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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com 

Баскетбол. Прискорення 
з м’ячем. 

 
Вправи на розвиток сили.  

https://www.youtube.com/watch?v
=oF6cuzESiMs&list=PL6Bw0s-
hKyctI6xOXxIaqdBgoTj782Hif 

Фізична 

культура 
Баскетбол. Передача 
різними способами. 

Вправи на розвиток сили.  
https://ukrprosport.ru/trenuvannja-i-
vpravi/1027-peredacha-m-jacha-
odnieju-rukoju-vid-golovi.html 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.com 

Правила варіння яєць. 

Самостійно опрацювати тему та законспектувати стор. 

350 - 352 

Переглянути презентацію 

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

udnc67beh8gy 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

Страви з яєць. 

Самостійно опрацювати тему та законспектувати стор. 

352 - 355 

Скласти технологічну схему «Пряжені» 

Дати відповіді на питання 9, 10, 11, 13, стор.356 

Переглянути  презентацію 

Пройти тести за посиланням  

Презентація 

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

udnc67beh8gy 

Тести 

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

ecode=433553 

 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

Страви і гарніри з 

варених і припущених 

овочів. 

Самостійно опрацювати тему та законспектувати стор. 

267 – 274 

Дати відповіді на питання 1 - 7, стор.291 

Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch

?v=Y76xG0J2EVQ 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

Страви і гарніри зі 

смажених овочів. 

Самостійно опрацювати тему та законспектувати стор. 

274 - 281 

Дати відповіді на питання 8 - 11, стор.291 

Переглянути відео  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=YmMAPmEJ2KA 

Математика Urumbeglikovat@gmail.com 
Перпендикулярність 

площин. 

Підручник  О. Істер, Математика 10 клас.  

Онлайн уроки канал «Дніпро», «Київ». 

1. Дати відповіді на питання 1-5 стор.301. 

2. Розв’язуємо разом: задача №3 стор.300. 

3 .Виконати самостійно № 8.10, стор.302. 
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Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська 

мова 
ndovganich75@gmail.co

m 

Рід іменника. Паралельні родові 

форми іменника. 

Опрацювати матеріал підручника с. 156-157 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

Виконати завдання 2, 3 с. 158 та тестові завдання с. 158 

– 159. Підручник українська мова (рівень стандарт), 10 

клас., Н. Голуб, В. Новосьолова, К.:Педагогічна думка, 

2018.  

 

https://www.youtube.com

/watch?v=QroHXs6BXw

g 

 

Українська 

мова 

Число іменника 

Іменники, що мають лише форму 

однини або множини 

Опрацювати матеріал підручника с.161 – 162. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

Виконати завдання 2, 3, с. 162 – 163 та тестові завдання 

с. 163 – 164.  

https://www.youtube.com

/watch?v=QroHXs6BXw

g&t=105s 

 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.c

om 

Розв‘язання  задач і вправ. 

Самостійна робота. 

Математика 10 клас. Рівень стандарту. 

1.Дати письмові  відповіді на питання 1-4 стор.308. 

2.Розв’язати задачі за малюнком  9.8 стор.308. 

Відео-уроки: телеканал 

 «Рада». 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com 

ПЧ ЙоаннаЯґелло(нар. 1974). 

«Кава з кардамоном». Й. Яґелло – 

польська письменниця, авторка 

творів для дітей та молоді. «Кава з 

кардамоном»: Синтез підліткової 

повісті (стосунки в родині, перше 

кохання) та детективу 

(розгадування сімейної таємниці). 

Проблема батьків і дітей. Образ 

головної героїні. Мова твору. 

Записати цитатну характеристику Халіні. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=eN

UzO7jIspI 

Географія molchusik@gmail.com Австралія: господарство. 

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.116-118. 

2)Перегляд презентації «Економіка Австралії» за 

посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 
1.Третинний сектор економіки. 

2.Промисловість. 

3.Сільске господарство. 

4.Економічні райони. 

http://www.myshared.ru/s

lide/985066/ 

 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.co

m  

“Чари ночі” Олександра Олеся – 

перлина інтимної лірики. Мотив 

краси, кохання й молодості. 

Експресивне висловлювання 

патріотичних почуттів у вірші “О 

слово рідне! Орле скутий!..”. 

Опрацювати матеріал підручника С. 243-244. 

Читати поезію Олександра Олеся за посиланням. 

До робочого зошита записати літературний паспорт 

поезії «Чари ночі» Пахаренко В. Українська література, 

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

https://www.ukrlib.com.u

a/books/printit.php?tid=8

48 
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Біологія 
ermakovakaterina89@gm

ail.com 

Закономірності розподілу алелів в 

популяціях. 

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

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

Подільський: Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 50. 

2. Вивчити рівняння Харді-Вайнберга, закон 

гомологічних рядів спадкової мінливості, записати їх в 

зошит. 

3. Ознайомитись з презентацією за посиланням. 

4. Виконати самостійну роботу № 8, с. 209 (підручник). 

https://naurok.com.ua/pre

zntaciya-zakonomirnosti-

rozpodilu-aleliv-v-

populyaciyah-

153834.html 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
Urumbeglikovat@

gmail.com 

Вектори у просторі. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас Рівень стандарту. 

1.Опрацювати  12. 2. Законспектувати основні поняття (що 

називається вектором, модуль вектора, ненульовий вектор, рівні 

вектори ). 

 

Математика Дії над векторами. 

1.Записати основні дії з векторами (п2, п.3, п.4 стор.334-336) 

2.Записати розв’язок задачі  №3 стор.337. 

3.Дати відповіді на питання 1-5 стор.338. 

 

Інформатика 
darylik2718@gm

ail.com 

Вибір теми проекту. 

Визначення проблеми, теми та 

завдань проекту; розподіл 

ролей і планування 

колективної діяльності. 

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

допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання 

1) 

https://classroom.google.com/c

/Njg1Njc3MTk5NTBa/a/NjQ2

MTYwMDQ3MTZa/details 

Код доступу: uzm6vpn 

 

Фізика 

 

 

 

gsljusarev@i.ua 

Внутрішня енергія. Способи 

зміни внутрішньої енергії. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-середньоі 

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

стор. 216-220 опрацювати, законспектувати. Розв’язати завдання 2 

вправи № 36, стор220. 

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. Повторення раніше 
вивчених елементів. 

Вправи на швидкість. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=78YbppnFLJY&t=9
6s 

Фізична 

культура 

Волейбол. Навчальна гра з 

використанням вивченого. 
Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=78YbppnFLJY&t=9

6s 

Фізична 

культура 
Футбол. Правила гри. Вправи на розвиток сили. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=uINsEmVB0nU 

Фізична 

культура 

Футбол. Зупинка м'яча 

різним способом.  
Вправи на спритність. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=BGvE0YMpIEk&t=

111s 
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Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Біологія 

ermakovakaterina

89@gmail.com 

Трансплантація тканин та органів у 

людини, її перспективи.  Правила 

біологічної етики 

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

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

1. Опрацювати § 55. Записати в зошит основні поняття 

трансплантації тканин і органів. 

2. Ознайомитись з презентацією та відео за посиланням 1, 2. 

3. Розгадати кросворд зі с. 231 (підручник), записати в зошит. 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-transplantaciya-

tkanin-ta-organiv-u-lyudini-

perspektivi-106986.html 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=xLwIioujHcI 

Біологія 
Ріст та розвиток клітин та фактори, 

які на нього впливають 

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

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

2018. 

1. Опрацювати § 57. 

2. Ознайомитись з презентацією та відео за посиланням 1, 2. 

3. Записати в зошит поняття «ріст, розвиток» клітин, 

диференціацію стовбурових клітин, чинники, що впливають на 

ці процеси. 

4. Виконати завдання на застосування знань зі с. 238-239 

(підручник). 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-rist-ta-rozvitok-klitin-

ta-faktori-yaki-na-nogo-

vplivayut-starinnya-ta-smert-

klitin-161473.html 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=mLkdykVrkCY 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Настільний теніс. Навчальна гра. 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 
Паралелепіпед. Самостійна робота. 

Підручник: О. Істер Математика 11.Рівень стандарту. 

1.Записати формулу для знаходження  площі повної поверхні 

прямокутного паралелепіпеда (стор.189.) 

2.Виконати самостійно  №2.5, №2.10, № 2.19. 

 

Технології annavitstar@i.ua 

Тема №35. 

Приготування печива для кенді бару. 

Вимоги до якості. Добір рецептури та 

продуктів. Добір та визначення 

необхідної кількості інгредієнтів. 

Добір необхідного кухонного 

інвентаря та посуду. Іноземна 

термінологія кондитерських робіт. 

Правила подачі. 

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом використовуючи 

QR код: 

- Історія та традиції печива 

- Таємниці печива Маракон 

- Тістечка Макарун 

- Сировина для печива 

- Факти та рецепти вівсяного печива 

2. Опрацюйте матеріал: 

- Рецепти печива 

- Тістечка Макарон майстер-клас 

- Про екскпюзивну колекцію печива макарон читайте у статті 

- https://harchi.info/blogs/san-ayt-j/tim-barton-stvoryv-kolekciyu-

tistechok-razom-z-laduree 

3. Перегляньте відео з теми уроку за посиланням 1, 2  

4. Виконайте самостійну роботу: 

 
1. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=XLPiSoS0QzE 

 

2. - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=xexJGxkI81Y 

mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/prezentaciya-transplantaciya-tkanin-ta-organiv-u-lyudini-perspektivi-106986.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-transplantaciya-tkanin-ta-organiv-u-lyudini-perspektivi-106986.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-transplantaciya-tkanin-ta-organiv-u-lyudini-perspektivi-106986.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-transplantaciya-tkanin-ta-organiv-u-lyudini-perspektivi-106986.html
https://www.youtube.com/watch?v=xLwIioujHcI
https://www.youtube.com/watch?v=xLwIioujHcI
https://naurok.com.ua/prezentaciya-rist-ta-rozvitok-klitin-ta-faktori-yaki-na-nogo-vplivayut-starinnya-ta-smert-klitin-161473.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-rist-ta-rozvitok-klitin-ta-faktori-yaki-na-nogo-vplivayut-starinnya-ta-smert-klitin-161473.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-rist-ta-rozvitok-klitin-ta-faktori-yaki-na-nogo-vplivayut-starinnya-ta-smert-klitin-161473.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-rist-ta-rozvitok-klitin-ta-faktori-yaki-na-nogo-vplivayut-starinnya-ta-smert-klitin-161473.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-rist-ta-rozvitok-klitin-ta-faktori-yaki-na-nogo-vplivayut-starinnya-ta-smert-klitin-161473.html
https://www.youtube.com/watch?v=mLkdykVrkCY
https://www.youtube.com/watch?v=mLkdykVrkCY
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://harchi.info/blogs/san-ayt-j/tim-barton-stvoryv-kolekciyu-tistechok-razom-z-laduree
https://harchi.info/blogs/san-ayt-j/tim-barton-stvoryv-kolekciyu-tistechok-razom-z-laduree
https://www.youtube.com/watch?v=XLPiSoS0QzE
https://www.youtube.com/watch?v=XLPiSoS0QzE
https://www.youtube.com/watch?v=xexJGxkI81Y
https://www.youtube.com/watch?v=xexJGxkI81Y


- Вивчіть правила безпечної праці (використовуючи QR код) 

- Приготуйте обрану страву, сфотографуйте та надішліть на 

електронну адресу викладача 

5. Доповнити словник кулінарних термінів новими словами. 

Технології  

Тема №36. 

Кекси, мафіни, зефір, маршмеллоу, 

мармелад, лоліпоп, меренга. Вимоги 

до якості. Добір рецептури та 

продуктів. Добір та визначення 

необхідної кількості інгредієнтів. 

Добір необхідного кухонного 

інвентаря та посуду. Іноземна 

термінологія для виконання проекту. 

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом використовуючи 

QR код: 

- Види кексів 

- Зефір 

- Крембіт 

- Мармелад 

-Маршмелоу 

-Меренга 

2. Опрацюйте матеріал: 

- Приготування маршмелоу; 

- Приготування зефіру; 

- Приготування кексів; 

- Приготування лоліпопов; 

- Приготування мармеладу. 

3. Перегляньте відео з теми уроку за посиланням 1, 2 та 3 

4. Виконайте самостійну роботу: 

- Вивчіть правила безпечної праці (використовуючи QR код) 

- Приготуйте обрану страву, сфотографуйте та надішліть на 

електронну адресу викладача 

5. Доповнити словник кулінарних термінів новими словами. 

 
1. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=MdCeXOUGcCA 

 

2. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=VjzO6bNMsbQ 

 

3. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=kzO-5MYT3XQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MdCeXOUGcCA
https://www.youtube.com/watch?v=MdCeXOUGcCA
https://www.youtube.com/watch?v=VjzO6bNMsbQ
https://www.youtube.com/watch?v=VjzO6bNMsbQ
https://www.youtube.com/watch?v=kzO-5MYT3XQ
https://www.youtube.com/watch?v=kzO-5MYT3XQ


Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

С/г машини 

 

 

 

gsljusarev@i.ua 

Інструктаж з безпеки життєдіяльності. 

Лабораторно-пактична робота 14. Вивчення 

будови граблів і косарок. Іх налаштування. 

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

Експлуатація та ремонт 

сільськогосподарськоїтехніки: Підручник: У 3 кн. 

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

2003 р 429 ст. стор.329-351,повторити. Відповісти на 

контрольні запитання 1-9 на стор. 376. Виконати 

лабораторну роботу згідно посиланню(що стосується 

косарок та граблів). Оформити звіт. 

https://studfile.net/pr

eview/5286504/page:

2/ С/г машини 

Фізика 

ticibulka80@gmail.

com 

76. Розв'язування задач. Підготовка до 

контрольної роботи №5 (частина ІІ. 

Електромагнетизм). 

Виконайте завдання для самоперевірки на стор. 94 

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

Бар'яхтар та інші. 

 

Фізика 
77. Розв'язування задач. Підготовка до 

контрольної роботи №5 (частина ІІ. 

Електромагнетизм). 

Повторіть навчальний матеріал: Розділ I. 

Електродинаміка. Частина 2. Перегляньте та запишіть 

задачі за відео уроком.  

Урок 293. 

Подготовка к 

контрольной работе 

(рос.) 

https://www.youtube.

com/watch?v=UxLtt

7eGSYo&t=1744s 

Біологія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Урок оцінювання досягнення компетентностей. 
1. Пройти тестування за посиланням. 

2. Повторити основні екологічні закономірності. 

https://docs.google.c

om/forms/d/1YATtD

iPYpR3Q_J13R8w_

pMwVincKo47SQ6y

-aCo8zHU/edit 

Біологія Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні 

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

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

Подільський : Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 46. 

2. Переглянути відео за посиланням. 

3. Записати в зошит та вивчити спільні ознаки, 

причини та групи глобальних екологічних проблем. 

4. Скласти схему екологічних проблем України та 

причини їх виникнення. 

https://www.youtube.

com/watch?v=r0m2y

8TJx9w 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Ясунарі Кавабата (1899 – 1972). «Тисяча 

журавлів». Ясунарі Кавабата – лауреат 

Нобелівської премії. Відображення 

самобутності японської культури у повісті 

«Тисяча журавлів». Роль чайної церемонії в 

композиції твору. Провідні ідеї (утвердження 

ідеї єдності людини з природою, гармонії зі 

світом, повернення до національних традицій і 

вічних цінностей). Образна система повісті.  

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019 Опрацювати стор.133-140. 

Створіть презентацію прочитаного твору. 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=quhso

3U9GvY 

https://studfile.net/preview/5286504/page:2/
https://studfile.net/preview/5286504/page:2/
https://studfile.net/preview/5286504/page:2/
https://www.youtube.com/watch?v=UxLtt7eGSYo&t=1744s
https://www.youtube.com/watch?v=UxLtt7eGSYo&t=1744s
https://www.youtube.com/watch?v=UxLtt7eGSYo&t=1744s
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1YATtDiPYpR3Q_J13R8w_pMwVincKo47SQ6y-aCo8zHU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YATtDiPYpR3Q_J13R8w_pMwVincKo47SQ6y-aCo8zHU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YATtDiPYpR3Q_J13R8w_pMwVincKo47SQ6y-aCo8zHU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YATtDiPYpR3Q_J13R8w_pMwVincKo47SQ6y-aCo8zHU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YATtDiPYpR3Q_J13R8w_pMwVincKo47SQ6y-aCo8zHU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w
https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w
https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w
https://www.youtube.com/watch?v=quhso3U9GvY
https://www.youtube.com/watch?v=quhso3U9GvY
https://www.youtube.com/watch?v=quhso3U9GvY


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Інформатика 

darylik2718@gmail.

com 

Розробка проекту. 
1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання 

1) 

https://classroom.google.com

/c/Njg1NzQxNzI0MjVa/a/Nj

Q1OTk5OTA5NzBa/details 

Код доступу: q2d27a7 

Інформатика 

Розробка проекту. Оформлення 

результатів проекту. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання 

1) 

https://classroom.google.com

/c/Njg1NzQxNzI0MjVa/a/Nj

Q2MDg3Mzg0Njla/details 

Код доступу: q2d27a7 

Біологія 

ermakovakaterina89

@gmail.com 

 

Формування адоптацій на 

молекулярному та клітинному 

рівнях організації. 

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

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

Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 3, с. 12-13. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Скласти схеми механізмів адаптації на молекулярному і 

клітинному рівні. 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-do-uroku-

formuvannya-adaptaciy-na-

molekulyarnomu-ta-

klitinnomu-rivnyah-

organizaci-121398.html 

Біологія Стратегії адоптацій організмів. 

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

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

Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 3, с. 13-14. 

2. Записати в зошит стратегічні напрями адаптивних 

процесів. 

3. Виконати самостійну роботу з ілюстрацією зі с. 14 

(підручник). 

 

Фізика 
ticibulka80@gmail.c

om 

Контрольна робота №3. Розділ 

ІІ. Електромагнітні коливання 

та хвилі. 

Пройдіть за посиланням на мій сайт (Розділ Дистанційна 

освіта-Учням ІІ курсу), виконайте контрольну роботу 

№3 та надішліть викладачу на пошту. 

Сайт викладача фізики 

Лук´янчикової О.В. 

https://sites.google.com/view

/pervomluk/ 

Географія 
molchusik@gmail.co

m 
Клімат і кліматотвірні чинники. 

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

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

192с. 

1)Опрацювати §10. 

2)Перегляд презентації «Клімат і кліматотвірні чинники» за 

посиланням. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Чинники формування клімату. 

2.Кліматичні карти й характеристика типів клімату за 

кліматограмами. 

4)Письмово виконайте завдання 1,2 стор.57. 

https://www.slideshare.net/ss

usera75b26/ss-45793261 

 

https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa/a/NjQ1OTk5OTA5NzBa/details
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa/a/NjQ1OTk5OTA5NzBa/details
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa/a/NjQ1OTk5OTA5NzBa/details
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa/a/NjQ2MDg3Mzg0Njla/details
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa/a/NjQ2MDg3Mzg0Njla/details
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa/a/NjQ2MDg3Mzg0Njla/details
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-formuvannya-adaptaciy-na-molekulyarnomu-ta-klitinnomu-rivnyah-organizaci-121398.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-formuvannya-adaptaciy-na-molekulyarnomu-ta-klitinnomu-rivnyah-organizaci-121398.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-formuvannya-adaptaciy-na-molekulyarnomu-ta-klitinnomu-rivnyah-organizaci-121398.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-formuvannya-adaptaciy-na-molekulyarnomu-ta-klitinnomu-rivnyah-organizaci-121398.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-formuvannya-adaptaciy-na-molekulyarnomu-ta-klitinnomu-rivnyah-organizaci-121398.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-formuvannya-adaptaciy-na-molekulyarnomu-ta-klitinnomu-rivnyah-organizaci-121398.html
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://www.slideshare.net/ssusera75b26/ss-45793261
https://www.slideshare.net/ssusera75b26/ss-45793261


Географія 

Ресурсний потенціал 

атмосфери. Інструктаж з БЖД. 

Практична робота 6 
Визначення середніх 

температур та амплітуди їх 

коливань за добу, місяць, рік. 

Аналіз рози вітрів. 

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

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

192с. 

1)Опрацювати §11. 

Зробити конспект за планом: 

1.Вплив клімату на розселення та господарську діяльність 

людини. 

2.Стихійні атмосферні явища та їхнє прогнозування. 

3.Кліматичні зміни на планеті. 

2)Повторити §9. 

3)Письмово виконати практичну роботу  стор.53. 

 

Історія України Економічна ситуація в УРСР. 

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 §19. 

2)Перегляд відео «Україна в період кризи радянської 

системи» за посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Спроби проведення економічних реформ. (Реформи 

Косигіна) 

2.Наростання кризових явищ у промисловості. 

3. Наростання кризових явищ у сільському господарстві. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=neBDtS7Z_V0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=neBDtS7Z_V0
https://www.youtube.com/watch?v=neBDtS7Z_V0


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Зарубіжна 

література 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Контрольна робота з теми «Із літератури 

другої половини ХХ століття Б.Брехт, 

А.Камю,Е.М.Хемінгуей, Г.Г.Маркес» 

Світова література (підручник), 11 клас. Рівень 

стандарту .Ю.І.Ковбасенко.—К.: Грамота, 2011. 
 

Зарубіжна 

література 

Постмодернізм – одне з найяскравіших 

літературних явищ другої половини ХХ ст., його 

теоретичні засади й художня (літературна) 

практика. Найяскравіші представники 

постмодерністської прози. Сучасний 

літературний процес (огляд). Співіснування 

і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. 

Світова література (підручник), 11 клас. Рівень 

стандарту .Ю.І.Ковбасенко.—К.: Грамота, 2011 

Опрацювати стор.212-219. 

Відповідати на питання 1-4 на сторінці 219. 

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

=491X9Yg1uhI 

Будова та 

експлуатація 

вантажного 

автомобіля 

 

 

 

gsljusarev@i.ua 

Несправності джерел електричного струму. 

В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. Будова й 

експлуатація автомобілів. Підручник для ПТНЗ- 

Київ,:Либідь. 1999. стор 213-219, опрацювати. 

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 

Основи 

законодавства 

України 

molchusik@gmail

.com 

ЗУ «Про дорожній рух». Категорії 

автомобільного транспорту 

1)Опрацювати ЗУ «Про дорожній рух» за 

посиланням 1. 2)Ознайомлення з Постановою 

Кабміну України №340 від 8.05.1993р 

«Положення про порядок видачі посвідчень водія 

та допуску громадян до керування 

транспортними засобами» за посиланням 2. 

1. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/33

53-12 

2. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34

0-93-%D0%BF 

ПДР 

 

 

sljusarev@ 

i.ua 

Правила користування протитуманними 

фарами і ліхтарями, фарою-прожектором і 

фарою-шукачем, розпізнавальним знаком 

автопоїзда. Небезпечні наслідки порушення 

правил користування зовнішніми 

світловими приладами. 

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

пункт 19.5-19.7,вивчити. Опрацювати правила 

згідно з посиланням. 

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

QMfYQRwix8 

ПДР 

Рух транспортних засобів у колонах. 

Загальні вимоги до організації руху 

транспортних засобів у колоні. Позначення 

транспортних засобів, що рухаються у 

колоні.  

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

пункт 25.1-25-2,вивчити. Опрацювати правила 

згідно посиланню 1 Відповісти на тестові 

запитання згідно з посиланням 2. 

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

QILmd3Pa8o 

 

2.https://www.youtube.com/watch?v=8

x_uuDgiNEA 

ПДР 

Розташування транспортних засобів колони 

на проїзній частині. Швидкість руху 

колони. Вимоги до водіїв транспортних 

засобів колони та іншого транспорту. 

Правила руху колони у темну пору доби та 

в умовах недостатньої видимості 

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

пункти 25.3-25.6, вивчити. Опрацювати правила 

згідно посиланню 1. Відповісти на тестові 

запитання згідно з посиланням 2. 

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

QILmd3Pa8o 

 

2.https://www.youtube.com/watch?v=8

x_uuDgiNEA 

https://www.youtube.com/watch?v=491X9Yg1uhI
https://www.youtube.com/watch?v=491X9Yg1uhI
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://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-93-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-93-%D0%BF
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=QQMfYQRwix8
https://www.youtube.com/watch?v=QQMfYQRwix8
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=eQILmd3Pa8o
https://www.youtube.com/watch?v=eQILmd3Pa8o
https://www.youtube.com/watch?v=8x_uuDgiNEA
https://www.youtube.com/watch?v=8x_uuDgiNEA
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=eQILmd3Pa8o
https://www.youtube.com/watch?v=eQILmd3Pa8o
https://www.youtube.com/watch?v=8x_uuDgiNEA
https://www.youtube.com/watch?v=8x_uuDgiNEA


Група №38 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 
 

Tanyakorotenko30@

gmail.com  

Повторення та 

узагальнення. 

Підведення підсумкі 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Повторити граматичний матеріал за 

посилання. 

2. Виконати самостійну роботу: завд 1-4, стор 

161-164 підручник. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-CEgl0HPRg 

 

 

 

Іноземна мова 
Контроль 

аудіювання. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням один 1. 

2. Виконати тест за посиланням 2. 

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

https://naurok.com.ua/test/start/94609 

Українська 

література 

ndovganich75@gmai

l.com 

Повторення та 

узагальнення 

вивченого матеріалу. 

Повторити матеріал та виконати тести за 

посиланням.  

https://vseosvita.ua/library/gotuemosa-do-zno-

sistematizacia-ta-uzagalnenna-vivcenogo-z-temi-

emigracijna-literatura-hh-stolitta-214810.html 

https://naurok.com.ua/poeti-shistdesyatniki-testi-

23077.html 

 

Українська 

література 

Повторення та 

узагальнення 

вивченого матеріалу. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

Виконати тести за посиланням. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-IE6Em5QfA 

https://vseosvita.ua/library/pidgotovka-do-zno-testi-

ukrainska-literatura-za-mezami-ukraini-41862.html 

 

Українська 

мова 

Повторення та 

узагальнення 

вивченого матеріалу. 

Переглянути відеоматеріали за посиланнями. 

 

Виконати тестові завдання за посиланням.  

https://www.youtube.com/watch?v=B3DItrnWJyc 

https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=BdMQWf8xtSk&t=

1038s 

 

https://zno.osvita.ua/ukrainian/list.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=L-CEgl0HPRg
https://www.youtube.com/watch?v=isMpyCkKuDU
https://naurok.com.ua/test/start/94609
https://vseosvita.ua/library/gotuemosa-do-zno-sistematizacia-ta-uzagalnenna-vivcenogo-z-temi-emigracijna-literatura-hh-stolitta-214810.html
https://vseosvita.ua/library/gotuemosa-do-zno-sistematizacia-ta-uzagalnenna-vivcenogo-z-temi-emigracijna-literatura-hh-stolitta-214810.html
https://vseosvita.ua/library/gotuemosa-do-zno-sistematizacia-ta-uzagalnenna-vivcenogo-z-temi-emigracijna-literatura-hh-stolitta-214810.html
https://naurok.com.ua/poeti-shistdesyatniki-testi-23077.html
https://naurok.com.ua/poeti-shistdesyatniki-testi-23077.html
https://www.youtube.com/watch?v=s-IE6Em5QfA
https://vseosvita.ua/library/pidgotovka-do-zno-testi-ukrainska-literatura-za-mezami-ukraini-41862.html
https://vseosvita.ua/library/pidgotovka-do-zno-testi-ukrainska-literatura-za-mezami-ukraini-41862.html
https://www.youtube.com/watch?v=B3DItrnWJyc
https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q
https://www.youtube.com/watch?v=BdMQWf8xtSk&t=1038s
https://www.youtube.com/watch?v=BdMQWf8xtSk&t=1038s
https://zno.osvita.ua/ukrainian/list.html


 

 

 

 

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/


 

 


