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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізика ticibulka80@gmail.com 

53. Розв’язування задач за темою: 

«Основні  положення  молекулярно-

кінетичної  теорії (МКТ) будови  

речовини. Маса та розміри атомів і 

молекул. Кількість речовини». 

Пройдіть на сайт викладача Розділ 

«Дистанційна освіта» - «Учням І курсу 

групи №12»  та перепишіть в зошит 

задачі з файлу «53. Розв’язування задач 

Основні положення МКТ». 

Сайт викладача фізики 

Лук`янчикової О.В. 

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

rvomluk/ 

Фізична культура 

zastupvux29@ 
gmail.com 

Баскетбол. Навчальна гра з завданням. Вправи на розвиток сили.  
https://www.youtube.com/watch
?v=0OFlaZOg5Gw 

Фізична культура 
Баскетбол. Навчальна гра з урахуванням 
вивченого. 

Вправи на спритність. 
https://www.youtube.com/watch
?v=0OFlaZOg5Gw 

Фізична культура Баскетбол. Залік. Штрафний кидок. Вправи на влучність. 
https://www.youtube.com/watch
?v=EmXeopiC8_I 

Математика 

urumbeglikovat@gmail.
com 

Розв’язання задач. 

Підручник  О. Істер, Математика 10 

клас.  

1.Продовжити опрацювання  8. 

2.Розвязти задачу № 8.6 за малюнком  

8.10.3.За рубрикою « Життєва 

математика» розв’язати задачу № 8.41 

стор.305. 

Онлайн уроки канал 

«Дніпро», «Київ». 

Математика 
Розв’язання задач. 

Самостійна робота. 

Дидактичні матеріали з геометрії, 10 

клас. 

1.Письмово виконати самостійну роботу 

№3. 

 

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.youtube.com/watch

?v=eNUzO7jIspI 
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Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Комплексна 

система ТО, 

ремонту с/г 

техніки  

gsljusarev@i.ua Ремонт електроустаткування.  

А. Ф. Антоненко, Р. М. Недашківський.  Комплексна 

система технічного обслуговування тракторів і 

автомобілів : підручник / .– К. : Педагогічна преса, 

2006.– 320 с., стор. 266-268, підручник КСТО, автор 

Антоненко А. можна скачати за посиланням 1. 

Ознайомитися з електрообладнанням трактора Т-25 

за посиланням 2. 

1.http://wpu-

38.ucoz.ua/index/traktorist_sljusar_

vodij_avtotransportnikh_zasobiv/0-

47 

 

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

v=MRzTP5UWn7A  

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.com 

КР.Творчість Лесі 

Українки,Миколи 

Вороного,Олександра Олеся. 

Тест. 

Виконати тести за посиланням. 

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

robota-tvorchist-lesi-ukra-nki-

mikoli-voronogo-oleksandra-

olesya-za-novoyu-programoyu-

110158.html 

Географія molchusik@gmail.com 

Інструктаж з БЖД, Практична 

робота №5. Складання 

картосхеми типології країн 

Америки за рівнем їх 

економічного розвитку. 

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

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

Генеза, 2018. – 192с. 

Письмово виконати практичну роботу 5 стор.137. 

 

Фізика 
 

gsljusarev@ 

i.ua 

Лабораторна робота № 8. 

Вимірювання поверхневого 

натягу рідини 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів 

загально-середньоі освіти під редакцією 

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

стор.196-202,повторити, опрацювати хід виконання 

лабораторної роботи №8 за посиланням 2. Оформити 

звіт згідно інструкційній карти на стор. 213. 

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

data/public/site/books2/pidruchnyk

y-10-klas-2018/21-fizyka-10-

klas/fizyka-10kl-

bar%E2%80%99yahtar-ranok.pdf 

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

v=WVp2MMN7R2U 

Хімія 
ermakovakaterina89@gmai

l.com 

Синтетичні 

високомолекулярні речовини. 

Полімери. Реакції 

полімеризації і 

поліконденсації. 

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів загальної 

середньої освіти / О. Г. Ярошенко.—  К. : УОВЦ 

«Оріон», 2018. 

1. Опрацювати § 28. 

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням. 

3. Записати в зошит класифікацію, основні 

властивості полімерів. 

4. Виконати тестові завдання № 1-6, с. 162. 

https://vseosvita.ua/library/sinteticn

i-visokomolekularni-recovini-

polimeri-248808.html 

 

Українська мова 

ndovganich75@gmail.com 

Особливості кличного 

іменника.Творення й 

відмінювання імен по 

батькові. 

Опрацювати матеріал підручника с.168. 

Виконати вправу 609.с.169. 

Опрацювати матеріал підручника с.170. 

Виконати вправу 619 с.170..  

Голуб Н. Б., Новосьолова В. І. Українська мова.10 

клас ( рівень стандарт).- К. «Педагогічна думка»,-

2018. 

Переглянути матеріал за посиланням. 

https://youtu.be/3g1fl2PlHXI 

 

Українська мова 
КР.Морфологічна норма 

(тест). 
Виконати тести за посиланням. 

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

ichna-norma-riven-standartu-

7726.html 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118221/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118222/source:default
http://wpu-38.ucoz.ua/index/traktorist_sljusar_vodij_avtotransportnikh_zasobiv/0-47
http://wpu-38.ucoz.ua/index/traktorist_sljusar_vodij_avtotransportnikh_zasobiv/0-47
http://wpu-38.ucoz.ua/index/traktorist_sljusar_vodij_avtotransportnikh_zasobiv/0-47
http://wpu-38.ucoz.ua/index/traktorist_sljusar_vodij_avtotransportnikh_zasobiv/0-47
https://www.youtube.com/watch?v=MRzTP5UWn7A
https://www.youtube.com/watch?v=MRzTP5UWn7A
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-tvorchist-lesi-ukra-nki-mikoli-voronogo-oleksandra-olesya-za-novoyu-programoyu-110158.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-tvorchist-lesi-ukra-nki-mikoli-voronogo-oleksandra-olesya-za-novoyu-programoyu-110158.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-tvorchist-lesi-ukra-nki-mikoli-voronogo-oleksandra-olesya-za-novoyu-programoyu-110158.html
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Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Інформатика darylik2718@gmail.com 
Контрольне тестування. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою коду 

доступу. 

2. Виконайте завдання 

1) 

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

1Njc3MTk5NTBa 

Код доступу: uzm6vpn 

Фізика 

sljusarev@i.ua 

Розв'язування задач. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для 

закладів загально-середньоі освіти під 

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

«Ранок», 2018, стор. 161-202 повторити. 

Ознайомитися з розв’язуванням вправ № 

36 згідно посиланню 2. Записати у зошит 

розв’язання завдань 36(3),36(4),36(5).. 

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

data/public/site/books2/pidruchnyk

y-10-klas-2018/21-fizyka-10-

klas/fizyka-10kl-

bar%E2%80%99yahtar-ranok.pdf 

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

v=fwavdP7_O80&list=PLSLajZxJ

CN0gkCjQ57UT-

ZorFHUJVGMsW&index=143 

Фізика Робота в термодинаміці. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для 

закладів загально-середньоі освіти під 

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

«Ранок», 2018, стор. 221-223 вивчити. 

Розв’язанти задачу 2 вправи №37. 

Ознайомитися з темою за посиланням 2. 

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

data/public/site/books2/pidruchnyk

y-10-klas-2018/21-fizyka-10-

klas/fizyka-10kl-

bar%E2%80%99yahtar-ranok.pdf 

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

v=2NAVtz43Yic 

Біологія 
ermakovakaterina89@gm

ail.com 

Мутації та їхні властивості. Поняття 

про спонтанні мутації. Біологічні 

антимутаційні механізми. Захист 

геному людини від шкідливих 

мутагенних впливів. 

Біологія і екологія : підруч. для 10 кл. 

закл. загальної середньої освіти / В.   І.  

Соболь. – Кам’янець-Подільський : 

Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 46, 47. Записати в зошит 

види мутацій та способи захисту 

організму від них. 

2. Переглянути відео за посиланням 1. 

3. Ознайомитись з таблицею генетичного 

за посиланням 2. 

4. Виконати вправи № 1-3 на с. 192-193. 

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

=l-QQ_t9it-Q 

 

https://studepedia.org/index.php?vo

l=1&post=47194 

 

Фізична культура 

zastupvux29@ 
jmail.com 

Футбол. Удар після ведення. Вправи на точність. 
https://www.youtube.com/watch?v

=k08pqR4DeTI 

Фізична культура Футбол. Удари на точність. Вправи на влучність. 
https://www.youtube.com/watch?v

=YbSluq1T-jg 

Фізична культура 
Футбол. Навчальна гра з завданням 

«квадрат». 
Вправи на розвиток сили. 

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

=YDslwCT8FQw 
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Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична культура zastupvux29@ gmail.com 
Волейбол. Повтор раніше 

вивчених елементів. 
Вправи на витривалість.  

https://www.youtube.com/watch

?v=sfy2cNtWprA 

Хімія 

ermakovakaterina89@gm

ail.com 

Алюміній і залізо: фізичні 

і хімічні властивості 

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів 

загальної середньої освіти / О. Г. Ярошенко. К. : УОВЦ 

«Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 23, 24. Вивчити основні властивості 

алюмінія та заліза. 

2. Виконати вправи № 1-4, с. 126, № 1-4, с. 130. 

3. Ознайомитись з матеріалом за посиланням. 

https://www.youtube.com/watch

?v=BOv3Etp72_I 

 

Хімія 
Застосування металів та 

їхніх сплавів. 

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів 

загальної середньої освіти / О. Г. Ярошенко. К. : УОВЦ 

«Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 25.  

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням. 

3. Скласти таблицю в зошиті «Сплави металів та їх 

застосування». 

https://ppt-online.org/632635 

 

Географія 

gsljusarev@i.ua 

Первинний сектор 

економіки 

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

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

2018. – 192с. 

1)Опрацювати §21 

2)Перегляд відеоуроку «Первинний сектор економіки». 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Видобування і споживання паливних мінеральних 

ресурсів. 

2.Просторова організація сільського господарства. 

4)Підготуйте повідомлення «Глобальний ринок вугілля 

(нафти,газу,зерна,олійних культур, м1яса)» (на вибір). 

https://www.youtube.com/watch

?v=5H8KLeD6w3I 

 

Географія 
Вторинний сектор 

економіки 

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

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

2018. – 192с. 

1)Опрацювати §22. 

2)Перегляд відео «Промисловість світу: металургія», 

«Промисловість світу:машинобудування» за посиланням 

1,2. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Металургійне виробництво. 

2.Машинобудування. 

3.Фармацептична промисловість. 

4.Виробництво текстилю,одягу, взуття. 

3)Підготуйте повідомлення «Сучасний стан виробництва й 

ринку чорних металів (кольорових металів, автомобілів, 

одягу)» (на вибір). 

1. 

https://www.youtube.com/watch

?v=UAZl77EMqoU 

2. 

https://www.youtube.com/watch

?v=1NMz0iqL8Nw 

https://www.youtube.com/watch?v=sfy2cNtWprA
https://www.youtube.com/watch?v=sfy2cNtWprA
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=BOv3Etp72_I
https://www.youtube.com/watch?v=BOv3Etp72_I
https://ppt-online.org/632635
https://www.youtube.com/watch?v=5H8KLeD6w3I
https://www.youtube.com/watch?v=5H8KLeD6w3I
https://www.youtube.com/watch?v=UAZl77EMqoU
https://www.youtube.com/watch?v=UAZl77EMqoU
https://www.youtube.com/watch?v=1NMz0iqL8Nw
https://www.youtube.com/watch?v=1NMz0iqL8Nw


Історія України 

Інструктаж з БЖД. 

Практичне заняття. 
Повсякденне життя в 

місті та селі ( на прикладі 

кількох українських 

населених пунктів 1970-

1980-х рр.) 

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 матеріал за посиланням 1,2. 

2)Письмово підготуйте відповідь за планом: 

1.Загальна оцінка повсякденного життя в 1964-1985рр. 

2.Повсякденне життя пересічних громадян в місті та селі.  

3.Дефіцит. 

4.Висновок. 

1. 

http://history.org.ua/LiberUA/97

8-966-521-573-8/65.pdf 

2. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstre

am/handle/123456789/85695/13

-Laas.pdf?sequence=1 

Будова  та 

експлуатація 

вантажного 

автомобіля 

 

gsljusarev@ 

i.ua 

Несправності системи 

охолодження.  

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

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

Стор.57-65, опрацювати, законспектувати. 

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%B

2-

%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89

%D0%B8%D0%BA.pdf 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-521-573-8/65.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-521-573-8/65.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/85695/13-Laas.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/85695/13-Laas.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/85695/13-Laas.pdf?sequence=1
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf


Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Історія 

України 

molchusik@gmail.

com 

Наростання кризових 

явищ у суспільно-

політичному житті 

республіки 

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 §16 

2)Перегляд презентації «Ідеологічні орієнтири партійно-радянського 

керівництва та зміни у його структурі. Конституція УРСР 1978 р.» та 

відео «Шелест та Щербицький» за посиланням 1,2 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Зміни в системі влади.  

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

3.Конституція УРСР 1978 р. 

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

1. 

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

ideologichni-orientiri-partiyno-

radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-

u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-

1978-r-30145.html 

2. 

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

=ITWmvg50vZo 

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/watch?v

=neBDtS7Z_V0 

Фізика 
ticibulka80@gmail.

com 

59. Напівпровідникові 

технології та 

елементна база 

сучасної 

обчислювальної 

техніки В.Є. 

Лашкарьов – перший 

дослідник p-n 

переходу. 

Підготуйте презентацію за темою уроку.  

Іноземна 

мова 
 

Тема уроку: Природні 

катаклізми 

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В.М.( рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, створити конспект. 

3. Опрацювати матеріал підручника стор. 166-167 . 

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

=oZP5odAwdKs 

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

=pi2gTfICB3A 

Іноземна 

мова 
 

Тема уроку: Природні 

заповідники та парки 

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В.М. (рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1, записати конспект. 

2. Переглянути відео за посиланням 2-3 . 

3. Підготувати доповідь про один з природних заповідників України. 

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

=QM5wVpOj9iI 

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

=T6aXWwF93W0 

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

=PklUCDS2eLE 

https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://naurok.com.ua/urok-ideologichni-orientiri-partiyno-radyanskogo-kerivnictva-ta-zmini-u-yogo-strukturi-konstituciya-ursr-1978-r-30145.html
https://www.youtube.com/watch?v=ITWmvg50vZo
https://www.youtube.com/watch?v=ITWmvg50vZo
https://www.youtube.com/watch?v=neBDtS7Z_V0
https://www.youtube.com/watch?v=neBDtS7Z_V0
https://www.youtube.com/watch?v=oZP5odAwdKs
https://www.youtube.com/watch?v=oZP5odAwdKs
https://www.youtube.com/watch?v=pi2gTfICB3A
https://www.youtube.com/watch?v=pi2gTfICB3A
https://www.youtube.com/watch?v=QM5wVpOj9iI
https://www.youtube.com/watch?v=QM5wVpOj9iI
https://www.youtube.com/watch?v=T6aXWwF93W0
https://www.youtube.com/watch?v=T6aXWwF93W0
https://www.youtube.com/watch?v=PklUCDS2eLE
https://www.youtube.com/watch?v=PklUCDS2eLE


Іноземна 

мова 
 

Тема уроку: Як 

зберегти планету? 

Переробка. 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В.М.  (рівень стандарт) 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2 , записати конспект. 

3. Підготувати проектну роботу за темою "How Recycling Works!». 

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

=zKAYAnLsoUk 

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

=VlRVPum9cp4 

Біологія 
ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Старіння та смерть 

клітин. Причини 

порушення клітинного 

циклу та їхні наслідки. 

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

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

1. Опрацювати § 58.Повторити фази поділу клітин. Записати в зошит 

ознаки старіння клітин. 

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням1, 2. 

3. Виконати (в зошиті) самостійну роботу з ілюстрацією с. 242-243 

(підручник). 

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

starinnya-ta-smert-klitin-

109487.html 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кліти

нне_старіння 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKAYAnLsoUk
https://www.youtube.com/watch?v=zKAYAnLsoUk
https://www.youtube.com/watch?v=VlRVPum9cp4
https://www.youtube.com/watch?v=VlRVPum9cp4
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/prezentaciya-starinnya-ta-smert-klitin-109487.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-starinnya-ta-smert-klitin-109487.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-starinnya-ta-smert-klitin-109487.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Клітинне_старіння
https://uk.wikipedia.org/wiki/Клітинне_старіння


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Хімія 
ermakovakaterina89

@gmail.com 

Хімічна рівновага. Принцип Ле 

Шательє. 

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. 

закладів загальної середньої освіти / О. Г. 

Ярошенко. К. : УОВЦ «Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 10. Скласти схему умов хімічної 

рівноваги в зошиті. 

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням 1, 2. 

3. виконати завдання № 1-4, с. 59. 

https://techemy.com/принцип-ле-

шательє/ 

 

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

temi-princip-le-shatele-130309.html 

 

Фізика 
ticibulka80@gmail.

com 

62. Показник заломлення, його 

зв’язок зі швидкістю світла в 

середовищі. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Рефракція та міражі. 

Перегляньте відео уроки за посиланнями. За 

потребою законспектуйте. 

Урок 381. Принцип Гюйгенса. Вывод 

законов отражения и преломления волн 

(рос.) 

https://www.youtube.com/watch?v=3YW

ZAOweLB0 

Урок 382. Распространение волн в 

неоднородных средах. Рефракция. 

Дифракция. (рос.) 

https://www.youtube.com/watch?v=8g8Cz

ZWI54w 

Українська 

література ndovganich75@gmai

l.com 

Іван Багряний.”Тигролови”.Вольвий 

характер Григорія 

Многогрішного.Родина 

Сірків,майор Медвин.Символіка 

роману.Актуальність для нашого 

часу. 

 Опрацювати матеріал з теорії літератури й 

виписати визначення пригодницького  

роману та його ознаки с.162 Пахаренко В. 

Українська література, 11 клас(рівень стандарту) :  

К. : Грамота, 2018. 

 Опрацювати матеріал за посиланням.   

https://navsi200.com/literaturne/ivan-

bahrianyi-tyhrolovy/ 

Українська 

література 
УПЧ.Сергій 

Жадан.”Ворошиловград”. 

Читати або прослухати аудіозапис 

«Ворошиловград» С.Жадана за посиланнями. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=5570

5&p=1 

https://youtu.be/rcbWMmHSwtY 

Фізика 
ticibulka80@gmail.
com 

63. Інструктаж з БЖД. Лабораторна 

робота №5 на тему: «Дослідження 

заломлення світла». 

Перегляньте відео з виконанням лабораторної 

роботи. 

Лабораторна робота №2. Визначення 

показник заломлення скла: 

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

6dZAqI 

https://www.youtube.com/watch?v=VX2i

aCFH_Dw 

Визначити показник заломлення скла (з 

коментарем) 

https://www.youtube.com/watch?v=P5jM

d5lSQQs 

Біологія 
ermakovakaterina89

@gmail.com 

Поняття про екологічно пластичні 

та екологічно непластичні види. 

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. 

закладів загальної середньої освіти / О. Г. 

Ярошенко. К. : УОВЦ «Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 4. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Виконати самостійну роботу з таблицею  та 

відповісти на питання № 9 с. 17. (підручник). 

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

uroku-biologi-ponyattya-pro-ekologichno-

plastichni-ta-ekologichno-neplastichni-

vidi-ponyattya-pro-adaptivnu-radiaciyu-

121599.html 

mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://techemy.com/принцип-ле-шательє/
https://techemy.com/принцип-ле-шательє/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-princip-le-shatele-130309.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-princip-le-shatele-130309.html
https://www.youtube.com/watch?v=3YWZAOweLB0
https://www.youtube.com/watch?v=3YWZAOweLB0
https://www.youtube.com/watch?v=8g8CzZWI54w
https://www.youtube.com/watch?v=8g8CzZWI54w
https://navsi200.com/literaturne/ivan-bahrianyi-tyhrolovy/
https://navsi200.com/literaturne/ivan-bahrianyi-tyhrolovy/
http://loveread.ec/read_book.php?id=55705&p=1
http://loveread.ec/read_book.php?id=55705&p=1
https://youtu.be/rcbWMmHSwtY
https://www.youtube.com/watch?v=DpIzy6dZAqI
https://www.youtube.com/watch?v=DpIzy6dZAqI
https://www.youtube.com/watch?v=VX2iaCFH_Dw
https://www.youtube.com/watch?v=VX2iaCFH_Dw
https://www.youtube.com/watch?v=P5jMd5lSQQs
https://www.youtube.com/watch?v=P5jMd5lSQQs
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@
gmail.com 

Урок кранознавства. США. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, скласти план. 

2. Скласти детальний переказ за відео. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=gTpAOTMl0V0 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qQucgEqVHZk 

Іноземна мова 
Урок кранознавства. США. 

Найбільші міста. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, скласти 

конспект. 

2. Підготувати розповідь про один з Американських 

Штатів, та місто. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=cWy0b2txvVo 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZEWATdPcWog 

Іноземна мова 

Урок кранознавства. США. 

Архітектурні пам’ятки. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, опрацювати 

лексику, записати конспект. 

2. Скласти діалог, використовуючи активну лексику. 

3. Переглянути відео за посиланням 3. 

4. Письмово підготувати екскурсію визначними 

місцями США( маршрут екскурсії, список 

архітектурних пам’а маршруті, текст єкскурсії). 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=A-63Yawo0zI 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3VWnQL7_W2E 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=D2uyll8t4GU 

Людина і світ 
zastupvux29@ 
gmail.com 

Політика як суспільне явище. 

Політична система: сутність, 

структура, функції. Типи політичних 

системи. Політична система України. 

Політичні партії. Опозиція. Лобізм. 

Політична еліта та політичне 

лідерство. 

Людина і світ,11 клас. Рівень стандарту. Т.В.Бакка,—
К. «Освіта», 2012. 
Опрацювати тему №9, стор.140-160 
відповідати на питання стор.160. 

 

Будова та 

експлуатація 

вантажного 

автомобіля 

gsljusarev@i.ua 
Технічне обслуговування джерел 

електричного струму. 

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

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

стор 213-226,опрацювати, законспектувати. 

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%D

1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%

D1%8F-

%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%

BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D

1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-

%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0

%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%

D0%BA%D0%BE%D0%B2-

%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%

83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=gTpAOTMl0V0
https://www.youtube.com/watch?v=gTpAOTMl0V0
https://www.youtube.com/watch?v=qQucgEqVHZk
https://www.youtube.com/watch?v=qQucgEqVHZk
https://www.youtube.com/watch?v=cWy0b2txvVo
https://www.youtube.com/watch?v=cWy0b2txvVo
https://www.youtube.com/watch?v=ZEWATdPcWog
https://www.youtube.com/watch?v=ZEWATdPcWog
https://www.youtube.com/watch?v=A-63Yawo0zI
https://www.youtube.com/watch?v=A-63Yawo0zI
https://www.youtube.com/watch?v=3VWnQL7_W2E
https://www.youtube.com/watch?v=3VWnQL7_W2E
https://www.youtube.com/watch?v=D2uyll8t4GU
https://www.youtube.com/watch?v=D2uyll8t4GU
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
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Будова та 

експлуатація 
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автомобіля 
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стартера 

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

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

стор 195-198, опрацювати. Відповісти письмово на 

запитання 15-23 на стор.227. 

http://kipt.com.ua/wp-
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Практична робота №1. 

Робота з рухомою картою  зоряного 

неба. Визначення положення світил 

на небесній сфері з допомогою карти 

зоряного неба. 

Підручник: Ю. Сиротюк 

Астрономія 11клас.Рівень стандарту. 

1.Ознайомитись з метою практичної роботи та 

теоретичними відомостями стор.39. 

2.Виконати письмово практичну роботу №1, стор.39-

40. 

3. Звернути увагу на контрольні запитання 1-4 стор.41. 

 

 

43, 38 група - самопідготовка 
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Посилання на YouTube-канал Міністерства освіти і науки - проєкт «Всеукраїнська школа 

онлайн» 

https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?view_as=subscriber 

 

Посилання на електронні підручники МОНУ:  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki 

Трансляції відеоуроків зі шкільної програми на youtube-каналі Київ. Спільно з Департаментом 

освіти і науки Києва 

 

Посилання на www.testorium.net сайт для вчителів і учнів, де можна перевірити глибину 

своїх знань, створити свої тести або скористатися вже існуючі 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?view_as=subscriber
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
http://www.testorium.net/

