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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/

view/ptu-povar-

konditer/дистанційне-

навчання 

або у Google Класс  

https://classroom.google

.com/h  

Код доступу 5n6xchp 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства 

Фізична культура 
zastupvux29@ 
gmail.com 

Волейбол. Переміщення. Вправи на координацію. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QeK1tzNsJ

hg&vl=uz 

Фізична культура 
Волейбол. Техніка подачі 

зверху, знизу. 
Вправи на влучність. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=S98wO9zcj

N8 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

g.kr.v.irina@gmail.com 

Контрольна робота по темі 

«Устаткування для варіння 

їжі». 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та торговельного 

обладнання. Повторити §81, 83, 98, 99. 

https://naurok.com.ua/te

st/homework/987843 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Газові плити. 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та торговельного 

обладнання. Самостійно опрацювати та законспектувати 

§80.  

Дати відповіді на питання: 

1. Які несправності можуть виникнути при роботі з 

газовою плитою? Чи можна усунути ці несправності? 

2. Які правила експлуатації плити газової ПГС – 2МА?  

 

http://ito.vspu.net/Nauk

ova_robota/data/Konkur

su/2008_2009/Gordiych

yk_2008_2009/Kuhar_

Dist/predmet/Oblad/Obl

_kk_11/urok/T_15/gaz_

plyty.htm 

Культура молодого 

робітника 

Корпоративна  культура 

молодих фахівців. 

Самостійно опрацювати статтю за посиланням. Дати 

відповіді на питання: 

1. Назвіть складові корпоративної культури. 

2. Яка мета корпоративної культури. 

https://uk.wikipedia.org/

wiki/Корпоративна_ку

льтура  
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Група №15 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Українська 

література 

ndovganich75@g

mail.com 

Контрольне есе за змістом 

висловів народної мудрості 

(прислів’я «Друзі пізнаються 

в біді»). 

Пригадати правила написання есе за посиланням. 

Написати есе.  

https://zno.if.ua/?

p=985 

 

Українська 

література 

 

Полемічні прийоми. 

Мистецтво відповідати на 

запитання.  

 

Опрацювати матеріал підручника с. 186,  188 – 189. Виконати впр. 700, с. 

190. Підручник українська мова (рівень стандарт), 10 клас., Н. Голуб, В. 

Новосьолова, К.:Педагогічна думка, 2018. 

 

 

 

Історія України 

molchusik@gmail

.com 

 

Рух Опору та його течії в 

Україні. 

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. – 302 с. 

1) Опрацювати §43. 

2) Перегляд відео «Рух Опору. Партизани» за посиланням. 

3) Зробити конспект у вигляді таблиці: 
Течії Руху Опору Діяльність Діячі 

   

4) Підготувати повідомлення (презентацію): 

1.Історичний портрет Романа Шухевича. 

2.Історичний портрет Сидора Ковпака (на вибір). 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ayatEcQ75K

8 

 

Історія України 
Звільнення України від 

нацистських загарбників 

1)Опрацювати §44 

2)Перегляд  презентації «Визволення України від нацистських 

загарбників» та відео «»Депортація кримських татар» за посиланням 1,2 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Бойові дії 1942-1943 рр. 

2.Бойові дії 1944р. Повне звільнення України. 

3.Депортація кримських татар та інших народів Криму 1944р. 

4)Письмово дати  відповідь на питання: 

Які воєнні злочини вчинила радянська влада під час визволення України? 

1. 

https://www.slide

share.net/guknet/s

s-27494326 

2. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=xAxBeHHCYM

4 

Громадянська 

освіта 

 

 

 

 

 

Дитячі й молодіжні 

громадські об’єднання. 

 

 

 

 

 

Бакка Т.В. Інтегрований курс «Громадянська освіта»(рівень стандарту) 

підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти / Бакка Т.В., Марголіна Л.В., 

Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240с. 

1) Опрацювати §28. 

2) Перегляд презентації «Громадські об’єднання та дитячі організації» за 

посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Молодіжні громадські організації. 

2.Дитячі громадські організації. 

3.Приклади громадських організацій. 

4.Соціальні проекти. Реалізація соціальних  проектів. 

http://www.mys

hared.ru/slide/13

87420/ 
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Громадянська 

освіта 

Інструктаж з БЖД. Практичне 

заняття №4 «Повага до 

меншин – умова збереження 

миру». 

Підготувати презентацію на одну з тем: 

1) Як визначається належність до меншини?  

2) Що таке «етнічна меншина»?  

3) Акти геноциду та етнічних чисток в історії XX — початку XXI ст. 

4) Тендерні та сексуальні меншини.  

 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Проблеми підлітків. Контроль 

письма. 

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

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

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

3.Пройти тест з письма за посиланням 2. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=JxgyGEv4jvY 

https://naurok.co

m.ua/test/start/26

9753 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Футбол. Захисна стійка.  Вправи на силу. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=-ytRoJeB6i8 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Всесвітня 

історія 

molchusik@gmail

.com 

Країни Латинської Америки. 

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

10 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160с. 

1)Опрацювати §20. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Особливості соціально-економічного та політичного розвитку 

країн Латинської Америки в міжвоєнний період. 

2.Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів 

3)Письмово дайте відповідь на питання: 

Чому в Латинській Америці не утвердився фашизм європейського 

зразка? 

 

Всесвітня 

історія 

Інструктаж з БЖД. 

Практичне заняття. Азія та 

Латинська Америка: протиборство 

демократичних сил і диктаторських 

режимів. 

1)Повторити §17 -§20. 

2)Підготувати повідомлення (презентацію):  

1 Диктаторські режими в Латинській Америці в 1920—1930-ті рр.;  

2 Революційні рухи в Латинській Америці в 1920—1930-ті рр.;  

3 Політика США в 1920—1930-ті рр. щодо країн Латинської 

Америки. (на вибір). 

3) Письмово дати відповідь на запитання: Чому становлення 

демократичних інститутів влади в Латинській Америці 

супроводжувалося гострою політичною боротьбою, революціями і 

встановленням диктаторських режимів? 

 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Наука і технічний прогрес. Контроль 

читання. 

 

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

стандарт).  

1. Опрацюйте самостійно завдання 1-4, сторінка 151-153 

підручника, записати конспект, опрацювати нову лексику, 

перекласти тексти. 

2. Переглянути відео за посиланням 1, опрацювати лексику. 

3. Пройти тест з аудіювання за посиланням 2. 

https://www.youtube.com

/watch?v=UDrzuel0ME4 

 

https://naurok.com.ua/test

/start/28657 

 

 

Іноземна мова 
Сучасні засоби комунікації. Контроль 

письма. 

 

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

підручника, записати конспект, опрацювати нову лексику. 

2. Переглянути відео за посиланням 1, опрацювати лексику.  

3. Пройти тест з аудіювання за посиланням 2. 

https://www.youtube.com

/watch?v=oxTUC5I22LU 

https://naurok.com.ua/test

/start/269753 

Фізика 
gsljusarev@ 

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. 221-223 вивчити. Розв’язанти задачі 3-5 

вправи №37. Ознайомитися з розв’язанням за посиланням 2. 

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

-

data/public/site/books2/pidr

uchnyky-10-klas-2018/21-

fizyka-10-klas/fizyka-10kl-

bar%E2%80%99yahtar-

ranok.pdf 

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

watch?v=nB5sNon-lS4 
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Фізика Перший закон термодинаміки.  

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

середньоі освіти під редакцією В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. 

«Ранок», 2018, стор.224-226, опрацювати, законспектувати. 

Ознайомитися з темою за посиланням 2. Відповісти на запитання 

1-3 на стор.227. Розв’язати задачу 3 вправи №38. За посиланням 3 

ознайомитися з розв’язуванням задачі. 

1. 

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

data/public/site/books2/pidr

uchnyky-10-klas-2018/21-

fizyka-10-klas/fizyka-10kl-

bar%E2%80%99yahtar-

ranok.pdf 

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

watch?v=klBkxvt0StY  

3.https://www.youtube.com/

watch?v=pbisM_v6o38 

Українська 

література  
ndovganich75@g

mail.com 

Єдність краси природи і мистецтва, 

образотворчі засоби в поезії М. 

Вороного “Блакитна Панна”. 

Жіночий образ як сюжетний центр 

символістського твору “Інфанта”. 

Мотив самотності людини. 

Опрацювати матеріал підручника с. 235-238. 

Пахаренко В. Українська література, 10 клас(рівень стандарту) :  

К.: Грамота, 2018. 

Записати до робочого зошита визначення символізму (с. 234). 

Заповнити літературні паспорти віршів М. Вороного « Блакитна 

Панна» та «Інфанта».  

Опрацювати матеріал за посиланнями. 

https://zno.if.ua/?p=4642 

https://zno.if.ua/?p=4663 
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https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/fizyka-10kl-bar%E2%80%99yahtar-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/fizyka-10kl-bar%E2%80%99yahtar-ranok.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/21-fizyka-10-klas/fizyka-10kl-bar%E2%80%99yahtar-ranok.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=klBkxvt0StY
https://www.youtube.com/watch?v=klBkxvt0StY
https://www.youtube.com/watch?v=pbisM_v6o38
https://www.youtube.com/watch?v=pbisM_v6o38
https://zno.if.ua/?p=4642
https://zno.if.ua/?p=4663


Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Навчальна гра з 

урахуванням вивченого. 
Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=78YbppnFLJY&t=96s 

Фізична культура Футбол. Повторення правил гри. Вправи на координацію. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=uINsEmVB0nU 

Біологія 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Антропічний вплив на гідросферу. 

Причини порушення якості 

природних вод, дефіцит водних 

ресурсів, принципи оцінки 

екологічного стану водойм. Охорона 

водойм. 

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

загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 49. 

2. Переглянути відео-урок за посиланням. 

3. Дати відповідь на питання № 1-10, с. 191. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Q-OwD6V2__E 

Біологія 

Основні джерела антропічного 

забруднення ґрунтів, їхні наслідки. 

Необхідність охорони ґрунтів. 

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

загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 50. 

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням. 

3. Виконати самостійну роботу з таблицею с. 194, 

відповісти на питання № 10 с. 194. 

https://vseosvita.ua/library/pr

ezentacia-osnovni-dzerela-

antropicnogo-zabrudnenna-

gruntiv-ihni-naslidki-

237515.html 

Математика  

urumbeglikovat@gmai

l.com 

Паралелепіпед.  

Підручник: О. Істер  Математика 11 клас. Рівень 

стандарту 2018 р. 

1.Самостійно опрацювати  §2. 

2.Записати властивості  паралелепіпеда: теорема 

1 та теорема 2 (стор.86). 

 

Математика Розв’язання задач і вправ. 
Розв’язати задачу за малюнком 2.4 стор.187. 

Самостійно розв’язати №2.3,№2.8. 

Онлайн уроки з 

математики, канал «Рада». 

Математика Прямокутний паралелепіпед. 

Підручник: О. С. Істер Математика  11 клас 

Рівень стандарту,  2018 р. 

1.Законспектувати означення прямокутного 

паралелепіпеда. 

2.Записати формулу для обчислення довжини 

діагоналі  (теорема 3, стор.188) п.2  §2. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=uINsEmVB0nU
https://www.youtube.com/watch?v=uINsEmVB0nU
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Q-OwD6V2__E
https://www.youtube.com/watch?v=Q-OwD6V2__E
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-osnovni-dzerela-antropicnogo-zabrudnenna-gruntiv-ihni-naslidki-237515.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-osnovni-dzerela-antropicnogo-zabrudnenna-gruntiv-ihni-naslidki-237515.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-osnovni-dzerela-antropicnogo-zabrudnenna-gruntiv-ihni-naslidki-237515.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-osnovni-dzerela-antropicnogo-zabrudnenna-gruntiv-ihni-naslidki-237515.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-osnovni-dzerela-antropicnogo-zabrudnenna-gruntiv-ihni-naslidki-237515.html


 

Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Біологія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Поняття про онкогенні 

фактори та онкологічні 

захворювання. 

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

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

1. Опрацювати § 59, с. 244-246. 

2. Переглянути матеріали за посиланням. 

3. Відповісти в зошиті на питання № 1-9, с. 247. 

https://naurok.com.ua/prezentaci

ya-ponyattya-pro-onkogenni-

faktori-ta-onkologichni-

zahvoryuvannya-109834.html 

Біологія 

Профілактика 

онкологічних 

захворювань. 

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

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

1. Опрацювати § 59, с. 246. 

2. Виконати самостійну роботу на зіставленя с. 246-247, 

«Біологія+суспільство» с. 247. 

3.Скласти пам’ятку (в зошиті) «Профілактика онкозахворювань» 

користуючись посиланнями 1, 2. 

https://moz.gov.ua/article/health

/profilaktiku-raku-varto-

provoditi-z-rannogo-ditinstva 

 

https://moz.gov.ua/article/health

/jak-zahistitis-vid-raku-radit-

likar 

Математика 
urumbeglikovat@g

mail.com 

Піраміда. 

Підручник: О. С.  Істер Математика 11 клас. Рівень стандарту.  

1. Продовжити роботу над §3 п.2. 

2.Записати теорему 1 про площу бічної поверхні правильної піраміди. 

«Школа online», канал  «Рада» 

Математика Правильна піраміда. 

Підручник: О. Істер Математика 11. Рівень стандарту. 

3.Записати розв’язок задачі №6 стор.200. 

4.Виконати №3.16 стор.202. 

 

Українська 

література 
ndovganich75@gm
ail.com 

Іван 

Багряний.”Тигролови”.Во

львий 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 Підручник О. Авраменко Українська 

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

Опрацювати матеріал за посиланням.   

https://navsi200.com/literaturne/

ivan-bahrianyi-tyhrolovy/ 

Охорона 

праці 

vika.belokon1974

@gmail.com 

Основи пожежної та 

електробезпеки 

 

 

§3.1-3.2, стор.98, §4.1-4.3, стор.123. 

 

 

http://bookrid.org/reader?file=1

341818 

 

Охорона 

праці 

Правила та засоби 

надання долікарської 

допомоги потерпілим у 

разі нещасних випадків 

на виробництві. 

Підсумкове тестування. 

§6.1-6.3, стор.190. 

Виконати підсумкові тести з теми №6 за посиланням: 

https://www.testorium.net/test/4324/preview 

Результат прислати на електронну адресу викладача. 

 

http://bookrid.org/reader?file=1

341818 

 

https://www.testorium.net/test/4

324/preview 

 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-pro-onkogenni-faktori-ta-onkologichni-zahvoryuvannya-109834.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-pro-onkogenni-faktori-ta-onkologichni-zahvoryuvannya-109834.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-pro-onkogenni-faktori-ta-onkologichni-zahvoryuvannya-109834.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-pro-onkogenni-faktori-ta-onkologichni-zahvoryuvannya-109834.html
https://moz.gov.ua/article/health/profilaktiku-raku-varto-provoditi-z-rannogo-ditinstva
https://moz.gov.ua/article/health/profilaktiku-raku-varto-provoditi-z-rannogo-ditinstva
https://moz.gov.ua/article/health/profilaktiku-raku-varto-provoditi-z-rannogo-ditinstva
https://moz.gov.ua/article/health/jak-zahistitis-vid-raku-radit-likar
https://moz.gov.ua/article/health/jak-zahistitis-vid-raku-radit-likar
https://moz.gov.ua/article/health/jak-zahistitis-vid-raku-radit-likar
https://navsi200.com/literaturne/ivan-bahrianyi-tyhrolovy/
https://navsi200.com/literaturne/ivan-bahrianyi-tyhrolovy/
mailto:vika.belokon1974@gmail.com
mailto:vika.belokon1974@gmail.com
http://bookrid.org/reader?file=1341818
http://bookrid.org/reader?file=1341818
https://www.testorium.net/test/4324/preview
http://bookrid.org/reader?file=1341818
http://bookrid.org/reader?file=1341818
https://www.testorium.net/test/4324/preview
https://www.testorium.net/test/4324/preview


 

Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 

urumbeglikovat@gm

ail.com 

Скалярний добуток  векторів. 

Підручник: О. Істер Математика  10 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Самостійно опрацювати п.2 (кут між векторами). 

2.Розвязати задачу №5, стор. 352. 

 

Математика Самостійна робота . 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас. Рівень стандарту 

3.Виконати письмово №14.9 (1 рівень), 

№14.16 (2 рівень), 

№14.21 (3 рівень). 

 

Обладнання 

зварювальних 

робіт galinalu69@ukr. 

net 

Напівавтомати та автомати для 

зварювання в захисних газах.  

І.В. Гуменюк опрацювати § 9.7. Законспектувати §§ 9.7.3, 

9.7.4. 

Напівавтомати та автомати 

для зварювання в захисних 

газах. 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

Газова апаратура й прилади. 
І.В. Гуменюк опрацювати § 9.6. Відповісти на питання 10, 

11, 12 стр.187. 
Газова апаратура й прилади. 

Фізика 
ticibulka80@gmail.
com 

64. Розв'язування задач. 

Перейдіть за посиланням та запишіть приклади 

розв’язування задач за темою закони геометричної 

оптики. Виконайте задачі для самостійної роботи 

3.1.3, 3.1.4, 3.1.5. 

ЗНО-2018 фізика. Частина ІІ 

Прийоми розв’язування типових 

задач коливання і хвилі. Оптика. 3. 

Оптика.3.1. Задачі на закони 

геометричної оптики (див. п. 4.2.2, 

4.2.3, с. 169, 170) 

https://subject.com.ua/physics/

zno2018/126.html 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Передача двома зверху. Вправи на влучність. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=S98wO9zcjN8 

Фізична 

культура 
Волейбол. Передача зверху. Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=S98wO9zcjN8 

 

 

 

 

 

 

https://subject.com.ua/physics/zno2018/126.html
https://subject.com.ua/physics/zno2018/126.html
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

gsljusarev@ 

i.ua 
 

Правила користування стартером. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 

1999. стор 198, опрацювати. Відповісти письмово 

на запитання 15 на стор.227. 

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%B

B%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8

6%D1%96%D1%8F-

%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B

C%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%8

9%D0%B8%D0%BA.pdf 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

Призначення і будова контрольно-

вимірювальних приладів. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 

1999. стор 198-203, опрацювати. Відповісти 

письмово на запитання 16-23 на стор.227. 

 

ПДР 

Правила навантаження, розміщення та 

закріплення вантажу на легковому 

транспортному засобі. Умови перевезення 

вантажу. Випадки, які вимагають погодження 

з ДАІ щодо перевезення вантажів. 

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

пункти 22.1-21.4, вивчити. Опрацювати правила 

згідно з посиланням. 

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

=PRp3Tgde_2I&list=RDCMUCU

Z9Ru358nXn_GmQlImA3nw&sta

rt_radio=1#t=81 

 

 

 

ПДР 

Позначення вантажу, що перевозиться. 

Обладнання транспортних засобів. Небезпечні 

наслідки порушення правил перевезення 

вантажу. Правила перевезення вантажу за 

допомогою причепа.  

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

пункти 21.5-21.7, вивчити. Опрацювати правила 

згідно з посиланням. 

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

=PRp3Tgde_2I&list=RDCMUCU

Z9Ru358nXn_GmQlImA3nw&sta

rt_radio=1#t=81 

Іноземна мова 

 

 

Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

 

 

 

Урок домашнього читання.  

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт) 

1. Прослухати розділи 1-10 аудіокниги «The Da 

Vinchi Code», файли 1-11 плейлиста. 

2. Опрацювати нову лексику з книги, написати 

стислий переказ розділів 1-10. 

https://www.youtube.com/playl

ist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ

7x8S03Cll0Y6MO-2z7 

 

Людина і світ 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Поняття, форми та принципи демократії. 

Ідеали та цінності демократії. Демократія як 

політичний режим та народовладдя. Вибори як 

інструмент демократії. Типи виборів. Види 

виборчих систем. Виборча система в Україні. 

Людина і світ,11 клас. Рівень стандарту. 

Т.В.Бакка,—К. «Освіта», 2012. 

Опрацювати тему №10, стор.162-168 

 

Людина і світ 
Поняття громади. Територіальне громадське та 

місцеве самоврядування. Політична діяльність 

та участь громадян в управління суспільством. 

Людина і світ,11 клас. Рівень стандарту. 

Т.В.Бакка,—К. «Освіта», 2012. 

Опрацювати тему №10, стор.168-178 

відповідати на питання стор.178 

 

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
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://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://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-2z7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-2z7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-2z7


 

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/

