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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com 

Баскетбол. Рухлива гра з передачами.  

Вправи на розвиток сили.  

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

=oTCukikYjwE 

Фізична 

культура 

Баскетбол. Рухлива гра з елементами 

баскетболу. 
Вправи на розвиток сили.  

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

=oTCukikYjwE 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.com 

Страви і гарніри з тушкованих овочів 

Самостійно опрацювати тему та 

законспектувати стор. 281 – 285. 

Дати відповідь на питання  11, 12 стор.290. 

Скласти технологічну схему «Баклажанів 

тушкованих з картоплею». 

Переглянути  презентацію. 

https://padlet.com/gkrvirina/4a0jud

nc67beh8gy 

Технологія 

приготування 

їжі з основами 

товарознавства 

Страви і гарніри з запечених овочів 

Самостійно опрацювати тему та 

законспектувати, стор. 285 – 289. 

Дати відповіді на питання  13, 14, 15 

стор.290. 

Скласти технологічну схему «Капусти 

запеченої з грибами». 

Переглянути  відео. 

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

=oaNaWnaqQiE 

Фізика ticibulka80@gmail.com 

52. Основні  положення  молекулярно-

кінетичної  теорії (МКТ) будови  

речовини. Маса та розміри атомів і 

молекул. Кількість речовини. 

1.Опрацюйте §26 стор.160. Підручник 

«Фізика-10 клас» (рівень стандарту) В.Г. 

Бар'яхтар та інші та перегляньте відео урок 

та відео демонстрацію за посиланням. 

Сайт вчителя фізики Коби П.Г. 

http://fizika110.blogspot.com/p/blo

g-page_74.html 

Сайт викладача фізики 

Лук`янчикової О.В. 

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

mluk/ 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com 

Тумас ЙостаТранстремер (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. 
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Зарубіжна 

література 

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/watch?v

=hNZp6yj8hb8 
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Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Зарубіжна 

література 
 zastupvux29@ gmail.com 

Узагальнення і 
систематизація 
навчального матеріалу. 

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 
Н.Міляновська "Астон" 2018 

 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.com 

Узагальнення і 

систематизація знань. 
1.Повторити  § 7-9. 

Математика 10 клас. Рівень 

стандарту. 

 

Математика 

Контрольна робота за 

темою: 

«Перпендикулярність 

прямих і площин у 

просторі». 

2.Розвязати  контрольну роботу №2, варіант 1та 2(на 

вибір) , рівень 1,2,3. 

Дидактичні матеріали 10 

клас стор.5.(геометрія) 

Трактори 

 

gsljusarev@ 

i.ua 

Вимоги до електростаpтеpа. 

Будова електростаpтеpiв, що 

застосовуються на 

тpактоpах. Будова та робота 

механiзму включення. 

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

Експлуатація та ремонт 

сільськогосподарськоїтехніки: Підручник: У 3 кн. 

Кн.1: Трактори.  – К,:Грамота, 2003 р, стор.289-292, 

опрацювати. Ознайомитися з будовою і роботою 

електростартера за допомогою посилання 2. 

1.https://ru.calameo.com/rea

d/005451743bc2214771093 

 

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

watch?v=2PI6a5qK4yg 

Українська 

мова 

ndovganich75@gmail.com 

Драматичний етюд 

Олександра Олеся “По 

дорозі в Казку”. Дорога в 

Казку – символ духовних 

поривань до кращого життя. 

 

Опрацювати матеріал підручника с. 245-247. 

Записати до робочого зошита визначення драматичний 

етюд. 

Виконати завдання 7, с. 247-248. 

Вивчити напам’ять вірш Олександра Олеся « Чари 

ночі». 

https://vseosvita.ua/library/g

otuemosa-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 

Формальне есе на тему 

“Ціна недбалості”, “Мій 

вибір – здоровий спосіб 

життя». 

Користуючись матеріалом за посиланнями, пригадати 

правила написання есе ( формальне).  

https://zno.if.ua/?p=985 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=li_hYR725OU 

  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ul3-Tub7zv8 

Українська 

література 

Складні випадки 

відмінювання іменників І і ІІ 

відміни  

Ознайомитися з матеріалом за посиланням. 

Переглянути матеріал відео за посиланням 

Опрацювати матеріал підручника с. 154, 157,161. 

Виконати впр. 548, с. 154, впр. 558, с. 156, впр. 568, с. 

159. Підручник українська мова (рівень стандарт), 10 

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

2018. 

  

https://zno.if.ua/?p=3438 

https://youtu.be/Y6uj4FEr2b

A 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
Urumbeglikovat@

gmail.com 

Дії  над  векторами. 

Координати  і модуль вектора. 

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

1 .Записати означення координат вектора та його модуля § 13 п.1-2. 

2. Дати відповіді на питання 1-5 стор.345. 

3. Розв’язати задачі №13.2 , 13.5. 

 

Біологія 

ermakovakaterina

89@gmail.com 

Моногенне та полігенне 

успадкування ознак у людини. 

Позахромосомна 

(цитоплазматична) 

спадковість у людини. 

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

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

1. Опрацювати § 43, 44, с. 184. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Скласти в зошиті схему «Успадкування ознак людини». 

4. Виконати в зошиті самостійну роботу № 5 зі с. 181 (підручник). 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-na-temu-monogenne-ta-

poligenne-uspadkuvannya-

oznak-u-lyudini-97784.html 

Біологія 

Закономірності мінливості 

(спадкової, неспадкової) 

людини.  

Інструктаж з БЖД. 

Лабораторна робота № 

2. Вивчення закономірностей 

модифікаційної мінливості.  

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

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

1. Опрацювати § 45. 

2. Скласти таблицю «Види мінливості». 

3. Виконайте і оформіть лабораторну роботу за зразком за 

посиланням. 

https://naurok.com.ua/laborato

rna-robota-vivchennya-

zakonomirnostey-

modifikaciyno-minlivosti-

109166.html 

Хімія 

Урок оцінювання досягнення 

компетентностей.  

Контрольна робота № 2. 

1. Виконати контрольну роботу за посиланням 

https://classroom.google.com/c

/NzU3NjA0MjgyMTda 

або 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSdq0KsWxudJg

C-

HQxRpFMC64cA4AoudFXS

O-JX1xMZhnbluuw/viewform 

 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Передача м'яча 

різними способами. 
Вправи на швидкість 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9e54Nj1XZOM 

Фізична 

культура 
Футбол. Удари по 

нерухомому м’ячу. 
Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=icwEAJm3U7k 

Фізична 

культура 
Футбол. Удари по м’ячу, що 

котиться. 
Вправи на розвиток сили. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=icwEAJm3U7k 
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Група №22 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська література 

ndovganich75@gmail.c

om 

Контрольна робота. Модерна 

драматургія. Перлини 

західноукраїнської літератури. 

   

Виконати тестові завдання за посиланням. 

https://vseosvita.ua/library/tematicn

a-kontrolna-robota-no3-m-kulis-b-i-

antonic-oturanskij-11-klas-

189113.html  

Українська література 

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 аудио запис за посиланням. 

https://youtu.be/ogOvqkLCnSg 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Повторення правил 

гри. 
Вправи на спритність. 

http://olexsosenko.blogspot.com/20

16/05/blog-post.html 

Фізична культура 
Волейбол. Прийом мёча зверху 

двома руками. 
Вправи на швидкість. 

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

=S98wO9zcjN8 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail

.com 
Піраміда. 

Підручник :О. С. Істер Математика 11 клас. 

Рівень стандарту.  

1.Опрацювати § 3 стор.195. 

2. Розв’язати задачу №1  за зразком і малюнком 

стор.196. 

 «Школа online», канал «Дніпро». 

Фізика 

ticibulka80@gmail.com 

57. Термоелектронна емісія та 

струм у вакуумі, його 

застосування. Принцип дії 

електронно-вакуумних приладів 

на прикладі вакуумного діоду. 

  

1.Опрацюйте §8 стор. 37 підручника «Фізика-11 

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

2.Перегляньте відео уроки за посиланнями. 

3. Дайте письмові відповіді на контрольні 

запитання стор.41. 

Урок 302. Электрической ток в 

вакууме. Вакуумный диод 

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

=NZlfo7SXf9U&t=16s 

Урок 303. Вакуумный триод. 

Усилитель на вакуумном триоде 

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

=sSZ38BQ5dbk 

Урок 304. Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. 

Осциллограф 

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

=3k_WRTr1yYE 

Фізика 

58. Власна й домішкова 

провідність напівпровідників, 

електронно-дірковий перехід і 

його властивості. 

Напівпровідниковий діод. 

1.Повторіть §4 стор.9. Підручник «Фізика-11 

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

2. Уважно перегляньте розв’язок задач з теми: 

«Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца» та 

уроку «Задачи на работу и мощность 

электрического тока» (рос.)  та запишіть їх у 

зошит. 

Урок 305. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимость. 

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

=pYGib43HU88 

Урок 306. Электронно-дырочный 

переход. Полупроводниковый 

диод 

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

=H59Qi5_mVYA&t=30s 

 

https://vseosvita.ua/library/tematicna-kontrolna-robota-no3-m-kulis-b-i-antonic-oturanskij-11-klas-189113.html
https://vseosvita.ua/library/tematicna-kontrolna-robota-no3-m-kulis-b-i-antonic-oturanskij-11-klas-189113.html
https://vseosvita.ua/library/tematicna-kontrolna-robota-no3-m-kulis-b-i-antonic-oturanskij-11-klas-189113.html
https://vseosvita.ua/library/tematicna-kontrolna-robota-no3-m-kulis-b-i-antonic-oturanskij-11-klas-189113.html
https://youtu.be/ogOvqkLCnSg
http://olexsosenko.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
http://olexsosenko.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=NZlfo7SXf9U&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=NZlfo7SXf9U&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=sSZ38BQ5dbk
https://www.youtube.com/watch?v=sSZ38BQ5dbk
https://www.youtube.com/watch?v=3k_WRTr1yYE
https://www.youtube.com/watch?v=3k_WRTr1yYE
https://www.youtube.com/watch?v=pYGib43HU88
https://www.youtube.com/watch?v=pYGib43HU88
https://www.youtube.com/watch?v=H59Qi5_mVYA&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=H59Qi5_mVYA&t=30s


Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Біологія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Види забруднення, їхні 

наслідки для природних і 

штучних екосистем та 

людини. 

Біологія і екологія : підруч. для 11 кл. закл. загальної середньої освіти / В.   І.  

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

1. Опрацювати § 47. 

2. Переглянути відео-урок за посиланням. 

3. Скласти таблицю в зошиті «Види забруднень та їх характеристика». 

4. Відповісти на питання № 10 с. 183 (підручник). 

https://www.youtube.

com/watch?v=C2p6F

DdPPAs 

 

С/г машини  

 

 

gsljusarev@i.ua 

 

Інструктаж з безпеки 

життєдіяльності. ЛПР 

15. Вивчення будови 

прес-підбирачів. Іх 

налаштування. 

А. Ф. Головчук та інші.  Експлуатація та ремонт 

сільськогосподарськоїтехніки: Підручник: У 3 кн. 

Кн.3: Сільськогосподарські машини.  – К,:Грамота, 2003 р 429 ст. 

Стор.355-361,повторити. Відповісти на контрольні запитання 10-14 на 

стор. 376. Виконати лабораторну роботу згідно з посиланням (що 

стосується прес-підбирачів). Оформити звіт. 

https://studfile.net/pr

eview/5286504/page:

2/ С/г машини 

Географія 
molchusik@gmail

.com 

Сучасна глобальна 

економіка та тенденції її 

розвитку. 

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

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

1)Опрацювати §20. 

2)Перегляд презентації «Сучасні тенденції розвитку світового господарства» 

за посиланням. 

2)Зробити конспект за планом: 
1.Сучасна глобальна економіка та її компоненти. 

2.Світовий ринок технологій,патентна і ліцензій. 

3.ТНК та вільні економічні зони. 

4.Міжнародний ринок товарів. 

3)Письмово виконайте завдання 3 стор.106. 

https://naurok.com.u

a/prezentaciya-

suchasni-tendenci-

rozvitku-svitovogo-

gospodarstva-

124915.html 

Хімія 

ermakovakaterina

89@gmail.com 

Загальна характеристика 

металів. 

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів ЗСО / О. Г. Ярошенко, 

2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 22, с. 116-118. 

2. Переглянути відео за посиланням. 

3. Записати в зошит загальну характеристику металів у вигляді схеми. 

4. Виконайте завдання № 3 с. 116. 

https://www.youtube.

com/watch?v=3VRT

w-08KV8 

 

Хімія 
Фізичні властивості 

металів на основі їхньої 

будови. 

1. Опрацювати § 22, с. 118-120. 

2. Записати групи металів (за фізичними властивостями). 

3. Виконити завдання № 3 зі с. 121 (підручник). 

4. Прочитайте «Цікаве про дорогоцінні метали». 

https://gold.ua/ua/jewel

lery-articles/mir-

dragotsennyh-metallov-

interesnye-fakty-o-

kotoryh-vam-ne-

rasskazyvali-v-shkole 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Мистецтво. Види 

мистецтва 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Буренко В. М.  

1. Переглянути відео за посиланням 1, записати конспект, опрацювати нову 

лексику. 

2. Самостійно опрацювати завдання 1-5, стор. 43-45 підручника. 

3. Переглянути відео за посиланням 2, скласти діалог за зразком. 

https://www.youtube.

com/watch?v=Y5icu

QpjznA 

https://www.youtube.

com/watch?v=3GpLI

2WBFv0 

mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=C2p6FDdPPAs
https://www.youtube.com/watch?v=C2p6FDdPPAs
https://www.youtube.com/watch?v=C2p6FDdPPAs
https://studfile.net/preview/5286504/page:2/
https://studfile.net/preview/5286504/page:2/
https://studfile.net/preview/5286504/page:2/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://www.youtube.com/watch?v=3VRTw-08KV8
https://www.youtube.com/watch?v=3VRTw-08KV8
https://www.youtube.com/watch?v=3VRTw-08KV8
https://gold.ua/ua/jewellery-articles/mir-dragotsennyh-metallov-interesnye-fakty-o-kotoryh-vam-ne-rasskazyvali-v-shkole
https://gold.ua/ua/jewellery-articles/mir-dragotsennyh-metallov-interesnye-fakty-o-kotoryh-vam-ne-rasskazyvali-v-shkole
https://gold.ua/ua/jewellery-articles/mir-dragotsennyh-metallov-interesnye-fakty-o-kotoryh-vam-ne-rasskazyvali-v-shkole
https://gold.ua/ua/jewellery-articles/mir-dragotsennyh-metallov-interesnye-fakty-o-kotoryh-vam-ne-rasskazyvali-v-shkole
https://gold.ua/ua/jewellery-articles/mir-dragotsennyh-metallov-interesnye-fakty-o-kotoryh-vam-ne-rasskazyvali-v-shkole
https://gold.ua/ua/jewellery-articles/mir-dragotsennyh-metallov-interesnye-fakty-o-kotoryh-vam-ne-rasskazyvali-v-shkole
https://www.youtube.com/watch?v=Y5icuQpjznA
https://www.youtube.com/watch?v=Y5icuQpjznA
https://www.youtube.com/watch?v=Y5icuQpjznA
https://www.youtube.com/watch?v=3GpLI2WBFv0
https://www.youtube.com/watch?v=3GpLI2WBFv0
https://www.youtube.com/watch?v=3GpLI2WBFv0


 

Група №28 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Інформатика 

darylik2718@gmail.co

m 

Презентація результатів 

проекту. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/c/Njg1Nz

QxNzI0MjVa 

Код доступу: q2d27a7 

 

 

Інформатика Контрольне тестування. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/c/Njg1Nz

QxNzI0MjVa 

Код доступу: q2d27a7 

 

Всесвітня історія 
molchusik@gmail.co

m 
Країни Африки. 

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

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

Генеза, 2018. – 160 с. 

1)Опрацювати §20. 

2)Перегляд презентації «Країни Африки. Шлях до 

незалежності» за посиланням 1. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Деколонізація Африки 

2.Крах апартеїду на півдні Африки. 

3.Країни регіону на зламі ХХ-ХХІ ст. 

4)Письмово виконайте завдання: 

Складіть історичний портрет Нельсона Мандели 

(використовуючи матеріали  фільму «Нельсон 

Мандела – в ім’я свободи» за посиланням 2). 

1. 

https://svitppt.com.ua/vsesvitnya-

istoriya/kraini-afriki-shlyah-do-

nezalezhnosti.html 

2. 

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

1vhbYMVM 

Фізика  

60. Розвиток уявлень про 

природу світла. Світло як 

електромагнітна хвиля. 

Поширення, поглинання та 

розсіювання світла. 

Геометрична оптика як 

граничний випадок 

хвильової. 

Перегляньте презентацію (1) та відео демонстрації за 

посиланнями 2-3. 

Розвиток уявлень про природу світла. 

Принцип Гюйгенса. Відбивання світла 

(презентація): 

https://drive.google.com/file/d/1nIKK4FnL

K6QO5mDIagIPfSbYFnWK4Mhs/view 

Закон відбивання світла: 

https://drive.google.com/file/d/0BxLSfYVlP

iTUZ3hGellVRV96LVk/view 

Зображення у плоскому дзеркалі: 

https://drive.google.com/file/d/0BxLSfYVlP

iTUREJyNHYxeHpheXc/view 

Принцип Гюйгенса: 

https://drive.google.com/file/d/1KJyW2kW

wgQLPfINIkY9z8fSNo9L4ZoLG/view 

Географія 
molchusik@gmail.co

m 

Світовий океан: його 

складові та ресурсний 

потенціал 

Інструктаж з БЖД.  

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

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

Генеза, 2018. – 192с. 

1)Опрацювати §12. 

1. 

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

GZXhDJqEE 

 

https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa
https://classroom.google.com/c/Njg1NzQxNzI0MjVa
https://svitppt.com.ua/vsesvitnya-istoriya/kraini-afriki-shlyah-do-nezalezhnosti.html
https://svitppt.com.ua/vsesvitnya-istoriya/kraini-afriki-shlyah-do-nezalezhnosti.html
https://svitppt.com.ua/vsesvitnya-istoriya/kraini-afriki-shlyah-do-nezalezhnosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=GTd1vhbYMVM
https://www.youtube.com/watch?v=GTd1vhbYMVM
https://drive.google.com/file/d/1nIKK4FnLK6QO5mDIagIPfSbYFnWK4Mhs/view
https://drive.google.com/file/d/1nIKK4FnLK6QO5mDIagIPfSbYFnWK4Mhs/view
https://drive.google.com/file/d/0BxLSfYVlPiTUZ3hGellVRV96LVk/view
https://drive.google.com/file/d/0BxLSfYVlPiTUZ3hGellVRV96LVk/view
https://drive.google.com/file/d/0BxLSfYVlPiTUREJyNHYxeHpheXc/view
https://drive.google.com/file/d/0BxLSfYVlPiTUREJyNHYxeHpheXc/view
https://drive.google.com/file/d/1KJyW2kWwgQLPfINIkY9z8fSNo9L4ZoLG/view
https://drive.google.com/file/d/1KJyW2kWwgQLPfINIkY9z8fSNo9L4ZoLG/view
https://www.youtube.com/watch?v=LOGZXhDJqEE
https://www.youtube.com/watch?v=LOGZXhDJqEE


Практична робота 7 
Складання та аналіз схеми 

системи течій у Світовому 

океані; порівняння впливу 

холодної та теплої 

океанічних течії на клімат 

одного з материків.   

2)Перегляд відео «Яка роль океанів на Землі» за 

посиланням 1 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Запаси води на Землі. 

2.Ресурсний потенціал Світового океану та його 

екологічний стан. 

4)Письмово виконати практичну роботу за 

посиланням 2. 

2. 
https://naurok.com.ua/praktichna-

robota-13-vischa-shkola-88287.html 

Математика 
Urumbeglikovat@gma

il.com 

Координати вектора. Дії над 

векторами. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас. Рівень 

стандарту 

1. Законспектувати  основні означення  про 

вектор,п.1 стор.332-333. 

2.За  правилом знаходження суми векторів  

розв’язати задачу №2 стор.335. 

 

Математика  Самостійна робота. 
3.Дати відповіді на питання 1-4  стор.338. 

4.Самостійно розв’язати №№12.12,12.10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/praktichna-robota-13-vischa-shkola-88287.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-13-vischa-shkola-88287.html


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Будова та 

експлуатація 

вантажного 

автомобіля 

 

 

 

gsljusarev@ 

i.ua 

Ознаки, причини, наслідки несправностей 

джерел електричного струму. 

В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. Будова й 

експлуатація автомобілів. Підручник для 

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

опрацювати. Відповісти письмово на 

запитання 1-6 на стор.227. 

http://kipt.com.ua/wp-

content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D

0%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%B

8%D0%BA.pdf 

Культура 

молодого 

робітника 

natalagaraz89@g
mail.com 

Види, причини, джерела та наслідки 

конфлікту. 

1)Пройдіться за посиланням. 

2)Перегляньте відео за посиланням. 

http://www.politologia-

rdgu.rv.ua/images/school/t4.pdf 

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

v=ty9CtMb__cY 

Українська 

література 
ndovganich75@gm

ail.com 

Проза другої половини ХХ ст. Олесь Гончар. 

Загальна характеристика творчого доробку, 

громадянська й життєва позиція, роль у 

духовному відродженні нації. 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Переглянути презентацію за посиланням. 

Записати до робочого зошита біографічні 

дані Олеся Гончара, творчий доробок 

письменника. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayin

a-incognita/oles-gonchar-lyudyna-

yaka-zmogla-staty-vilnoyu 

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

o-gonchar-137012.html  

Астрономія 
Urumbeglikovat@g

mail.com 
Небесні координати. 

Підручник: Ю. Сиротюк Астрономія 11 

клас. Рівень стандарту. 

1. Самостійно опрацювати  §3 р.1 стор.15. 

2. Письмово дати відповіді на питання 1-6 

стор.19. 

3. Переглянути  фільм 

«Зв'язок  астрономії з іншими науками.» 

Онлайн уроки, канал «Рада». 

ПДР 

sljusarev@ 

i.ua 

Буксирування транспортних засобів. Способи 

буксирування транспортних засобів.  

Правила дорожнього руху: 

https://vodiy.ua/pdr/ пункти 23.1-23.5, 

вивчити. Опрацювати правила згідно 

посиланню. 

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

UvHTg1jo 

 

ПДР 

Умови і порядок буксирування механічних 

транспортних засобів на гнучкому і 

жорстокому зчепленні та методом часткового 

навантаження. Випадки, коли буксирування 

забороняється. Перевезення людей під час 

буксирування транспортних засобів 

Правила дорожнього руху: 

https://vodiy.ua/pdr/ пункт 23.6-

23.11,вивчити. Опрацювати правила 

згідно посиланню 1 Відповісти на тестові 

запитання згідно посиланню 2. 

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

IliAYGT1pY 

 

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

QhGe0BBiQ 

ПДР 

Навчальна їзда. Умови, під час яких 

дозволяється навчальна їзда. Початкове 

навчання керуванню Вимоги до учня, 

інструктора або особи, яка навчає керуванню 

транспортними засобами.  

Правила дорожнього руху: 

https://vodiy.ua/pdr/ пункт 24 , вивчити. 

Опрацювати правила згідно посиланню 1. 

Відповісти на тестові запитання згідно 

посиланню 2. 

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

NO_rzvGuU 

 

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

6TomFQpOM 

 

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://www.politologia-rdgu.rv.ua/images/school/t4.pdf
http://www.politologia-rdgu.rv.ua/images/school/t4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ty9CtMb__cY
https://www.youtube.com/watch?v=ty9CtMb__cY
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/oles-gonchar-lyudyna-yaka-zmogla-staty-vilnoyu
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/oles-gonchar-lyudyna-yaka-zmogla-staty-vilnoyu
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/oles-gonchar-lyudyna-yaka-zmogla-staty-vilnoyu
https://naurok.com.ua/prezentaciya-o-gonchar-137012.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-o-gonchar-137012.html
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=KerUvHTg1jo
https://www.youtube.com/watch?v=KerUvHTg1jo
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=-IliAYGT1pY
https://www.youtube.com/watch?v=-IliAYGT1pY
https://www.youtube.com/watch?v=_sQhGe0BBiQ
https://www.youtube.com/watch?v=_sQhGe0BBiQ
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=XxNO_rzvGuU
https://www.youtube.com/watch?v=XxNO_rzvGuU
https://www.youtube.com/watch?v=ZL6TomFQpOM
https://www.youtube.com/watch?v=ZL6TomFQpOM


Група №38 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Основи 

правових знань 

molchusik@gmail.

com 

Урок узагальнення з 

теми «Кримінальне 

право. Екологічне 

права. Сімейне 

право» 

1)Опрацювати Кримінальний кодекс за 

посиланням 1,Сімейний кодекс за посиланням 

2. 

2)Виконати тестові завдання за посиланням 3. 

1. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

2. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 

3. 

https://naurok.com.ua/test/kriminalne-pravo-

ekologichne-pravo-simeyne-pravo-223095.html 

Історія України 

Урок узагальнення з 

теми «Україна в 

умовах незалежності 

(від 1991р. до 

сьогодення)» 

Пометун О.І.,Гупан Н.М. Історія України : 

підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.- 

К.: Освіта, 2011. – 336 с. 

1)Повторити §32 -§40. 

2)Письмово виконати  завдання 1-12 стор.319-

320 та завдання І-VІ(на вибір одне). 

 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@

gmail.com 

 Контроль письма. 
 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» 

Оксана Карпюк( рівень стандарт) 

1. Переглянути відео за посиланням 1 

2. Пройти тест за посиланням 2 

https://www.youtube.com/watch?v=p6qVJ1KhHek 
 
https://naurok.com.ua/test/start/220529 
 

Іноземна мова 
Контроль читання. 
 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» 

Оксана Карпюк( рівень стандарт) 

1.Переглянути відео за посиланням 1 

2. Пройти тест за посиланням 2 

https://www.youtube.com/watch?v=LFRAYsuV534 
 
https://naurok.com.ua/test/start/169229 
 

 

 

Іноземна мова 
Контроль 

говоріння. 
 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» 

Оксана Карпюк( рівень стандарт) 

1.Переглянути відео за посиланням 1 

2. Пройти тест за посиланням 2 

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

xsvW0TQ&t=1s 
 
https://naurok.com.ua/test/start/210579 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
https://naurok.com.ua/test/kriminalne-pravo-ekologichne-pravo-simeyne-pravo-223095.html
https://naurok.com.ua/test/kriminalne-pravo-ekologichne-pravo-simeyne-pravo-223095.html
https://www.youtube.com/watch?v=p6qVJ1KhHek
https://naurok.com.ua/test/start/220529
https://www.youtube.com/watch?v=LFRAYsuV534
https://naurok.com.ua/test/start/169229
https://www.youtube.com/watch?v=OHK-xsvW0TQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OHK-xsvW0TQ&t=1s
https://naurok.com.ua/test/start/210579


 

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/

