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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 
Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства 
g.kr.v.irina@gmail.com 

Лабораторно – практична 

робота «Приготування страв з 

овочів» 

Оформити звіт за зразком. 

https://sites.google.com/vi

ew/ptu-povar-

konditer/дистанційне-

навчання 

або у Google Класс  

https://classroom.google.c

om/h  

Код доступу 5n6xchp 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 
gmail.com 

Узагальнення і систематизація 

навчального матеріалу. 

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 

Н.Міляновська "Астон" 2018. 
 

Хімія 

ermakovakaterina89@g
mail.com 

Вуглеводи. Класифікація 

вуглеводів, їх утворення й 

поширення у природі. 

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів загальної середньої 

освіти / О. Г. Ярошенко. -  К.: УОВЦ «Оріон», 2018. 

1. Опрацювати § 19, с. 112-114. 

2. Записати в зошит класифікацію та поширення в природі 

вуглеводів. 

3. Підготуйте презентацію про використання глюкози в 

медицині, промисловості, кондитерському виробництві та 

рекомендації щодо правильного споживання вуглеводів. 

 

Біологія 
Вітаміни, їх роль в обміні 

речовин. 

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

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

Подільський: Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 26. 

2.Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Виконати в зошиті самостійну роботу з таблицею зі с. 

110-111. 

https://naurok.com.ua/prez

entaciya-vitamini-ta-hnya-

rol-v-obmini-rechovin-y-

energi-117259.html 

Культура молодого 

робітника 
g.kr.v.irina@gmail.com Житлове законодавство. 

Переглянути презентацію за посиланням. Дати відповіді на 

питання: 

Які категорії учнів  після закінчення навчання мають право 

на житло «позачергово»? 

Як впливають житлові умови на молодого робітника? 

https://www.slideshare.net/

antonuk/ss-41792762 

Фізична культура 
zastupvux29@ 
gmail.com 

Баскетбол. Залік. Подвійний 

крок. 
Вправи на розвиток сили. 

https://www.youtube.com/

watch?v=ylFwBTp-us4 

Фізична культура Баскетбол. Залік. Передача.  Вправи на влучність. 
https://www.youtube.com/

watch?v=WQMztN6epUc 
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Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська 

література 

ndovganich75@gmail.com 

Література рідного краю 

(прозові та віршовані твори) 

   

  Опрацювати матеріал за посиланням. 

  Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

 

http://readniy-

kraj.blogspot.com/2017/10/blog-

post_26.html 

  

https://www.youtube.com/watch

?v=cr2tEm0YOeM 

 

Українська мова 

Практична риторика. 

Суперечка як вид комунікації. 

Різновиди суперечки. Правила 

ведення суперечки.  

Опрацювати матеріал підручника с. 177, 179, 181. 

Виконати впр.655, с. 178, впр.674, с.182. 

Під ручник українська мова (рівень стандарт), 10 

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

думка, 2018. 

 

Трактори 
sljusarev@i.ua 

Пpилади освiтлення. Головнi 

фаpи, їх будова i регулювання. 

Вимикачi та пеpемикачi. 

Електрична проводка 

тракторів. 

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.292-302,опрацювати, 

законспектувати.  

https://ru.calameo.com/read/005

451743bc2214771093 

Трактори Контрольна робота. 
Відповісти на запитання на стор. 302. Відповіді 

відіслати на електронну пошту. 

https://ru.calameo.com/read/005

451743bc2214771093 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com Контрольна робота. 

Пройти тест за посиланням. 

Код доступу iafwqrf. 

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

NzAyOTI4MDAxMzJa 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@gmail.

com 

Дружба.  

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В. 

М. (рівень стандарт) 

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно опрацювати лексику уроку, завд. 1, 

стор 75, завдання 3-6, стор. 75 підручника- усно. 

3.Опрацювати додаткове завдання за QR-code в 

підручнику на стор. 75. 

https://www.youtube.com/watch

?v=-_AswGnKkPY 

 

Іноземна мова 
Дружба. Контроль 

аудіювання. 

 

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно опрацювати завдання 7-12, стор 75-76 

підручника. 

3.Переглянути відео за посиланням 2, пройти 

тренувальний тест. 

4 Пройти тест з аудіювання за посиланням 3. 

https://www.youtube.com/watch

?v=wGMcDgsMx_4 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=3m3sOhtdkkI 

 

https://naurok.com.ua/test/start/1

04496 

 

Українська мова ndovganich75@gmail.com Теза й аргументи. 
Опрацювати матеріал підручника с. 183 – 184. 

Виконати впр. 680, с. 185. 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Біологія 

ermakovakaterina

89@gmail.com 

Генетичний моніторинг в 

людських спільнотах. 

Інструктаж з БЖД. Практична 

робота 2. Розв’язування типових 

генетичних задач.  

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

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

1. Опрацювати § 48.Записати в зошит види та значення методів 

молекулярно-генетичної діагностики. 

2. Ознайомитись з умовами та розв’язуванням типових задач з 

генетики на моно- та дигібридне схрещування за посиланням 1-3. 

3. Записати до зошита тему, мету практичної роботи зі с. 148. 

Виконати завдання № 1-4 до практичної роботи. 

4. Записати висновки після виконання роботи. 

https://nenc.gov.ua/wp-

content/uploads/2015/01/gen.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=cNtfkFSb6xc 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=K-vEvPdLduU 

Біологія 

Особливості генофонду 

людських спільнот та чинники, 

які впливають на їх формування. 

Закономірності розподілу алелів 

в популяціях.  

Урок оцінювання досягнення 

компетентностей. 

Контрольна робота № 2. 

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

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

1. Опрацювати § 49. 

2. Ознайомитись з презентацією за посиланням 1. 

3. Виконайте завдання контрольної роботи за посиланням 2. 

https://naurok.com.ua/prezentaci

ya-osoblivosti-genofondu-

lyudskih-spilnot-118327.html 

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

amecode=258676 

або 

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

NzU3NjA0MjgyMTda 

код доступу dqqlwqm 

Географія  

molchusik@gmail

.com 

Природні умови і ресурси 

регіону. Населення Америки. 

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

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

1) Опрацювати §23. 

2) Перегляд презентації «Америка:природні умови,ресурси та 

населення» за посиланням 1. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Природні умови і ресурси Америки. 

2.Демографічна ситуація в Америці. 

3.Расовий,етнічний і релігійний склад населення. 

4.Розселення населення. 

4) Письмово дайте відповідь на тестові завдання  за посиланням 2. 

1. 

https://vseosvita.ua/library/preze

ntacia-na-temu-amerika-

prirodni-umovi-resursi-ta-

naselenna-104965.html 

2. 

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

ka-prirodni-umovi-ta-resursi-

naselennya-54457.html 

Географія  
Америка: загальна 

характеристика господарства. 

Первинний сектор економіки 

1) Опрацювати §24. 

2) Перегляд презентації «Америка:первинний сектор економіки» за 

посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Загальна характеристика господарства. 

2.Первинний сектор економіки. 

https://vseosvita.ua/library/preze

ntacia-na-temu-amerika-

pervinnij-sektor-ekonomiki-

111752.html 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Вчителі та учні. Проблеми 

школярів. Контроль аудіювання. 

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

стандарт).  

1. Опрацюйте самостійно завдання 1-4, сторінка 126-127 

підручника, записати конспект, опрацювати нову лексику. 

2. Переглянути відео за посиланням 1, пройти тренувальний тест. 

3. Пройти тест з аудіювання за посиланням 2. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3m3sOhtdkkI 

 

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

rt/104496 
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Фізична 

культура 
zastupvux29@ 
jmail.com 

Футбол. Навчальна гра з 
урахуванням вивченого. 

Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=vzCtZ9KBQCY&list=
PL_ZQjqwqsKqCs4qQCQsF
_p1KlHG1o6xSE&index=1 

Українська 

література  
ndovganich75@g

mail.com 

Образне слово поетичного 

модернізму. Альманах “З-над 

хмар і з долин”. Угруповання 

“Молода муза”. “Нова” драма на 

межі століть. 

Опрацювати матеріал підручника с. 205 -206. Записати до робочого 

зошита характеристики літературних угрупувань. 
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Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Трактори 

sljusarev@i.ua 

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. 

Оформити звіт. 

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

/005451743bc2214771093 

 

 

2.https://drive.google.com/fil

e/d/0Bxu_XzXCe6VOcmV4

djFfTE1qUDA/view 

Трактори 

Будова та дiя вузлiв гiдpавлiчних 

систем тpактоpiв. Технiчне 

обслуговування гідравлічного 

обладнання. Безпека працi пiд час 

обслуговування гідравлічного 

обладнання тракторiв. 

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.236-

245,опрацювати, законспектувати. Вивчити 

роботу гідроциліндра за посиланням 2. 

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

/005451743bc2214771093 

 

 

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

watch?v=mBXu7hBo_ps 

Хімія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 

Основи. Властивості, застосування 

гідроксидів Натрію і Кальцію. 

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

закладів загальної середньої освіти / О. Г. 

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

1. Опрацювати § 26. 

2. Записати в зошит фізичні та хімічні 

властивості основ, їх добування і застосування у 

вигляді схем. 

3. Переглянути матеріал за посиланням. 

4. Виконайте завдання 1, 3 зі с. 139-140. 

https://naurok.com.ua/prez

entaciya-osnovi-

vlastivosti-zastosuvannya-

gidroksidu-natriyu-ta-

gidroksidu-kalciyu-

146980.html 
 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Волейбол. Навчальна гра з завданням. Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=78YbppnFLJY&t=96s 

Математика  

urumbeglikovat@gmai

l.com 

Призма. Розв’язання задач.  

Підручник: О. Істер Математика 11 клас. Рівень 

стандарту. Онлайн уроки з математики, канал 

«Рада». 

1.Підготовка  до вивчення нової теми, № 1.51 -

153. 

 

Математика Паралелепіпед. 

Підручник: О. С. Істер Математика  11 клас 

Рівень стандарту, 2018 р. 

1.Опрацювати  2.  

2.Записати  властивості паралелепіпеда (теорема 

1, 2). Стор.186. 

 

 

 

 

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://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://www.youtube.com/watch?v=mBXu7hBo_ps
https://www.youtube.com/watch?v=mBXu7hBo_ps
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovi-vlastivosti-zastosuvannya-gidroksidu-natriyu-ta-gidroksidu-kalciyu-146980.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovi-vlastivosti-zastosuvannya-gidroksidu-natriyu-ta-gidroksidu-kalciyu-146980.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovi-vlastivosti-zastosuvannya-gidroksidu-natriyu-ta-gidroksidu-kalciyu-146980.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovi-vlastivosti-zastosuvannya-gidroksidu-natriyu-ta-gidroksidu-kalciyu-146980.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovi-vlastivosti-zastosuvannya-gidroksidu-natriyu-ta-gidroksidu-kalciyu-146980.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovi-vlastivosti-zastosuvannya-gidroksidu-natriyu-ta-gidroksidu-kalciyu-146980.html
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=96s


Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна 

мова 
Tanyakorotenko30

@gmail.com 

Чи ти звичайний 

підліток?  

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Буренко В. М. (рівень стандарт) 

1.Перглянути відео за посиланням 1, записати конспект. 

2. Самостійно опрацювати завдання 1-3, стор. 74-75 підручника, 

записати конспект. 

3. Переглянути відео за посиланням 2. 

4. Прочитати та перекласти текст, завд. 4, стор. 75-76 підручника.  

https://www.youtube.com/watch

?v=7uY2HrQ9qQ8 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZkaRnSFZYFI 

Іноземна 

мова 
Проблеми підлітків. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Буренко В. М. (рівень стандарт) 

1.Перглянути відео за посиланням.  

2. Самостійно опрацювати завдання 5-8, стор. 77-78. 

3. Скласти текст виступу: «How can I change the world?». 

https://www.youtube.com/watch

?v=NEgoEgonx3U 

Українська 

мова 

ndovganich75@gm

ail.com 

Відокремлені 

означення. 

Опрацювати матеріал підручника с. 120-121. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

Виконати завдання 3, с. 121 – 122. 

Виконати тестові завдання с. 122 – 123. Підручник О. Авраменко 

Українська мова 11 клас (рівень стандарт), К.: Грамота, 2019. 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=G2qnYRgp44s 

 

Українська 

література 

Іван Багряний. 

Основні віхи життя і 

творчості митця. « 

Тигролови» як 

український 

пригодницький роман. 

Опрацювати матеріал підручника с. 159-160. Скласти хронологічну 

таблицю. 

Опрацювати матеріал підручника с. 160 – 162. Записати до робочого 

зошита визначення « пригодницький роман» 

Виконати тестові завдання с. 163. Підручник О. Авраменко Українська 

література 11 клас (рівень стандарт), К.: Грамота, 2019. 

 

Українська 

література 

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 література 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/prezentaci

ya-do-uroku-na-temu-i-

bagryaniy-tigrolovi-yak-ukra-

nskiy-prigodnickiy-roman-

problema-svobodi-y-borotbi-za-

svo-vizvolennya-zhanrovi-

osoblivosti-5671.html 

Охорона 

праці 
vika.belokon1974

@gmail.com 

Основи безпеки 

праці у галузі. 
§2.1, стор.67, §2.11, стор.92. 

http://bookrid.org/reader?file
=1341818 

Математика 
urumbeglikovat@g

mail.com 
Піраміда. 

Підручник: О. Істер Математика 11. Рівень стандарту.  

Виконати завдання  №3 «Перевірте свою компетентність» стор.205. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uY2HrQ9qQ8
https://www.youtube.com/watch?v=7uY2HrQ9qQ8
https://www.youtube.com/watch?v=ZkaRnSFZYFI
https://www.youtube.com/watch?v=ZkaRnSFZYFI
https://www.youtube.com/watch?v=NEgoEgonx3U
https://www.youtube.com/watch?v=NEgoEgonx3U
https://www.youtube.com/watch?v=G2qnYRgp44s
https://www.youtube.com/watch?v=G2qnYRgp44s
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
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
mailto:vika.belokon1974@gmail.com
mailto:vika.belokon1974@gmail.com
http://bookrid.org/reader?file=1341818
http://bookrid.org/reader?file=1341818


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Технологія 

зварювальних 

робіт 
galinalu69@ukr. net 

Правила підготовки деталей і вузлів 

під зварювання та заварювання. 

Скласти алгоритм дій зварника при підготовці деталей під 

зварювання. 
Інтернет ресурси 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Правила підбирання режиму 

нагрівання металу залежно від 

марки металу та його товщини. 

Опрацювати матеріал і визначити залежність параметрів 

режиму нагрівання. 
Інтернет ресурси 

Математика 
urumbeglikovat@gm

ail.com 

 

Скалярний добуток векторів. 

 

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

1.Розвязати задачу № 4 стор.352. 

2.Дати відповіді на питання 5-6 тор 353. 

 

Математика Розв’язання задач. 
Підручник: О. Істер Математика 10 клас. Рівень стандарту. 

Письмово розв’язати задачі №№14.7, 14.12. 
 

Географія 

molchusik@gmail.
com 

Води суходолу. Прісні води як 

джерело життя на Землі. 

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

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

2018. – 192с. 

1) Опрацювати §13,14. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Підземні води. 

2.Річки. 

3.Озера. 

4.Льодовики. 

5.Прісна вода. 

3) Написати реферат на тему «Вплив якості води на 

здоров’я людини». 

 

Географія Біосфера та біологічні ресурси. 

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

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

2018. – 192 с. 

1) Опрацювати §15. 

2) Перегляд презентації «Біосфера» за посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Поняття «біосфера», її складові та межі. 

2.Рослинний і тваринний світ. 

3.Біологічні ресурси. 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-

biosferi-6-klas-21786.html 

Обладнання 

зварювальних 

робіт galinalu69@ukr. 

net 

Правила підготовки робочого місця, 

інструмента, пристосувань до 

роботи. 

Скласти алгоритм дій зварника при підготовці робочого 

місця.  
Інтернет ресурси 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

Порядок обслуговування та ремонт 

зварювального обладнання. 
Записати конспект.  Інтернет ресурси 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Астрономія 

urumbeglikovat@
gmail.com 

Методи та засоби астрономічних 

досліджень 

Підручник: Ю. Сиротюк Астрономія 11 клас. Рівень 

стандарту. Опрацювати самостійно  Р.2 § 10. 

2.Дати відповіді на питання стор.53. 

 

Астрономія Сучасні наземні телескопи. 

Перегляд  фільму  з даної теми, канал Youtube. 

1.Законспектувати  основні положення про сучасні 

телескопи. 

2.  Дати відповіді на питання стор.57. 

 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko3
0@gmail.com 

Урок домашнього читання. 

Американські письменники. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана Карпюк 

(рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, опрацювати 

лексику, скласти конспект. 

2. Підготувати розповідь про одного з американських поетів. 

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

=3Gm0JbD2Uhw 

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

=vdI0bDEWSdA 

 

Іноземна мова 

Урок домашнього читання. 

Американські письменники 

сучасності. 

 

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

2. Переглянути відео за посиланням 3. 

3. Підготувати доповідь на тему: «Американські 

письменники сучасності. Ден Браун». 

4. Переглянути один з фільмів за мотивами романів Дена 

Брауна англійською мовою. 

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

=iVNBy5GHuqo 

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

=gyK9USvrvDQ 

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

=CNB4ICDO7ck 

 

ПДР 
 

 

 

sljusarev@i.ua 

 

 

Нормативні вимоги щодо кількості 

перевезення людей на легкових 

транспортних засобах. Обов'язки 

водія перед початком руху.  

Правила дорожнього руху: https://vodiy.ua/pdr/ пункти 21.1-

21.5, вивчити. Опрацювати правила згідно посиланню. 

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

=PRp3Tgde_2I&list=RDCMUCU

Z9Ru358nXn_GmQlImA3nw&sta

rt_radio=1#t=81 

ПДР 

Швидкість руху під час перевезення 

людей. Випадки, коли перевезення 

людей забороняється. Додаткові 

правила до перевезення дітей. 

Правила дорожнього руху: https://vodiy.ua/pdr/ пункти 21.6-

21.11, вивчити. Опрацювати правила згідно посиланню. 

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

=PRp3Tgde_2I&list=RDCMUCU

Z9Ru358nXn_GmQlImA3nw&sta

rt_radio=1#t=81 

Екологія 

ermakovakaterina
89@gmail.com 

Категорія „збалансований 

розвиток”, її еволюція. 

Найважливіші баланси у сфері 

природокористування.  

Екологія: Підруч для 11 кл.загалоноосвіт.навч. закл. Рівень 

стандарту, академічний рівень / Л. П. Царик та інші. 

1. Опрацювати § 13. Записати в зошит  найважливіші 

баланси у сфері природокористування. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Письмово відповісти на запитання № 4 (підручник). 

https://ppt-online.org/98376 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciy

a-zbalansovaniy-rozvitok-ta-yogo-

evolyuciya-32835.html 

Екологія 

Поняття „невиснажливого 

природокористування”. Досягнення 

балансу між основними сферами 

господарської діяльності.  

Практична робота:  

„Існуюча і оптимальна структура 

природокористування в Україні” 

Інструктаж з БЖД. 

1. Виконати завдання практичної роботи в зошиті або на 

аркуші користуючись зразком за посиланням. 

https://vseosvita.ua/library/praktic

na-robota-no5-isnuuca-j-

optimalna-struktura-

prirodokoristuvanna-v-ukraini-

55106.html 

https://www.youtube.com/watch?v=3Gm0JbD2Uhw
https://www.youtube.com/watch?v=3Gm0JbD2Uhw
https://www.youtube.com/watch?v=vdI0bDEWSdA
https://www.youtube.com/watch?v=vdI0bDEWSdA
https://www.youtube.com/watch?v=iVNBy5GHuqo
https://www.youtube.com/watch?v=iVNBy5GHuqo
https://www.youtube.com/watch?v=gyK9USvrvDQ
https://www.youtube.com/watch?v=gyK9USvrvDQ
https://www.youtube.com/watch?v=CNB4ICDO7ck
https://www.youtube.com/watch?v=CNB4ICDO7ck
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=PRp3Tgde_2I&list=RDCMUCUZ9Ru358nXn_GmQlImA3nw&start_radio=1#t=81
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https://www.youtube.com/watch?v=PRp3Tgde_2I&list=RDCMUCUZ9Ru358nXn_GmQlImA3nw&start_radio=1#t=81
https://www.youtube.com/watch?v=PRp3Tgde_2I&list=RDCMUCUZ9Ru358nXn_GmQlImA3nw&start_radio=1#t=81
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=PRp3Tgde_2I&list=RDCMUCUZ9Ru358nXn_GmQlImA3nw&start_radio=1#t=81
https://www.youtube.com/watch?v=PRp3Tgde_2I&list=RDCMUCUZ9Ru358nXn_GmQlImA3nw&start_radio=1#t=81
https://www.youtube.com/watch?v=PRp3Tgde_2I&list=RDCMUCUZ9Ru358nXn_GmQlImA3nw&start_radio=1#t=81
https://www.youtube.com/watch?v=PRp3Tgde_2I&list=RDCMUCUZ9Ru358nXn_GmQlImA3nw&start_radio=1#t=81
https://ppt-online.org/98376
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zbalansovaniy-rozvitok-ta-yogo-evolyuciya-32835.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zbalansovaniy-rozvitok-ta-yogo-evolyuciya-32835.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zbalansovaniy-rozvitok-ta-yogo-evolyuciya-32835.html
https://vseosvita.ua/library/prakticna-robota-no5-isnuuca-j-optimalna-struktura-prirodokoristuvanna-v-ukraini-55106.html
https://vseosvita.ua/library/prakticna-robota-no5-isnuuca-j-optimalna-struktura-prirodokoristuvanna-v-ukraini-55106.html
https://vseosvita.ua/library/prakticna-robota-no5-isnuuca-j-optimalna-struktura-prirodokoristuvanna-v-ukraini-55106.html
https://vseosvita.ua/library/prakticna-robota-no5-isnuuca-j-optimalna-struktura-prirodokoristuvanna-v-ukraini-55106.html
https://vseosvita.ua/library/prakticna-robota-no5-isnuuca-j-optimalna-struktura-prirodokoristuvanna-v-ukraini-55106.html


43, 38 група - самопідготовка 

 

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/

