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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Подача м'яча двома 

знизу. 
Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com/

watch?v=S98wO9zcjN8 

Фізична культура 
Волейбол. Передача м'яча 

зверху. 
Вправи на координацію. 

https://www.youtube.com/

watch?v=S98wO9zcjN8 

Фізична культура 
Волейбол. Прийом м'яча в 

падінні. 
Вправи на координацію. 

https://www.youtube.com/

watch?v=2yz9LRgj4_o 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

g.kr.v.irina@gmail.com 

Електричні плити. 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та торговельного 

обладнання.  Самостійно опрацювати §87, стор. 318 – 323. 

Записати та вивчити правила експлуатації електричних 

плит. 

https://www.youtube.com/

watch?v=TCpICx12OZA 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Електричні сковорідки. 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та торговельного 

обладнання.  Самостійно опрацювати §89, стор. 331. 

Записати та вивчити правила експлуатації електричних 

сковорідок. Ознайомитись зі статтею та переглянути відео 

(посилання). 

http://ito.vspu.net/Naukova

_robota/data/Konkursu/20

08_2009/Gordiychyk_200

8_2009/Kuhar_Dist/predm

et/Oblad/Obl_kk_11/urok/

T_14/skovor_frityr.htm 

https://www.youtube.com/

watch?v=_S2fqLCTKmQ 

Культура молодого 

робітника 

Вплив алкоголю на молодого 

робітника. 

Ознайомитись зі статтею за посиланням. 

Дати відповідь на питання: «Яка відповідальність за появу 

на роботі у нетверезому стані?» 

http://oppb.com.ua/articles

/vidpovidalnist-za-poyavu-

na-roboti-u-netverezomu-

stani-stani-narkotychnogo-

chy-toksychnogo 

Культура молодого 

робітника 

Формування інноваційної 

культури молодого 

працівника - актуальна мета 

процесу професійної 

соціалізації. 

Підготувати доповідь на тему: «Інноваційні здібності та 

можливості працівників як важливі складові інноваційного 

потенціалу персоналу підприємства харчування». 

https://ru.padlet.com/gkrvi

rina/4a0judnc67beh8gy 
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Група №15 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізика 

gsljusarev@ 

i.ua 

Будова та властивості твердих 

тіл. Анізотропія кристалів. 

Рідкі кристали. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

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

«Ранок», 2018, стор. 202-206, розв’язати за задачу №2 впр. №34. 

1. https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 

 

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

watch?v=Z2MD_imEQwg 

Фізика 
Механічні властивості 

твердих тіл. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

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

«Ранок», 2018, стор. 196-202, розв’язати за задачу №3 впр. №35, 

ознайомитися з темою за посиланням 2. 

1.https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 

 

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

watch?v=9TVTIzMOdrg 

Хімія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Пластмаси. Каучуки, гума. 

Найпоширеніші полімери та 

сфери їхнього використання. 

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

Г. Ярошенко.— К. : УОВЦ «Оріон», 2018. 

1. Опрацювати § 29, 30. 

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням 1, 2. 

3. Записати в зошит характеристику пластмаси, каучуку, гуми. 

4. Виконати в зошиті завдання № 1-5, с. 176. 

https://ppt-online.org/39537 

 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-polimeri-ta-h-

vlastivosti-zastosuvannya-

40984.html 

 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 
gmail.com 

Будова та властивості твердих 

тіл. Анізотропія кристалів. 

Рідкі кристали. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

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

«Ранок», 2018, стор. 202-206, розв’язати за задачу №2 впр. №34. 

1. https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 

 

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

watch?v=Z2MD_imEQwg 

Фізична 

культура 
Механічні властивості 

твердих тіл. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

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

«Ранок», 2018, стор. 196-202, розв’язати за задачу №3 впр. №35, 

ознайомитися з темою за посиланням 2. 

1.https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 

 

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

watch?v=9TVTIzMOdrg 

 

Математика 

urumbeglikovat@

gmail.com 

Вектори у просторі. 

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

1.Розглянути основні означення §12 п.1,2. 

2.Записати розв’язання задачі №1 стор.333. 

 

Математика Дії над векторами. 

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

1.Вписати з п.2 правила додавання векторі, зробити відповідні 

малюнки. 

2. Дати відповіді на питання 1-3 стор.337. 

3.Самостійно розв’язати № 12.7 стор.338. 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Історія 

України 

molchusik@gmail

.com 

Масові репресії. Великий 

терор 

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 §30. 

2) Перегляд відео «Великий терор в Україні в 1937-1938рр.» за 

посиланням. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Формування культу особи Й.Сталіна. 

2.Масові репресії. 

3. Припинення українізації. Посилення русифікаторської політики. 

4)Письмово дати відповідь на питання: Визначте причини й наслідки 

«великого терору». 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=YlTrSNC5DZU 

 

Історія 

України 
Національно-культурне 

життя радянської України 

1)Опрацювати  §31, 32, 33 

2)Перегляд відео «Стан культури України в 1930-ті р. ХХ ст.» за 

посиланням 

3)Зробити конспект за планом:  

1.Зміни у соціальній структурі населення 

2.Конституція 1937р. 

3.Заповнити таблицю: «Культура України у 1920-1930-хрр.» 

Галузі культури Реформи та досягнення Діячі 

Освіта   

Наука   

Література   

Мистецтво   
 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8RHlh4Iy6kg 

 

Українська 

мова 

ndovganich75@g

mail.com 

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/wat

ch?v=cMnu-voSs2E 

Українська 

мова 

Особливості кличного 

відмінка 

Творення й відмінювання 

імен по батькові 

Опрацювати матеріал підручника с.168. Переглянути матеріал за 

посиланням. Виконати вправу 609.с.169. Опрацювати матеріал 

підручника с.170.  Виконати вправу 619 с.170. 

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

Новосьолова, К.:Педагогічна думка, 2018. 

https://youtu.be/3g1fl2PlHXI 

Фізика 
gsljusarev@ 

i.ua 
Адіабатний процес.  

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів ЗСО під редакцією 

В.Г.Бар’яхтара – Харків: видавн. «Ранок», 2018, стор.226-227, 

опрацювати, законспектувати. Ознайомитися з темою за посиланням 2. 

Відповісти на запитання 4-6 на стор.227. Розв’язати задачу 4 вправи 

№38. За посиланням 3 ознайомитися з розв’язуванням задачі. 

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

data/public/site/books2/pidruc

hnyky-10-klas-2018/21-

fizyka-10-klas/fizyka-10kl-

bar%E2%80%99yahtar-

ranok.pdf 
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2.https://www.youtube.com/w

atch?v=Jib7pFlaSIk 
3.https://www.youtube.com/w

atch?v=e1MYufaY0Q8 

Географія  

molchusik@gm
ail.com 

Америка: основні 

промислові райони регіону. 

Вторинний та третинний 

сектори економіки 

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

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

1)Опрацювати §24 

2)Перегляд презентацій «Америка:вторинний сектор економіки» та 

«Америка:третинний сектор економіки» за посиланням 1,2 

2)Зробити конспект за планом: 

1.Вторинний сектор економіки 

2.Третинний сектор економіки 

3.Участь країн Америки в міжнародному поділі праці 

1. 

https://vseosvita.ua/library/pre

zentacia-na-temu-amerika-

vtorinnij-sektor-ekonomiki-

113800.html 

2. 

https://www.slideshare.net/kor

diak1/ss-134190849 

Географія  США 

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

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

1)Опрацювати §25 

2)Перегляд відео «США. Цікаві факти про Америку» за посиланням 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Місце країни у світі та ЕГП 

2.Основні чинники розвитку 

3.Система розселення 

4.Сучасний стан господарства 

5.Економічна райони США 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ojugtZF78Kk 

 

Українська 

література  
ndovganich75@g

mail.com 

Життя і творчість 

Олександра Олеся, 

світоглядні переконання 

митця. Неоромантичні й 

символістські тенденції у 

вірші “З журбою радість 

обнялась...”. 

Прочитати матеріал підручника с. 240 – 242. Опрацювати матеріал 

підручника с. 242 – 245.Виписати до  робочого зошита поетичну 

спадщину Олександра Олеся. Заповнити літературний паспорт вірша “З 

журбою радість обнялась...”.  Прослухати аудіо запис вірша “З журбою 

радість обнялась...” за посиланням. Пахаренко В. Українська література, 

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

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mkNUHQlOVIg 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jib7pFlaSIk
https://www.youtube.com/watch?v=Jib7pFlaSIk
https://www.youtube.com/watch?v=e1MYufaY0Q8
https://www.youtube.com/watch?v=e1MYufaY0Q8
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-amerika-vtorinnij-sektor-ekonomiki-113800.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-amerika-vtorinnij-sektor-ekonomiki-113800.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-amerika-vtorinnij-sektor-ekonomiki-113800.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-amerika-vtorinnij-sektor-ekonomiki-113800.html
https://www.slideshare.net/kordiak1/ss-134190849
https://www.slideshare.net/kordiak1/ss-134190849
https://www.youtube.com/watch?v=ojugtZF78Kk
https://www.youtube.com/watch?v=ojugtZF78Kk
https://www.youtube.com/watch?v=mkNUHQlOVIg
https://www.youtube.com/watch?v=mkNUHQlOVIg


Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Хімія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Солі, їх поширення в природі. 

Середні та кислі солі.  

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

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

«Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 27. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Скласти (в зошиті) схему «Фізичні та хімічні 

властивості солей». 

4. Виконати завдання № 1-4, с. 148. 

https://naurok.com.ua/prezent

aciya-soli-h-poshirennya-v-

prirodi-seredni-ta-kisli-soli-

ponyattya-pro-zhorstkist-

vodi-ta-sposobi-usunennya-

156354.html 

Біологія 

Антропічний вплив на 

біорізноманіття. Проблеми 

акліматизації та реакліматизації 

видів. 

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

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

Подільський : Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 51. 

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням. 

3. Дати відповідь (в зошиті) на питання № 8-10, с. 199. 

https://vseosvita.ua/library/pr

ezentacia-antropicnij-vpliv-

na-bioriznomanitta-

237803.html 

Математика  

urumbeglikovat@g

mail.com 

Піраміда. 

Підручник: О. Істер  Математика 11 клас. Рівень 

стандарту.2018 р.Законспектувати виділені  означення  3 

п.1.Звернути увагу  на розв’язок задачі №3 стор.197. 

 

Математика Правильна піраміда. 

Записати і вивчити означення  правильної піраміди та її 

властивості. Записати теорему про площу бічної 

поверхні  правильної піраміди (стор.198 ). Ознайомитись 

з історичним матеріалом з рубріки  « А ще раніше…» 

стор.200. 

Онлайн –уроки  з 

математики, канал « Рада». 

Географія 
molchusik@gmail.

com 

Третинний сектор економіки  

Інструктаж з БЖД. Практична 

робота 9. Позначення на 

контурній карті (знаками руху)  

глобальних ланцюгів доданої 

вартості «видобування 

алюмінієвої сировини – 

виробництво глинозему – 

виробництво первинного 

алюмінію – споживання 

алюмінію». 

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

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

Генеза, 2018. – 192с. 

1)Опрацювати §23 

2)Зробити конспект за планом: 

1.Сучасні транспортно-логістичні системи та ІКТ 

2.Світовий ринок інвестицій і фінансів 

3.Туризм 

3)Письмово виконати практичну роботу 

стор.118-119 

 

С/г машини 
gsljusarev@ 

i.ua 

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: Сільськог

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

стор.355-361,повторити. Записати типи кормороздавачів 

та письмово відповісти на контрольні запитання  

Оформити звіт. 

http://rodak.if.ua/mot/teoria/t

ema_5.htm 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-soli-h-poshirennya-v-prirodi-seredni-ta-kisli-soli-ponyattya-pro-zhorstkist-vodi-ta-sposobi-usunennya-156354.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-soli-h-poshirennya-v-prirodi-seredni-ta-kisli-soli-ponyattya-pro-zhorstkist-vodi-ta-sposobi-usunennya-156354.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-soli-h-poshirennya-v-prirodi-seredni-ta-kisli-soli-ponyattya-pro-zhorstkist-vodi-ta-sposobi-usunennya-156354.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-soli-h-poshirennya-v-prirodi-seredni-ta-kisli-soli-ponyattya-pro-zhorstkist-vodi-ta-sposobi-usunennya-156354.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-soli-h-poshirennya-v-prirodi-seredni-ta-kisli-soli-ponyattya-pro-zhorstkist-vodi-ta-sposobi-usunennya-156354.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-soli-h-poshirennya-v-prirodi-seredni-ta-kisli-soli-ponyattya-pro-zhorstkist-vodi-ta-sposobi-usunennya-156354.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-antropicnij-vpliv-na-bioriznomanitta-237803.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-antropicnij-vpliv-na-bioriznomanitta-237803.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-antropicnij-vpliv-na-bioriznomanitta-237803.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-antropicnij-vpliv-na-bioriznomanitta-237803.html
http://rodak.if.ua/mot/teoria/tema_5.htm
http://rodak.if.ua/mot/teoria/tema_5.htm


С/г машини 

Види зрошення та система 

машин. Машини для пiдготовки 

полiв до зpошення. Будова 

планувальникiв, їх технiчна 

хаpактеpистика. 

Опрацювати, законспектувати тему. Опрацювати 

матеріал за посиланням 1. Ознайомитися з системами 

зрошення за посиланням 2. 

1.https://studfile.net/preview/

1863006/page:52/ 

 

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

watch?v=I9LlXYGW8Eg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studfile.net/preview/1863006/page:52/
https://studfile.net/preview/1863006/page:52/
https://www.youtube.com/watch?v=I9LlXYGW8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=I9LlXYGW8Eg


Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Українська 

мова 

ndovganich75@gm

ail.com 

Відокремлені прикладки. 

Опрацювати матеріал підручника с. 121. Переглянути відеоматеріал за 

посиланням. Виконати завдання 3, с. 121-122.  Виконати завдання 4, с. 

122. Підручник О. Авраменко Українська мова 11 клас (рівень 

стандарт), К.: Грамота, 2019. 

https://www.youtube.com/watch

?v=TA8Rhf71Ga4 

Українська 

мова 
Відокремлені обставини. 

Опрацювати матеріал підручника с. 125 – 126. Переглянути 

відеоматеріал за посиланням. Виконати завдання 3, с. 126. Виконати 

завдання 4, с. 126.  Виконати тестові завдання с.127 – 128. Підручник О. 

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

2019. 

  

https://www.youtube.com/watch

?v=4IA-ZWY_LdE 

 

Іноземна 

мова 

Tanyakorotenko30

@gmail.com 

Роль молоді в 

суспільстві.  

 

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

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно опрацювати завдання 1-4, стор. 80-82 підручника, 

записати конспект. 

3. Переглянути відео за посиланням 2. 

4. Опрацювати нову лексику.  

https://www.youtube.com/watch

?v=7QWoP6jJG3k 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=k5sAnTTQxFA 

 

Іноземна 

мова 
Підлітки та їхні емоції. 

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

1.Перглянути відео за посиланням.  

2. Самостійно опрацювати завдання 5-9, стор. 82. 

3. Переглянути відео за посиланням 2. 

4. Скласти діалог, вживаючи активну лексику. 

https://www.youtube.com/watch

?v=Dac8ujL6ikI 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=yCBx3rU-PZg 

Біологія 
ermakovakaterina8
9@gmail.com 

Статеві клітини. 

Особливості 

гаметогенезу у людини. 

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

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

1. Опрацювати § 60. 

2. Записати в зошит стадії гаметогенезу, замалювати будову статевих 

клітин. 

3. Дати відповідь (письмово) на питання № 9, с. 251. 

https://naurok.com.ua/prezentaci

ya-statevi-klitini-osoblivosti-

gametogenezu-u-lyudini-

118845.html 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=QdDYeP_VDGs 

 

Українська 

література 

ndovganich75@gm

ail.com 

УПЧ.  Сергій Жадан. 

«Ворошиловград». 

Читати роман С. Жадана « Ворошиловград» за посиланням. Слухати 

аудіо книгу С. Жадана « Ворошиловград» за посиланням. 

http://booksonline.com.ua/view.

php?book=173773 

 

https://audiokniga.zone/voroshil

ovgrad/ 

Українська 

література 

Участь українських 

письменників у Другій 

світовій війні. Трагічна 

творча біографія 

Олександра Довженка. 

Джерело вивчення історії 

його життя і трагічної 

доби – « Щоденник». 

Опрацювати матеріал підручника с. 164 – 165 і тезово записати до 

робочого зошита. Опрацювати матеріал підручника с. 165 – 166. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. Опрацювати матеріал 

підручника с. 166 – 168. Підручник О. Авраменко Українська література 

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

https://www.youtube.com/watch

?v=HhNNSItHMgw 

https://www.youtube.com/watch?v=TA8Rhf71Ga4
https://www.youtube.com/watch?v=TA8Rhf71Ga4
https://www.youtube.com/watch?v=4IA-ZWY_LdE
https://www.youtube.com/watch?v=4IA-ZWY_LdE
https://www.youtube.com/watch?v=7QWoP6jJG3k
https://www.youtube.com/watch?v=7QWoP6jJG3k
https://www.youtube.com/watch?v=k5sAnTTQxFA
https://www.youtube.com/watch?v=k5sAnTTQxFA
https://www.youtube.com/watch?v=Dac8ujL6ikI
https://www.youtube.com/watch?v=Dac8ujL6ikI
https://www.youtube.com/watch?v=yCBx3rU-PZg
https://www.youtube.com/watch?v=yCBx3rU-PZg
https://naurok.com.ua/prezentaciya-statevi-klitini-osoblivosti-gametogenezu-u-lyudini-118845.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-statevi-klitini-osoblivosti-gametogenezu-u-lyudini-118845.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-statevi-klitini-osoblivosti-gametogenezu-u-lyudini-118845.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-statevi-klitini-osoblivosti-gametogenezu-u-lyudini-118845.html
https://www.youtube.com/watch?v=QdDYeP_VDGs
https://www.youtube.com/watch?v=QdDYeP_VDGs
http://booksonline.com.ua/view.php?book=173773
http://booksonline.com.ua/view.php?book=173773
https://audiokniga.zone/voroshilovgrad/
https://audiokniga.zone/voroshilovgrad/
https://www.youtube.com/watch?v=HhNNSItHMgw
https://www.youtube.com/watch?v=HhNNSItHMgw


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

galinalu69@ukr. 

net 

Послідовність дій при підготовці 

робочого місця, інструменту, 

пристосувань. 

Скласти алгоритм дій зварника при підготовці робочого 

місця, інструменту,пристосувань. 
Інтернет ресурси 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Характеристики джерел живлення і 

вимоги до них. 

І.В. Гуменюк опрацювати § 5.3 Відповісти на питання 1, 5, 

7 стр.43. 
 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

Правила обслуговування 

зварювальних випрямлячів та 

перетворювачів. 

І.В. Гуменюк опрацювати §§ 5.5, 5.7. 

відповісти на питання 2 стр.48, питання1 стр.51. 
 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

Порядок обслуговування установок 

для автоматичного 

електрошлакового зварювання. 

І.В. Гуменюк опрацювати § 11.4. Відповісти на питання 8, 

13, 14 стр.230. 
 

Математика 
urumbeglikovat@g
mail.com 

Симетрія відносно точки та 

симетрія відносно площини. 

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

1.Самостійно опрацювати  § 15 п.1. 

2.Розвязуємо разом: задача № 1,№2 стор.355-356. 

3.Самостійно розв’язати №15.1 стор.357. 

 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Подача знизу. Точність, 
влучність. 

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

Фізична 

культура 
Волейбол. Подача знизу. Витривалість. Вправи на витривалість. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Математика  
urumbeglikovat@

gmail.com 

Похідна. 

Підручник О. Істер Математика 10 клас. Рівень 

стандарту. Записати таблицю похідних.Самостіно  

розв’язати №21.5,№21.16. 

 

Математика Інтеграл та  його застосування. 

Підручник: О. Істер Математика 11 клас .Рівень 

стандарту. Онлайн –готуємось до ЗНО 1.Домашня 

самостійна №2 стор.116 (1-3 рівень). 

 

ПДР 

gsljusarev@ 

i.ua 

Інструкція з БЖД Лабораторно-

практична робота: Формування 

навичок правильної орієнтації, 

оцінювання ситуації та 

прогнозування її розвитку. 

Ознайомлення з діями водіїв за 

конкретних умов дорожнього руху. 

Відпрацювання навичок при 

перевезені пасажирів та вантажів. 

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

повторити розділи 21,22. Опрацювати правила 

згідно посиланню 1.Відповісти на тестові 

запитання згідно посиланню 2. Оформити звіт 

згідно з посиланням 3. 

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

p3Tgde_2I&t=479s 

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

y2G0hU_ILE&list=PLn4X5J_dzvHbWq

Gv_80qGUHPUvGsTVqnk&index=35 

3.https://studfile.net/preview/5740985/ 

ПДР Адіабатний процес. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів 

загально-середньоі освіти під редакцією 

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

стор.226-227, опрацювати, законспектувати. 

Ознайомитися з темою за посиланням 2. Відповісти 

на запитання 4-6 на стор.227. Розв’язати задачу 4 

вправи №38. За посиланням 3 ознайомитися з 

розв’язуванням задачі. 

1. 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 
 

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

7pFlaSIk 
 

3.https://www.youtube.com/watch?v=e1

MYufaY0Q8 

Українська 

література 

 

 

ndovganich75@g

mail.com 

 

 

О.Гончар. «За мить щастя». Краса й 

сила кохання як матеріал 

художнього осмислення. 

Узагальнений образ миті життя, 

філософія миті щастя людини. 

Опрацювати матеріал за посиланням. Записати до 

робочого  зошита аналіз новели О. Гончара «За 

мить  щастя». Читати новелу О. Гончара «За мить  

щастя» за посиланням. 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/gg/gonc

har-oles/2235-oles-gonchar-za-mit-

shchastya-analiz 

 

https://ukrclassic.com.ua/katalog/gg/gonc

har-oles/1223-oles-gonchar-za-mit-

shchastya 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

 

Урок домашнього читання.  

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт). 

1. Прослухати розділи 10-20  аудіокниги «The Da 

Vinchi Code», файли 1-11 плейлиста. 

2. Опрацювати нову лексику з книги, написати 

стислий переказ розділів 10-20. 

https://www.youtube.com/playlist?list=P

LUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-

2z7 

Іноземна мова Повторення лексичного матеріалу. 

1. Продовжити прослуховування  «The Da Vinchi 

Code», файли плейлиста до кінця за посиланням. 

2. Повторити активну лексику аудіо книги. 

3. Написати твір- продовження. 

https://www.youtube.com/playlist?list=P

LUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-

2z7 

 

https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=PRp3Tgde_2I&t=479s
https://www.youtube.com/watch?v=PRp3Tgde_2I&t=479s
https://www.youtube.com/watch?v=-y2G0hU_ILE&list=PLn4X5J_dzvHbWqGv_80qGUHPUvGsTVqnk&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=-y2G0hU_ILE&list=PLn4X5J_dzvHbWqGv_80qGUHPUvGsTVqnk&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=-y2G0hU_ILE&list=PLn4X5J_dzvHbWqGv_80qGUHPUvGsTVqnk&index=35
https://studfile.net/preview/5740985/
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://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=Jib7pFlaSIk
https://www.youtube.com/watch?v=Jib7pFlaSIk
https://www.youtube.com/watch?v=e1MYufaY0Q8
https://www.youtube.com/watch?v=e1MYufaY0Q8
https://ukrclassic.com.ua/katalog/gg/gonchar-oles/2235-oles-gonchar-za-mit-shchastya-analiz
https://ukrclassic.com.ua/katalog/gg/gonchar-oles/2235-oles-gonchar-za-mit-shchastya-analiz
https://ukrclassic.com.ua/katalog/gg/gonchar-oles/2235-oles-gonchar-za-mit-shchastya-analiz
https://ukrclassic.com.ua/katalog/gg/gonchar-oles/1223-oles-gonchar-za-mit-shchastya
https://ukrclassic.com.ua/katalog/gg/gonchar-oles/1223-oles-gonchar-za-mit-shchastya
https://ukrclassic.com.ua/katalog/gg/gonchar-oles/1223-oles-gonchar-za-mit-shchastya
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-2z7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-2z7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpaYMn4Kh0IwBJ7x8S03Cll0Y6MO-2z7
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/

