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Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Баскетбол. Рухлива гра з 

елементами баскетболу. 

 

Вправи на розвиток витривалість.  

https://www.youtube.com

/watch?v=oTCukikYjwE 

Фізична 

культура 
Баскетбол. Навчальна гра з 

завданням. 
Вправи на розвиток сили.  

https://www.youtube.com

/watch?v=oTCukikYjwE 

Історія України 

molchusik@gm

ail.com 

Розкуркулення і насильницька 

колективізація. 

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

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

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

1)Опрацювати §29 стор.156-158. 

2)Перегляд відео «Суцільна колективізація в СРСР(укр.)» за 

посиланням. 

3)Зробіть конспект у вигляді таблиці «Суцільна колективізація в 

УРСР»стор.162 (завд.4). 

https://www.youtube.com/w

atch?v=KlR1vUwF_Gg 

 

Історія України Голодомор 1932-1933 рр. 

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

Історія України. Рівень стандарту, 2018. – 302с. 

1)Опрацювати §29 стор.158-162 

2)Перегляд відео «Вбиті Голодомором», «Голодомор 1932-1933рр.» за 

посиланням1,2 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Що таке «Голодомор»?Хронологія Голодомору. 

2.Причини Голодомору. 

«Закон про п’ять колосків». 

3.Наслідки Голодомору. 

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

української нації». 

1. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WCE2CPocslM 

2. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=34GkRj39D_I 

 

Хімія 
ermakovakaterin

a89@gmail.com 

Естери, загальна та структурні 

формули, систематична 

номенклатура, фізичні 

властивості. Гідроліз естерів. 

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів загальної середньої освіти / О. Г. 

Ярошенко.—  К. : УОВЦ «Оріон», 2018. 

1. Опрацювати § 17, с. 101-103, § 18, с. 105. 

2. Записати в зошит властивості естерів. 

3. Ознайомитись з матеріалом за посиланням 1, 2. 

4. Виконати завдання № 2, с. 104. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=q-Yb6mTl7sY 

 

https://vseosvita.ua/library/p

rezentacia-z-temi-esteriziri-

170195.html 
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Хімія 

Жири як представники естерів. 

Класифікація жирів, їхні хімічні 

властивості.  

Інструктаж з БЖД. 

Лабораторний дослід № 1. 

«Виявлення органічних кислот у 

харчових продуктах».  

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів загальної середньої освіти / О. Г. 

Ярошенко.—  К. : УОВЦ «Оріон», 2018. 

1. Опрацювати § 18, с. 106-111. 

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням 1. 

3. Переглянути відео виконання лабораторного досліду за посиланням 

2. 

4. Записати спостереження і висновки на аркуші скориставшись 

посиланням 3. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3psgmu-ocyE 

 

http://interactive.ranok.com.

ua/theme/contentview/sered

nya-ta-starsha-shkola/hmya-

10-klas/14109-laboratorn-

dosldi/laboratorniyi-dosld-1-

viyavlennya-organchnih-

kislot-y-harchovih-

prodyktah 

 

https://naurok.com.ua/labora

torniy-doslid-1viyavlennya-

organichnih-kislot-u-

harchovih-produktah-

80845.html 

 

Біологія  
Роль ферментів у забезпеченні 

процесів метаболізму клітини та 

цілісного організму. 

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

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

1. Опрацювати § 25. 

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням 1, 2. 

3. Записати в зошит загальні особливості ферментів. 

4. Виконати пошукове завдання зі с. 106-107. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=nqc3CTJC1VA 

 

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

uroku-fermenti-h-rol-u-

klitini-13932.html 
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Група №15 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Хімія 

ermakovakaterina

89@gmail.com 

Урок захисту навчальних 

проектів з теми: 

«Нітрогенвмісні сполуки». 

1. Виконаний навчальний проєкт та матервали до нього відправити на 

адресу електронної пошти. 
ermakovakaterina89@gmail.

com 

Хімія 

Урок оцінювання 

досягнення 

компетентностей.  

Контрольна робота № 2 

1. Виконати тестові завдання за посиланням. 

https://classroom.google.co

m/c/NzU3NjA0MjgyMTda 

або 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScfObLSp0

gOr10GQCBad0NOt2ZoEO

sWuN62skUSRcANNku_fg/

viewform 

Математика 
Urumbeglikovat

@gmail.com 

Прямокутні координати у 

просторі. Формула для 

обчислення відстані між 

двома точками. 

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

1 .Самостійно опрацювати §11. 

2. Зробити мал.11.1 та 11.2. 

3. Записати формулу відстані між двома точками (стор.326). 

4. Письмово розв’язати задачі № 11.2,11.4. 

 

Українська 

мова 
ndovganich75@

gmail.com 

Складні випадки 

відмінювання іменників 

ІІІ і ІV відмін 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Виконати тренувальні тести за посиланням. 

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

https://ukrerudyt.com/test_p

ass.php?test=159 

Українська 

мова 

Закінчення -у (-ю), -а,  (-

я) в іменниках родового 

відмінка однини 

чоловічого роду 

Опрацювати матеріал підручника с. 171-172.  Підручник українська 

мова (рівень стандарт), 10 клас., Н. Голуб, В. Новосьолова, 

К.:Педагогічна думка, 2018. Переглянути відеоматеріал за 

посиланням. Виконати завдання 2, с. 172. Виконати завдання 5, с. 

173 - 174 

https://www.youtube.com/w

atch?v=cMnu-voSs2E  

Географія 

molchusik@gmail

.com 

Основні країни Океанії 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / 

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

1)Опрацювати §21 

2)Перегляд презентації «Океанія. Регіони Океанії» за посиланням 

3) Зробити конспект за планом: 

1.ЕГП Океанії 

2.Природно-ресурсний потенціал. Населення 

3.Сучасний стан господарства 

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

https://ppt-

online.org/287286 

 

Географія 
Америка: загальна 

характеристика регіону 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / 

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

1)Опрацювати §22 

2) Зробити конспект за планом: 

1.ЕГП та склад регіону 

2.Політична карта Америки 

3.Міжнародні організації в Америці 

3)Письмово виконати тестові завдання за посиланням 

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

galna-harakteristika-ameriki-

prirodni-umovi-ta-resursi-

naselennya-50934.html 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Українська 

література 
ndovganich75@g

mail.com 

Симбіоз духовності і прагматизму в 

образі Лукаша. Природа і людина в 

драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова 

пісня”. Конфлікт між буденним життям і 

високими пориваннями особистості, 

дійсністю і мрією. Художні особливості 

драми-феєрії 

Опрацювати матеріал за посиланням. Виконати завдання 

7 ( тест), с. 227- 228. Пахаренко В. Українська література, 

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

напам’ять вірш Лесі Українки « Contra spem spero!» та 

останній монолог Мавки з « Лісової пісні» ( від слів « О, 

не журися за тіло…»). 

https://www.ukrlib.com.ua/tvo

ry/printit.php?tid=9290 

Математика 
Urumbeglikovat

@gmail.com 

Урок узагальнення та систематизації 

знань. 

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

стандарту.                            1.Дати відповіді на питання 1-

4 стор.337. 

2.Виконати завдання №3, 4, 5,6 перевірної роботи 

стор.359. 

 

Інформатика 

darylik2718@gm

ail.com 

Виконання колективного навчального 

проекту. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь 

до класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/c

/Njg1Njc3MTk5NTBa/a/OTE

1MDgyNDQyNjRa/details 

Код доступу: uzm6vpn 

Інформатика 
Захист колективного навчального 

проекту. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь 

до класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/c

/Njg1Njc3MTk5NTBa/a/OTE

1MDk0NjA5NTZa/details 

Код доступу: uzm6vpn 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Ведення м'яча по прямій. Вправи на координацію. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=Tf5cHGCXSZ8 

Фізична 

культура 
Футбол. Ведення м'яча навколо 

перетину. 
Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mg2GqNKkM4I 

Фізична 

культура 
Футбол. Удар після зупинки. Вправи на розвиток сили. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pFsnAlWIf1I&list=PLL

NJP5QfrbX5D-

HaXM2yOkptGNsciuteA&ind

ex=4 
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Група №22 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Географія 

molchusik@gmail.co

m 

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 

 

Географія 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 

 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Прийом м'яча знизу. Вправи на спритність. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=Nh30RVywCYA 

Фізична культура Волейбол. Гра в стінку. Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=uN9DgaDyUZg&t=32

s 

Математика 

Urumbeglikovat@gma

il.com 

Піраміда. 

Підручник: О. Істерю Математика 11. Рівень 

стандарту.Продовжити роботу над § 3 ,п.1. 

2. Розв’язати задачу №3  за малюнком 3.4. 

 

Математика Розв’язання задач. 

Підручник: О. С. Істерю Математика 11 клас. 

Рівень стандарту. 

1.Дати відповіді на питання 1-5 стор.201. 

2.Письмово розв’язати  №№3.10, 3.12. 

«Школа online», канал  

«Рада» 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських виробів з 

основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.co

m 

 

Вимоги до якості желе, зберігання, 

термін реалізації. 

Зайцева Г. Т. Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів. Самостійно 

опрацювати та законспектувати тему, стор. 256. 

Переглянути презентацію. 

Зареєструватись у кабінеті Google Класс  

https://classroom.google.com/h  
Код доступу fnizymu 

https://ppt-

online.org/385647 

 

https://www.slideshare.net/ssusera75b26/ss-45793261
https://www.slideshare.net/ssusera75b26/ss-45793261
https://www.youtube.com/watch?v=Nh30RVywCYA
https://www.youtube.com/watch?v=Nh30RVywCYA
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&t=32s
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
https://classroom.google.com/h
https://ppt-online.org/385647
https://ppt-online.org/385647


Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

С/г машини 

gsljusarev@ 

i.ua 

Будова та pобота 

кормороздавальних машин, їх 

хаpактеpистика, будова та 

pобота. 

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.355-361,повторити. Опрацювати і законспектувати матеріал за 

посиланням.   

http://rodak.if.ua/mot

/teoria/tema_5.htm 

С/г машини 

Інструктаж з безпеки 

життєдіяльності. Лабораторно-

практична робота 16. Вивчення 

будови кормороздавальних 

машин. Їх регулювання. 

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

сільськогосподарськоїтехніки: Підручник:Кн.3: Сільськогосподарські 

машини.  – К,:Грамота, 2003 р 429 ст. 

стор.355-361,повторити. Записати типи кормороздавачів та письмово 

відповісти на контрольні запитання  

http://rodak.if.ua/mot

/teoria/tema_5.htm 

Біологія 

ermakovakaterina

89@gmail.com 

Поняття про якість довкілля. 

Критерії забруднення довкілля 

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

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

1. Опрацювати § 47, с. 182. 

2. Скласти в зошиті коротке повідомлення на тему: «Якість довкілля». 

3. Виконати самостійну роботу зі с. 182. 

 

Біологія 

Антропічний вплив на 

атмосферу. Наслідки 

забруднення атмосферного 

повітря та його охорона. 

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

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

1. Опрацювати § 48. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Записати в зошит які екологічні проблеми є наслідками забруднення 

атмосфери зі с. 185. 

4. Виконати самостійну роботу з таблицею с. 187. 

https://vseosvita.ua/li

brary/prezentacia-

antropicnij-vpliv-na-

atmosferu-

235421.html 

Історія України 
molchusik@gmail

.com 

Інструктаж з БЖД. Практичне 

заняття. Українські дисиденти – 

виклик системі. 

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

Історія України. Рівень стандарту: підруч. для 11 кл.  закл. заг. серед. 

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

1)Опрацювати §23. 

2)Письмово виконати завдання 2,3,4стор.144,150. 

3). Підготуйте презентацію про життя та  діяльність одного з 

дисидентів. 

 

Трактори 

sljusarev@ 

i.ua 

Рульове кеpування тракторiв. 

Технiчне обслуговування. 

Вимоги безпеки. 

А. Ф. Головчук В. Ф. Орлов О. П. Строков. Експлуатація та ремонт  

сільськогосподарської техніки:  Підручник: У 3 кн. Кн. 1: Трактори. - 

К,:Грамота 2003 р. 336 ст., стор.224-229.,Законспектувати,письмово 

відповісти на контрольні запитання 1-7 на стор.233 

https://ru.calameo.co

m/read/005451743bc

2214771093 

Трактори 

Інструктаж з БЖД 

Лабораторно-практична 

робота14:  Будова та робота 

рульового керування колісних 

тракторів. Вивчення взаємодії 

деталей з частковим або повним 

розбиранням та складанням. 

А. Ф. Головчук В. Ф. Орлов О. П. Строков. Експлуатація та ремонт  

сільськогосподарської техніки:  Підручник: У 3 кн. Кн. 1: Трактори. - 

К,:Грамота 2003 р. 336 ст., стор.224-229,повторити, ознайомитися з 

проведенням лабораторно практичної роботи за посиланням 2. 

1.https://ru.calameo.c

om/read/005451743b

c2214771093 

2.https://drive.google

.com/file/d/0Bxu_Xz

XCe6VOcmV4djFfT

E1qUDA/view 

http://rodak.if.ua/mot/teoria/tema_5.htm
http://rodak.if.ua/mot/teoria/tema_5.htm
http://rodak.if.ua/mot/teoria/tema_5.htm
http://rodak.if.ua/mot/teoria/tema_5.htm
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-antropicnij-vpliv-na-atmosferu-235421.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-antropicnij-vpliv-na-atmosferu-235421.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-antropicnij-vpliv-na-atmosferu-235421.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-antropicnij-vpliv-na-atmosferu-235421.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-antropicnij-vpliv-na-atmosferu-235421.html
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOcmV4djFfTE1qUDA/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOcmV4djFfTE1qUDA/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOcmV4djFfTE1qUDA/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOcmV4djFfTE1qUDA/view


 

Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Зарубіжна 

література 

zastupvux29@ 

gmail.com 

ПЧ Таїр Халілов (нар. 1940 р.). «До 

останнього подиху». 

ТаїрХалілов – сучасний український 

кримськотатарський письменник. 

Близькість прози Халілова до філософії 

екзистенціалізму.  

«До останнього подиху» – історія життя, 

боротьби та любові героя твору, 

віддзеркалення в ній трагічної долі 

кримськотатарського народу. Тема 

депортації кримських татар та свавілля 

влади. Образ Бекира – людини, котра 

ніколи не здається. Почуття гідності 

героя, глибинний зв’язок зі своїм 

народом. 

Прочитати твір С.Кінга «Мораль» https://www.youtube.com/watch?v=u1pL4uOi3pc 

Фізика 
ticibulka80@gmail.c

om 

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/1nIKK4FnLK6QO

5mDIagIPfSbYFnWK4Mhs/view 

Закон відбивання світла: 

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

3hGellVRV96LVk/view 

Зображення у плоскому дзеркалі: 

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

EJyNHYxeHpheXc/view 

Принцип Гюйгенса: 

https://drive.google.com/file/d/1KJyW2kWwgQL

PfINIkY9z8fSNo9L4ZoLG/view 

Українська 

література 

ndovganich75@gmai

l.com 

Іван Багряний. « Тигролови» проблема 

свободи й боротьби за своє визволення. 

Жанрові особливості. Ідея перемоги добра 

над злом.  

Опрацювати матеріал підручника с. 

160-162. Підручник О. Авраменко 

Українська мова 11 клас (рівень 

стандарт), К.: Грамота, 2019. 

Переглянути презентацію за 

посиланням. 

Записати до робочого зошита 

тематику, головну ідею, 

композиційні особливості роману 

«Тигролови» Івана Багряного. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-

temu-i-bagryaniy-tigrolovi-yak-ukra-nskiy-

prigodnickiy-roman-problema-svobodi-y-borotbi-

za-svo-vizvolennya-zhanrovi-osoblivosti-

5671.html 

Математика 
Urumbeglikovat@g

mail.com 
Скалярний добуток векторів. 

Підручник: О. Істер Математика  10 

клас. Рівень стандарту. 

1.Продовжити роботу над §14,п.2. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u1pL4uOi3pc
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://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-i-bagryaniy-tigrolovi-yak-ukra-nskiy-prigodnickiy-roman-problema-svobodi-y-borotbi-za-svo-vizvolennya-zhanrovi-osoblivosti-5671.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-i-bagryaniy-tigrolovi-yak-ukra-nskiy-prigodnickiy-roman-problema-svobodi-y-borotbi-za-svo-vizvolennya-zhanrovi-osoblivosti-5671.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-i-bagryaniy-tigrolovi-yak-ukra-nskiy-prigodnickiy-roman-problema-svobodi-y-borotbi-za-svo-vizvolennya-zhanrovi-osoblivosti-5671.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-i-bagryaniy-tigrolovi-yak-ukra-nskiy-prigodnickiy-roman-problema-svobodi-y-borotbi-za-svo-vizvolennya-zhanrovi-osoblivosti-5671.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-i-bagryaniy-tigrolovi-yak-ukra-nskiy-prigodnickiy-roman-problema-svobodi-y-borotbi-za-svo-vizvolennya-zhanrovi-osoblivosti-5671.html


2.Записати теорему про скалярний 

добуток векторів  та наслідки із неї. 

Захист Вітчизни 

Orehovd1956@gmai

l.com 

Види терористичних проявів та способи 

дій терористів. 

Самостійно опрацювати та 

закріпити викладений матеріал. §31. 

«Захист Вітчизни» підручник 11 

класу закладів загальної середньої 

освіти. Гарасимів І.М. та інші. 

 

Захист Вітчизни 

Захист від терористичних проявів та дії 

населення в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

Самостійно опрацювати та 

закріпити викладений матеріал. §31. 

«Захист Вітчизни» підручник 11 

класу закладів загальної середньої 

освіти. Гарасимів І.М. та інші. 

 

Математика 
Urumbeglikovat@g

mail.com 
Розв’язання задач 

Підручник: О. Істер Математика 10 

клас. Рівень стандарту. 

1.Самостійно розв’язати  №№14.2, 

14.6. 

2. дати відповіді на питання 1-4 

стор.353. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30

@gmail.com 

Написання листа. 

 

Д/З: Підручник  «Англійська мова. 11 клас» 

Оксана Карпюк (рівень стандарт) 

1.Перглянути відео за посиланням 1, скласти 

конспект. 

2. Опрацювати теоретичний матеріал, стор 68 

підручника. 

3. Виконати завд. 4-5, стор. 68-69 підручника. 

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

=qEW1l0WJsJQ 

Іноземна мова 
Заяви та оголошення. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт) 

1.Перглянути відео за посиланням 1-2,скласти 

порівняльну таблицю, опрацювати конспект 

попереднього урок. 

2. Виконати завд. 6-7, стор. 70 підручник. 

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

=qEW1l0WJsJQ  

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

=qEW1l0WJsJQ 

 

ПДР 

sljusarev@ 

i.ua 

Обладнання механічного транспортного 

засобу, на якому проводяться навчання. 

Навчальна їзда на дорогах. Небезпечні 

наслідки порушення вимог правил 

буксирування і навчальної їзди. 

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

пункти 23.1-23.5, вивчити. Опрацювати правила 

згідно з посиланням. 

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

v=XxNO_rzvGuU 

ПДР Інструкція з БЖД Лабораторно-

практична робота: . Ознайомлення з 

діями водіїв за конкретних умов 

дорожнього руху. Формування вміння при 

русі на автомагістралях, дорогах для 

автомобілях, в житлових зонах, в колонах, 

на гірських дорогах, при навчальній їзді та 

при буксируванні. 

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

повторити розділи 23-28. Відповісти на тестові 

запитання згідно посилань1,2. Оформити звіт 

згідно з посиланням 3 на прикладі лабораторної 

роботи №12 . 

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

v=ZL6TomFQpOM 

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

v=_sQhGe0BBiQ 

 

3.http://viktorh.in.ua/pdr/laboratorn

i-roboti/#top 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30

@gmail.com 

Робота за кордоном. Як не потрапити у 

пастку. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт) 

1.Перглянути відео за посиланням 1, повторити 

лексику теми. 

2. Переглянути відео з посиланням 2. 

2. Написати твір- роздум на тему: « Які труднощі 

тебе чекають, кали обираєш роботу за кордоном». 

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

=235MNImhIko 

 

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

=N0A7iNdKR3I 

 

Іноземна мова 

Лексико- граматичний. Освіта та професії. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1.Повторити граматичний матеріал за посиланням 

1-2. 

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

71- 73 підручника. 

https://www.learnenglish.de/gramm

ar/tensetext.html 

https://www.learnenglish.de/picture

it/tensespage.html 

 

43, 38 група - самопідготовка 

https://www.youtube.com/watch?v=qEW1l0WJsJQ
https://www.youtube.com/watch?v=qEW1l0WJsJQ
https://www.youtube.com/watch?v=qEW1l0WJsJQ
https://www.youtube.com/watch?v=qEW1l0WJsJQ
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=XxNO_rzvGuU
https://www.youtube.com/watch?v=XxNO_rzvGuU
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=ZL6TomFQpOM
https://www.youtube.com/watch?v=ZL6TomFQpOM
https://www.youtube.com/watch?v=_sQhGe0BBiQ
https://www.youtube.com/watch?v=_sQhGe0BBiQ
http://viktorh.in.ua/pdr/laboratorni-roboti/#top
http://viktorh.in.ua/pdr/laboratorni-roboti/#top
https://www.youtube.com/watch?v=235MNImhIko
https://www.youtube.com/watch?v=235MNImhIko
https://www.youtube.com/watch?v=N0A7iNdKR3I
https://www.youtube.com/watch?v=N0A7iNdKR3I
https://www.learnenglish.de/grammar/tensetext.html
https://www.learnenglish.de/grammar/tensetext.html
https://www.learnenglish.de/pictureit/tensespage.html
https://www.learnenglish.de/pictureit/tensespage.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/

