторити. 

Ознайомитися з розв’язуванням вправи 

№33 згідно з посиланням 2.  

Записати у зошит розв’язання завданя № 

33(4),33(3) на стор.202. 

1. 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidru

chnyky-10-klas-2018/21-

fizyka-10-klas/fizyka-10kl-

bar%E2%80%99yahtar-

ranok.pdf 

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

watch?v=fwavdP7_O80&list

=PLSLajZxJCN0gkCjQ57U

T-

ZorFHUJVGMsW&index=1
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Українська 

література 
ndovganich75@gmail.

com 

Удосконалення правописної грамотності: правильне 

використання в писемному мовленні під час 

відтворення і створення висловлювань відомих 

орфограм та пунктограм.  

Працювати з тестами за посиланням. 

Переглянути відеоматеріал про написання 

власного висловлення за посиланням. 

Переглянути відеоматеріал консультації до 

ЗНО українська мова за посиланням. 

https://zno.osvita.ua/ukrainia

n/ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9PEx1s2C-

0Q&t=55s 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=BdMQWf8xtSk 

 

Біологія 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Урок захисту навчальних проектів з теми: 

«Спадковість і мінливість». 

1. Надіслати матеріали по проєкту на 

адресу ел-пошти за посиланням. 

2. Пілготувати матеріали до навчальних 

проєктів з теми: «Спадковість і мінливість». 

ermakovakaterina89@gmail.

com 

Біологія 
Особливості генофонду людських спільнот та 

чинники, які впливають на їх формування. 

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

загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський: Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 49. 

2. Ознайомитись з презентацією за 

посиланням. 

3. Виконати самостійну роботу з таблицею 

с. 204-205. 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-osoblivosti-

genofondu-lyudskih-spilnot-

118327.html 

https://zno.osvita.ua/ukrainian/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/
https://www.youtube.com/watch?v=9PEx1s2C-0Q&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=9PEx1s2C-0Q&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=9PEx1s2C-0Q&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=BdMQWf8xtSk
https://www.youtube.com/watch?v=BdMQWf8xtSk
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osoblivosti-genofondu-lyudskih-spilnot-118327.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osoblivosti-genofondu-lyudskih-spilnot-118327.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osoblivosti-genofondu-lyudskih-spilnot-118327.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osoblivosti-genofondu-lyudskih-spilnot-118327.html


 

Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
Urumbeglikovat@

gmail.com 

Прямокутні координати  у 

просторі. Обчислення відстані 

між двома точками у просторі 

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

1. Самостійно опрацювати  §11.стор.324. 

2. Записати висновки із задачі  №1 стор.325. 

 

Математика 
Прямокутні координати у 

просторі. Координати 

середини відрізка. 

1.Вивчити  і записати формулу  відстані між двома точками. 

2. Записати задачу №2 стор.326. 

3.Самостійно розв’язати  № 11.1 стор.28. 

 

Інформатика 
darylik2718@gm

ail.com 

Інструктаж з БЖД. 

Ергономіка розміщення 

відомостей на веб-сторінці. 

Поняття пошукової 

оптимізації та просування веб-

сайтів. Роль електронних 

медійних засобів в житті 

людини. Практична робота 8. 

Розробка простого веб-сайта. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу за 

допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/c

/Njg1Njc3MTk5NTBa 

Код доступу: uzm6vpn 

 

Сайт викладача Литвін Т.В. 

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

itvintv 

 

Фізика 
 

gsljusarev@ 

i.ua 

Розв'язування задач. 

Підготовка до контрольної 

роботи. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-середньоі 

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

стор. 161-202 повторити. Ознайомитися з розв’язуванням вправ № 

28-33 згідно з посиланням 2. Записати у зошит розв’язання завдань 

28(4), 29(3), 30(3), 30(4), 33(5). 

1. https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruc

hnyky-10-klas-2018/21-

fizyka-10-klas/fizyka-10kl-

bar%E2%80%99yahtar-

ranok.pdf 

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

atch?v=fwavdP7_O80&list=P

LSLajZxJCN0gkCjQ57UT-

ZorFHUJVGMsW&index=14

3 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Блокування м'яча. Вправи на швидкість. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=k7GWUyxChbo 

Фізична 

культура 
Волейбол. Рухлива гра з 

елементами волейболу. 
Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Vr9VMxejR14 

Фізична 

культура 
Волейбол. Навчальна гра з 

завданням. 
Вправи на спритність. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_eu4FPC1TtY 
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Група №22 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізика ticibulka80@gmail.com 
56. Типи самостійного 

розряду в газах. 

Прочитайте та законспектуйте §7 стор.32. 

Підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту) 

В.Г. Бар'яхтар та інші. Перегляньте відео урок за 

посиланням. 

Урок 309. Электрический 

ток в газах. Плазма 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5tdfWn075SQ 

Інформатика darylik2718@gmail.com 

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.com

/c/Njg1MjgyNDcyNDRa/m/

NjQ0MTk3NzcyODRa/detail

s 

Код доступу: 4u6wzmt 

Фізична культура 
zastupvux29@ gmail.com 

Настільний теніс. Навчальна 

гра з використанням 

вивченого. 

Вправи на спритність. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=q2lyC0v5y88 

Фізична культура 
Настільний теніс. Навчальна 

гра. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=q2lyC0v5y88 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.com 

Розв’язування задач. 

Підручник: О. С. Істер Математика 11 клас. 

Рівень стандарту. Виконати  завдання №2 з 

рубрики «Перевірте свою компетентність» стор. 

194. 

 

Математика Паралелепіпед. 

2.Вивчити теорему 3 стор.188 (формула для 

обчислення  довжини діагоналі прямокутного 

паралелепіпеда) 

«Школа online», канал 

«Дніпро» 

Технології annavitstar@i.ua 

Приготування шоколадних 

цукерок та кейк-попсів. 

Вимоги до якості. Добір 

рецептур та продуктів. 

Правила подачі. 

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом 

використовуючи QR код: 

- Подорож у світ шоколаду; 

- Цукерки_історія; 

- Екскурс на шоколадну фабрику; 

- Вимоги до якості шоколаду; 

- Кейк-попс. 

2. Опрацюйте матеріал: 

- рецепти приготування шоколадних цукерок; 

- рецепти приготування кейк-попсів. 

3. Перегляньте матеріал з теми уроку за 

посиланням 1 «Устаткування для приготування 

шоколадних мас». 

4. виконайте самостійну роботу: 

- Вивчіть правила безпечної праці 

(використовуючи QR код). 

- Приготуйте обрану страву, сфотографуйте та 

надішліть на електронну адресу викладача. 

 
1https://uk.baker-

group.net/technology-and-

recipes/confectionery/for-

the-preparation-of-chocolate-

masses-equipment.html  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tdfWn075SQ
https://www.youtube.com/watch?v=5tdfWn075SQ
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa/m/NjQ0MTk3NzcyODRa/details
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa/m/NjQ0MTk3NzcyODRa/details
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa/m/NjQ0MTk3NzcyODRa/details
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa/m/NjQ0MTk3NzcyODRa/details
https://www.youtube.com/watch?v=q2lyC0v5y88
https://www.youtube.com/watch?v=q2lyC0v5y88
https://www.youtube.com/watch?v=q2lyC0v5y88
https://www.youtube.com/watch?v=q2lyC0v5y88
https://uk.baker-group.net/technology-and-recipes/confectionery/for-the-preparation-of-chocolate-masses-equipment.html
https://uk.baker-group.net/technology-and-recipes/confectionery/for-the-preparation-of-chocolate-masses-equipment.html
https://uk.baker-group.net/technology-and-recipes/confectionery/for-the-preparation-of-chocolate-masses-equipment.html
https://uk.baker-group.net/technology-and-recipes/confectionery/for-the-preparation-of-chocolate-masses-equipment.html
https://uk.baker-group.net/technology-and-recipes/confectionery/for-the-preparation-of-chocolate-masses-equipment.html


Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

С/г машини 
 

 

gsljusarev@i.ua 

Будова та pобота прес-підбирача, 

пiдбиpача-копнувача, скирдоклада, 

волокуш, копицевозів.Установки для 

штучного досушування тpав. 

А. Ф. Головчук та інші. Експлуатація та ремонт 

сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. 

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

429  ст. Стор.351-361,опрацювати,  ознайомитися з 

роботою прес-підбирача за посиланням. 

https://www.youtube.com/

watch?v=q0HYL0P1C8c 

Фізика 

ticibulka80@gmail.co

m 

74. Магнітні властивості речовини.  

Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність 

магнітних властивостей речовини від 

температури. Застосування магнітних 

матеріалів.  

Перегляньте відео уроки за посиланнями. Зробіть нотатки 

(конспект) за роз’ясненнями до уроків. 

Урок 289. Магнитное 

поле в веществе. 

Магнитная 

проницаемость. Диа-, 

пара- и феромагнетики 

(рос.) 

https://www.youtube.com/

watch?v=E1JKhaMLUQY

&t=265s 

Урок 290. Объяснение 

свойств ферромагнетиков 

(рос.) 

https://www.youtube.com/

watch?v=lWOtyBtz_Sk 

Фізика 
75.Гіпотеза Д. Максвелла. Взаємозв’язок 

електричного та магнітного полів як прояв 

існування електромагнітного поля.  

Підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту)  В.Г. 

Бар'яхтар та інші. Опрацюйте та законспектуйте §16 

стор.89. Дайте письмові відповіді на контрольні запитання 

стор. 92. 

 

 

Географія 
molchusik@gmail.co

m 

Демографічна політика та сучасні міграції 

у світі.Інструктаж з БЖД. Практична 

робота 8.  Обчислення показників 

народжуваності, смертності, природного 

та механічного приросту населення країни 

за статистичними даними. 

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

серед. освіти /– К.: Генеза, 2018. – 192с. 

1)Опрацювати §19. 

2) Зробити конспект за планом: 
1.Особливості демографічної політики. 

2.Міграційні процеси. 

3.Демографічні прогнози. 

3)Письмово виконати практичну роботу №8 стор.99-100. 

 

Біологія 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Урок захисту навчальних проєктів з теми: 

«Екологія». 

1. Надіслати матеріали по проєкту на адресу ел-пошти за 

посиланням. 

2.При виконанні проєкту використовуйте орієнтовний 

план проекту-презентації зі с. 150 (підручник). 

3. Пілготувати матеріали до навчальних проєктів з теми: 

«Сталий розвиток та раціональне природокористування». 

 

Біологія 
Вчення В. І. Вернадського про біосферу та 

ноосферу та його значення для уникнення 

глобальної екологічної кризи. 

Біологія і екологія : підруч. для 11 кл. закл. ЗСО/ В. І.  

Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 45. 

2. Ознайомитись з презентацією за посиланням. 

3. Виконати самостійну роботу з таблицею с. 174 

(підручник). 

https://naurok.com.ua/preze

ntaciya-na-temu-vchennya-

v-i-vernadskogo-pro-

biosferu-ta-noosferu-

149370.html 

https://www.youtube.com/watch?v=q0HYL0P1C8c
https://www.youtube.com/watch?v=q0HYL0P1C8c
https://www.youtube.com/watch?v=E1JKhaMLUQY&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=E1JKhaMLUQY&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=E1JKhaMLUQY&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=lWOtyBtz_Sk
https://www.youtube.com/watch?v=lWOtyBtz_Sk
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vchennya-v-i-vernadskogo-pro-biosferu-ta-noosferu-149370.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vchennya-v-i-vernadskogo-pro-biosferu-ta-noosferu-149370.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vchennya-v-i-vernadskogo-pro-biosferu-ta-noosferu-149370.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vchennya-v-i-vernadskogo-pro-biosferu-ta-noosferu-149370.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vchennya-v-i-vernadskogo-pro-biosferu-ta-noosferu-149370.html


Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). 

«Старий і море». 

Віхи життя й творчості митця. «Кодекс 

честі» героїв Е. М. Гемінґвея. 

Реалістичний, міфологічний і 

філософський плани повісті «Старий і 

море». Символіка образів (риба, море, 

рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. 

Ознаки притчі у повісті. 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту В.Паращич 

«Ранок» 2019 Опрацювати стор.128-133. 

створити рекламу-презентацію твору «Старий і море». 

https://zhittya-ta-tvorchit-

ernesta-

khemingueya.webnode.com

.ua/moya-pratsya/ 

https://zhittya-ta-tvorchit-ernesta-khemingueya.webnode.com.ua/moya-pratsya/
https://zhittya-ta-tvorchit-ernesta-khemingueya.webnode.com.ua/moya-pratsya/
https://zhittya-ta-tvorchit-ernesta-khemingueya.webnode.com.ua/moya-pratsya/
https://zhittya-ta-tvorchit-ernesta-khemingueya.webnode.com.ua/moya-pratsya/


 

Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Історія України 

molchusik@gmail.

com 

Інструктаж з БЖД. Практичне 

заняття. Феномен українського 

шістдесятництва. 

Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М. та інші. Історія України. 

Рівень стандарту: підруч. для 11 кл.  закл. заг. серед. освіти. – 

Тернопіль: Астон, 2018. – 302с. 

1)Опрацювати §15 

2)Знайдіть в інтернет-мережі поезії І. Драча «Ніж у сонці» 

(1961), «Ода чесному боягузові» (1963); В. Симоненка 

«Некролог кукурудзяному качанові» (1963); М. Холодного 

«Собаки» (1966); Р. Кіплінга «Коли...». Прочитайте та 

визначте (письмово): 
1.Який з цих творів можна назвати маніфестом «суверенної 

людини»; 

2.У якому з творів лунає юнацьке заперечення творчості літераторів 

попереднього історичного періоду; 

3.Які історичні процеси, явища та події відображені в поетичних 

рядках; 

4.Які питання суспільної моралі порушено шістдесятниками в 

аналізованих творах? 

3). Підготуйте презентацію про життєвий шлях і творчість 

одного з митців-шістдесятників. 

 

Історія України 
Урок узагальнення з теми «Україна в 

умовах десталінізації». 

1)Повторити §9 - §15. 

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

Історія України 

Наростання кризових явищ у 

суспільно-політичному житті 

республіки. 

1)Опрацювати §16. 

2)Перегляд презентації «Ідеологічні орієнтири партійно-

радянського керівництва та зміни у його структурі. 

Конституція УРСР 1978 р.» та відео «Шелест та 

Щербицький» за посиланням 1,2. 

3)Зробити конспект за планом: 
1.Зміни в системі влади.  

2. П.Шелест та В.Щербицький (біографія). 

3.Конституція УРСР 1978р. 

4)Письмово виконайте завдання 2,3 стор.107. 

1. 

https://naurok.com.ua/ur

ok-ideologichni-orientiri-

partiyno-radyanskogo-

kerivnictva-ta-zmini-u-

yogo-strukturi-

konstituciya-ursr-1978-r-

30145.html 

2. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ITWmvg50v

Zo 

 

Біологія 
ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Поняття про преадаптацію та 

постадаптацію. Властивості адаптацій. 

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

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

Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 2, с. 9-10. 

2. Записати в зошит та вивчити закономірності формування 

адаптацій, властивості адаптацій. 

3. Відповісти (письмово) на питання № 10 с. 11. 

4. Ознайомитись з презентацією за посиланням. 

https://naurok.com.ua/pr

ezentaciya-adaptaciya-

yak-zagalna-vlastivist-

biosistem-dlya-uchniv-

11-klasu-120890.html 

https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://www.youtube.com/watch?v=ITWmvg50vZo
https://www.youtube.com/watch?v=ITWmvg50vZo
https://www.youtube.com/watch?v=ITWmvg50vZo
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptaciya-yak-zagalna-vlastivist-biosistem-dlya-uchniv-11-klasu-120890.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptaciya-yak-zagalna-vlastivist-biosistem-dlya-uchniv-11-klasu-120890.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptaciya-yak-zagalna-vlastivist-biosistem-dlya-uchniv-11-klasu-120890.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptaciya-yak-zagalna-vlastivist-biosistem-dlya-uchniv-11-klasu-120890.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptaciya-yak-zagalna-vlastivist-biosistem-dlya-uchniv-11-klasu-120890.html


Географія 

molchusik@gmail.

com 

Ресурсні властивості літосфери 

Інструктаж з БЖД. Практична 

робота 5 .Установлення за 

тематичними картами материків та 

України зв'язку між тектонічними 

структурами, рельєфом, мінеральними 

ресурсами і густотою населення, 

розташуванням видобувних, матеріало 

паливомістких виробництв. 

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

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

192 с. 

1)Опрацювати §8. 

2)Перегляд презентації «Ресурсні властивості літосфери» за 

посиланням 

 3) Зробити конспект за планом: 

1.Мінерали та гірські породи, що складають земну кору. 

2.Вплив людини на літосферу. Глобальна ресурсна проблема 

людства. 

4)Письмово виконати практичну роботу №5 стор.47. 

https://vseosvita.ua/lib

rary/prezentacia-

resursni-vlastivosti-

litosferi-11-klas-

184623.html 

 

Географія Сонячно-земні взаємодії. Тропосфера 

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

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

192с. 

1)Опрацювати §9 

2) Зробити конспект за планом: 
1.Сонячно-земні взаємодії. 

2.Тропосфера та її метеорологічні елементи. 

3)Письмово дайте відповідь на питання 2 стор.52. 

 

Всесвітня історія Японія. Китай 

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

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

1)Опрацювати §16,17 

2)Перегляд презентацій «Японія в другій половині ХХ - на 

початку ХХІ ст 

» , «Китай після Другої світової війни» за посиланням 1,2 

3) Зробити конспект за планом: 
1.Повоєнне реформування Японії. 

2. «Японське економічне диво» 50-60-х рр.:причини та наслідки. 

3.Сучасна Японія. 

4.Проголошення КНР. 

5.Правління Мао Цзедуна. 

6.Реформи Ден Сяопіна. 

7.Сучасний Китай. 

1. 

https://vseosvita.ua/lib

rary/prezentacia-

aponia-v-drugij-

polovini-hh-na-

pocatku-hhi-st-

29092.html 

2. 

https://naurok.com.ua/

prezentaciya-do-temi-

kitay-pislya-drugo-

svitovo-viyni-

92783.html 

Всесвітня історія 
Індія. Країни Близького та Середнього 

Сходу 

1)Опрацювати §18,19. 

2)Перегляд презентацій «Індія в др.п.ХХ на п.ХХІ ст» , 

«Ісламська держава зсередини» за посиланням 1,2. 

2) Зробити конспект за планом: 
1.Утворення Індійської республіки та Пакистану. 

2.ІНК.Правління Індіри та Раджива Ганді. 

3.Сучасна Індія. 

4.Утворення Держави Ізраїль. 

5.Близькосхідна проблема. 

6.Ісламська революція в Ірані. 

7. «Арабська весна». 

8.Конфлікт у Сирії. 

9.ІДІЛ. 

1. 

https://svitppt.com.ua/

vsesvitnya-

istoriya/indiya-u-

drugiy-polovini-

hhpochatku-hhi-

st.html 

2. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=8f1QiyYl

q-w 
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Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Культура 

молодого 

робітника 

natalagaraz89@gm

ail.com 
Поняття про конфлікт. 

1)Пройдіться за посиланням. 

2) Перегляньте відео за посиланням.  

 

https://pidruchniki.com/86537/men

edzhment/sutnist_konfliktu_riznovi

di 

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

=GcRZWGxchKo 

ПДР 

gsljusarev@i.ua 

Користування зовнішніми світловими 

приладами. Особливості руху 

транспортних засобів у темну пору 

доби або в інших умовах недостатньої 

видимості, а також у тунелях. 

Правила користування ближнім і 

дальнім світлом фар, габаритними і 

стоянковими вогнями.  

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

19.1,19.2,19.5-19.9,вивчити. Опрацювати правила 

згідно з посиланням.  

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

=QQMfYQRwix8 

ПДР 

Дії водія при осліпленні. Дії водія під 

час вимушеної зупинки і стоянки на 

неосвітлених ділянках доріг, у темну 

пору доби і в умовах недостатньої 

видимості.  

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

19.3,19-4, вивчити. Опрацювати правила згідно з 

посиланням.  

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

=QQMfYQRwix8 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30

@gmail.com 

Лексико- граматичний. Освіта та 

професії. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням 1-2, скласти 

конспект. 

2. Самостійно опрацювати завдання 5-8 підручника, 

стор. 62-64. 

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

=235MNImhIko 

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

=KaA_mxga3PQ 

 

Іноземна мова Планування майбутнього. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням 1-2, скласти 

порівняльну таблицю, опрацювати конспект. 

2. Закінчити роботу над проектом, завд 8. стор 64 

підручника. 

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

=0anZBvnj6LM 

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

=QjKS3E0spl8 

 

Іноземна мова Листування. Стилі листів. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням, скласти конспект. 

2. Самостійно опрацювати завдання 1-3 підручника, 

стор. 66-67. 

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

=PgwmAUJx248 

 

Іноземна мова Ділові листи. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням 1-3, скласти 

конспект. 

2. Самостійно скласти ділового листа за зразком- 

відео за посиланням 3. 

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

=M6BQNtxyS_0 

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

=3Tu1jN65slw 

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

=28IMO3JGc0Y 
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Група №38 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Біологія 

ermakovakaterina89

@gmail.com 

Історія розвитку 

життя на Землі.   

1. Переглянути відео за посиланням. 

2. Записати в зошит етап розвитку життя на 

Землі. 

3. Повторити гіпотези виникнення життя на 

Землі. 

4. Підготуватись до узагальнюючого уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=MkI9HmLA7W0 

Біологія 

Узагальнення і 

систематизація 

знань. Контрольна 

робота № 2. 

1. Виконати завдання на аркуші за 

посиланням. 

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-istorichniy-

rozvitok-ta-riznomanitnist-organichnogo-svitu-

51746.html 

Українська 

мова 

ndovganich75@gmai

l.com  

Контрольна робота. 

Проза другої 

половини ХХ ст. 

Українська історична 

проза. 

Виконати тестові завдання ( 3 варіант) за 

посиланням. 

https://naurok.com.ua/postmodernizm-v-ukra-nskiy-

literaturi-na-mezhi-hh-hhi-st-149815.html 

 

Українська 

література 

Сучасна українська 

література. Творчість 

Сергія Жадана. 

Опрацювати матеріал за посиланням. У 

робочих зошитах записати характерні риси 

творчості Сергія Жадана. 

https://zno.if.ua/?p=6292 

Українська 

література 

Життя і творчість 

Олександра Олеся, 

світоглядні 

переконання митця. 

Неоромантичні й 

символістські 

тенденції у вірші “З 

журбою радість 

обнялась...” 

Опрацювати матеріал підручника С. 240-243. 

Записати до робочого зошита біографічні дані 

Олександра Олеся. 

Читати поезію Олександра Олеся с. 243. 

До робочого зошита записати літературний 

паспорт поезії « З журбою радість 

обнялась…»Пахаренко В. Українська 

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

Грамота, 2018. 

 

 

43 група - самопідготовка 

 

 

 

mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=MkI9HmLA7W0
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-istorichniy-rozvitok-ta-riznomanitnist-organichnogo-svitu-51746.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-istorichniy-rozvitok-ta-riznomanitnist-organichnogo-svitu-51746.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-istorichniy-rozvitok-ta-riznomanitnist-organichnogo-svitu-51746.html
https://naurok.com.ua/postmodernizm-v-ukra-nskiy-literaturi-na-mezhi-hh-hhi-st-149815.html
https://naurok.com.ua/postmodernizm-v-ukra-nskiy-literaturi-na-mezhi-hh-hhi-st-149815.html
https://zno.if.ua/?p=6292


 

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 
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