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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 

Контрольна робота по темі 

«Страви з овочів». 
Пройти тести за посиланням до  27.04. 

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

ork/966642 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства 

Тісто для вареників і 

пельменів. 

 

Записати технологію приготування вареників і 

пельменів, стор. 479 

Переглянути презентацію. 

Ознайомитись з ІТК. 

ІТК 

https://drive.google.com/drive/my

-drive 

Презентація 

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

phSlMzHMzsRKJkjzjsTmdCrd5

V-VX2t/view?usp=sharing 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Плити електричні секційно – 

модульні. 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та 

торговельного обладнання.  

Самостійно опрацювати  та законспектувати  стор. 

320- 323. 

https://ru.padlet.com/gkrvirina/4a

0judnc67beh8gy 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Електричні жаровні. 

Бойко М. М. Експлуатація холодильного та 

торговельного обладнання.  

Самостійно опрацювати стор. 335 – 341 

Дати відповіді на питання: 

Яке призначення жаровень? 

Які правила експлуатації жаровень? 

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

v=PNOAabCIDtA 

Фізика ticibulka80@gmail.com 
54. Рух і взаємодія атомів і 

молекул. 

Перегляньте відео на повторення за посиланням 1. 

Перегляньте відео урок з теми за посиланням 2. 

Взаємодія атомів і молекул: 

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

v=JOz0s3hJzk8 

 

Урок 12 (осн). Диффузия. 

Броуновское движение (рос.) 

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

v=0upixLXCTr0 

 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Навчальна гра з 
завданням. 

Вправи на влучність. 
https://www.youtube.com/watch?
v=_eu4FPC1TtY 

Фізична культура Волейбол. Комплексні вправи. Вправи на витривалість. 
https://www.youtube.com/watch?
v=qpoNgZDZbz4 
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Група №15 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Техніка передачі 

різними способами. 
Вправи на витривалість. 

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

v=G0h0GFwnAgg 

Хімія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Вплив полімерних матеріалів 

на здоров’я людини і 

довкілля. Проблеми утилізації 

полімерів і пластмас в 

контексті сталого розвитку 

суспільства. 

1. Прочитати матеріал за посиланням 1, 2. 

2. Записати в зошит вплив полімерних матеріалів на 

здоров’я людини і довкілля. 

3. Пройти тестування за посиланням 3. 

 

https://history.vn.ua/pidruchniki/s

avchin-chemistry-10-class-2018-

standard-level/34.php 

 

https://studfile.net/preview/25047

22/ 

 

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

mecode=617431 

 

Фізика 

gsljusarev@i.ua 

Розв'язування задач. 

Підготовка до контрольної 

роботи. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

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

видавн. «Ранок», 2018, повторити стор. 216-235, розв’язати  

задачи: 4 впр. № 36, 2 впр. 37, 2 впр.№ 38, 3 впр.№ 39. 

Приклади розв’язування за посиланням 2. 

1.https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-klass-

baryahtar.html 

 

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

?v=SwxcoME5iuA&list=PLSLaj

ZxJCN0gkCjQ57UT-

ZorFHUJVGMsW&index=180 

Фізика 
Контрольна робота № 5 з теми 

«Молекулярна фізика». 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

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

видавн. «Ранок», 2018, стор. 216-235, розв’язати за задачи на 

стор.236. Варіанти розв’язання вислати мені на електронну 

пошту для перевірки. 

1.https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-klass-

baryahtar.html 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Навчальна гра з 
завданням. 

Переглянути відео за посиланням. Урок №1. 

Жонглирование мячом. 

https://www.youtube.com/watch?
v=vzCtZ9KBQCY&list=PL_ZQj
qwqsKqCs4qQCQsF_p1KlHG1o
6xSE&index=1 

Комплексна 

система ТО, 

ремонту с/г техніки 

gsljusarev@i.ua 
Правила організації  робочого 

місця.  

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

система технічного обслуговування тракторів і автомобілів : 

підручник / .– К. : Педагогічна преса, 2006.– 320 с.,  

підручник КСТО, автор Антоненко А. можна скачати за 

посиланням 1. Вивчити тему за посиланням 2. 

1.http://wpu-

38.ucoz.ua/index/traktorist_sljusar

_vodij_avtotransportnikh_zasobiv

/0-47 

 

2.http://jak.bono.odessa.ua/article

s/osnovni-vimogi-do-robochogo-

miscja-sljusarja.php 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

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.224-227, повторити. Розв’язати задачи 1,2,5 

вправи №38. За посиланням 3 ознайомитися з прикладами 

розв’язуванням задач. 

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 

 

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

atch?v=Jib7pFlaSIk 

 

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

atch?v=YSfyy07oXeU&list=P

LSLajZxJCN0gkCjQ57UT-

ZorFHUJVGMsW&index=18

6 

Фізика Принцип дії теплових двигунів.  

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

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

«Ранок», 2018, стор.228-232, опрацювати, законспектувати. 

Ознайомитися з темою за посиланням 2. Відповісти на запитання 

1-6 на стор.234.  

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 

 

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

atch?v=Mbj8NsXPpEA 

Всесвітня 

історія 

molchusik@gmail

.com 

Портрет національного лідера на 

тлі епохи: Кемаль Ататюрк, 

Махатма Ганді, Чан Кайші, Сунь 

Ятсен. 

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

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

1) Повторити §17-19. 

2) Перегляд відео «Махатма Ганді», «Кемаль Ататюрк» , «Чан 

Кайші» за посиланням 1,2,3. 

3) Підготувати  повідомлення (презентацію) на тему: «Портрет 

національного лідера»(на вибір). 

1. 

https://www.youtube.com/

watch?v=XC_JvaQc74w 

2. 

https://www.youtube.com/

watch?v=81h64_xai44 

3. 

https://www.youtube.com/

watch?v=cZV7VB_fOSk 

Всесвітня 

історія 

Урок узагальнення з теми 

«Держави Азії та Латинської 

Америки». 

1) Повторити §17- 20. 

2) Виконати тестові завдання за посиланням. 

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

erzhavi-azi-ta-latinsko-

ameriki-298242.html 

Українська 

мова 
ndovganich75@g

mail.com 

КР Морфологічна норма (тест). 

Практична риторика. 

Суперечка як вид комунікації. 

Виконати тести за посиланням.     

Опрацювати матеріал підручника с. 177, 179, 181. 

Виконати впр.655, с. 178. 

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

fologichna-norma-riven-

standartu-7726.html 
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Різновиди суперечки. 

Правила ведення суперечки. 

Теза й аргументи. 

Опрацювати матеріал підручника с. 183 – 184. 

Виконати впр. 680, с. 185. 

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

В. Новосьолова, К.:Педагогічна думка, 2018. 

Українська 

мова 

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  

“Чари ночі” Олександра Олеся – 

перлина інтимної лірики. Мотив 

краси, кохання й молодості. 

Експресивне висловлювання 

патріотичних почуттів у вірші “О 

слово рідне! Орле скутий!..” 

Опрацювати матеріал підручника С. 243-244. Читати поезію 

Олександра Олеся за посиланням. До робочого зошита записати 

літературний паспорт поезії «Чари ночі». Прослухати романс « 

Чари ночі» за посиланням. Опрацювати матеріал підручника с. 

244 – 245. Читати поезію за посиланням. До робочого зошита 

записати літературний паспорт поезії“О слово рідне! Орле 

скутий!..” Прослухати аудіозапис вірша “О слово рідне! Орле 

скутий!..” за посиланням. Підручник: Пахаренко В. Українська 

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

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

oks/printit.php?tid=848 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=lQIs8CKOvKg 

 

https://youtu.be/rgviZS0VJOY 

 

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

oks/printit.php?tid=850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zno.if.ua/?p=985
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=848
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=848
https://www.youtube.com/watch?v=lQIs8CKOvKg
https://www.youtube.com/watch?v=lQIs8CKOvKg
https://youtu.be/rgviZS0VJOY
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=850
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=850


Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Захист Вітчизни 
Orehovd1956@gm

ail.com 

Основи рятувальних  та інших 

невідкладних робіт. 

«Захист Вітчизни» підручник10- 11 класу закладів 

загальної середньої освіти.  Самостійно опрацювати та 

закріпити викладений матеріал. Гарасимів І.М. та інші. 

 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Футбол. Зупинка м'яча різним 
способом. 

Вправи на координацію. 
https://www.youtube.com/
watch?v=pJTfh4tL2dw 

Хімія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Поняття про жорсткість води та 

способи її усунення. 

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

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

«Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 28. 

2. Прочитати матеріал за посиланням. 

3. Виконати в зошиті завдання на заповнення таблиці с. 

149 (підручник). 

http://zno.academia.in.ua/mo

d/book/view.php?id=3770&c

hapterid=1518 

Хімія 

Обчислення кількості речовини, 

маси або об’єму продукту за 

рівнянням хімічної реакції, якщо 

один із реагентів взято в 

надлишку. 

1. Ознайомитись з алгоритмом розв’язання задач за 

посиланням. 

2. Розв’язати задачі № 1, 2 с. 158 (підручник). 

http://sc46.pp.ua/ru/розрахун

ки-за-хімічними-

рівняннями/ 

Трактори 
gsljusarev@ 

i.ua 

Інструктаж з БЖД Лабораторно-

практична робота15:  Будова та 

робота гідравлічного обладнання  

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.236-245, повторити. Ознайомитися із ходом 

виконання лабораторно-практичної роботи за 

посиланням 2. 

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

/005451743bc2214771093 

 

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

e/d/0Bxu_XzXCe6VOaTgyY

VVOUG53ckU/view 

Біологія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Збереження біорізноманіття як 

необхідна умова стабільності 

біосфери. 

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

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

Подільський : Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 51, с. 198. 

2. Переглянути матеріал за посиланням 1, 2. 

3. Скласти (в зошиті) власний план збереження 

біорізноманіття планети. 

https://www.ua.undp.org/cont

ent/ukraine/uk/home/ourpers

pective/ourperspectivearticles

/2017/12/28/why-do-we-

need-biodiversity-.html 

 

https://studopedia.su/2_27276

_suchasni-metodi-

zberezhennya-

bioriznomanittya.html 

 

Біологія 

Екологічна політика в Україні: 

природоохоронне законодавство 

України, міждержавні угоди. 

1. Опрацювати § 52. 

2.Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Записати схему стратегічних цілей екополітики в 

Україні. 

https://naurok.com.ua/prezent

aciya-ekologichna-politika-

ukra-ni-157744.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJTfh4tL2dw
https://www.youtube.com/watch?v=pJTfh4tL2dw
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3770&chapterid=1518
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3770&chapterid=1518
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3770&chapterid=1518
http://sc46.pp.ua/ru/розрахунки-за-хімічними-рівняннями/
http://sc46.pp.ua/ru/розрахунки-за-хімічними-рівняннями/
http://sc46.pp.ua/ru/розрахунки-за-хімічними-рівняннями/
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOaTgyYVVOUG53ckU/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOaTgyYVVOUG53ckU/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOaTgyYVVOUG53ckU/view
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2017/12/28/why-do-we-need-biodiversity-.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2017/12/28/why-do-we-need-biodiversity-.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2017/12/28/why-do-we-need-biodiversity-.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2017/12/28/why-do-we-need-biodiversity-.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2017/12/28/why-do-we-need-biodiversity-.html
https://studopedia.su/2_27276_suchasni-metodi-zberezhennya-bioriznomanittya.html
https://studopedia.su/2_27276_suchasni-metodi-zberezhennya-bioriznomanittya.html
https://studopedia.su/2_27276_suchasni-metodi-zberezhennya-bioriznomanittya.html
https://studopedia.su/2_27276_suchasni-metodi-zberezhennya-bioriznomanittya.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekologichna-politika-ukra-ni-157744.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekologichna-politika-ukra-ni-157744.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ekologichna-politika-ukra-ni-157744.html


Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Історія 

України 

molchusik@gmail

.com 

Зміни в соціальній 

та національній 

структурі 

населення. 

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 §20, зробити конспект за планом: 

1.Демографічні процеси. 

2.Національна та соціальна структура населення. 

3.Життєвий рівень. 

2) Підготувати презентацію на тему: «Життєвий рівень населення в 

період системної кризи радянського ладу». 

 

Історія 

України 
Опозиційний рух. 

1)Опрацювати §17,18. 

2)Перегляд презентації «Опозиційний рух в Україні  в 60-80 рр. ХХ ст.» 

за посиланням. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Зростання опозиційних настроїв у суспільстві. 

2.Течії дисидентського руху у вигляді таблиці: 

Течії д/р Мета Назва організації Представники 

    

3.Форми боротьби дисидентів та реакція влади. 

4.Діяльність УГС. 

5.Значення дисидентського руху. 

http://www.myshared.ru/slide/1242998/ 

 

Математика urumbeglikovat@

gmail.com 

Правильні 

многокутники. 

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

1.Самостійно опрацювати §4. 

2.Зробити таблицю властивостей правильних многогранників . 

3.Вивчити назви 5  правильних многогранників (мал.4.1,стор.207 ). 

 

Математика Розв’язання задач. 4.Самостійно розв’язати № 2 стор.208,№4.2 стор.209.  

Іноземна 

мова 

Tanyakorotenko3
0@gmail.com 

Сімейні цінності  

 

 

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

Самостійно опрацювати завдання 1-3, стор. 83-85 підручника, записати 

конспект. Переглянути відео за посиланням. Опрацювати завдання 4, стор 

85-87 підручника.  

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

CyfgroE 

Іноземна 

мова 

Чи важко бути 

підлітком. 

 

Перглянути відео за посиланням 1, скласти конспект, опрацювати нову 

лексику за відео та завд. 6, стор. 87 підручника. Самостійно опрацювати 

завдання 5, 7-10, стор. 82. Переглянути відео за посиланням 2. Завдання 

12, стор 89 підручника 

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

LZXFLjo 

 

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

Pe6T_m4 

Фізика 
ticibulka80@gma

il.com 

60. Розв'язування 

задач. Підготовка 

до контрольної 

роботи №4 (частина 

І.  Постійний 

електричний 

струм). 

Повторіть навчальний матеріал §1-9. Підручник «Фізика-11 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші.  

Перегляньте відео «Підготовка до контрольної роботи (рос.). 

Виконайте завдання для самоперевірки до розділу I 

«Електродинаміка». Частина 1. Електричний струм» стор.55. 

Урок 259. Подготовка к контрольной 

работе – 1 (рос.): 

https://www.youtube.com/watch?v=cB73b

Ve709c&list=PLYLAAGsAQhw_HRBg3

k8VFTp2mDMgKFyIZ&index=14 

http://www.myshared.ru/slide/1242998/
https://www.youtube.com/watch?v=qTiCCyfgroE
https://www.youtube.com/watch?v=qTiCCyfgroE
https://www.youtube.com/watch?v=jwAoLZXFLjo
https://www.youtube.com/watch?v=jwAoLZXFLjo
https://www.youtube.com/watch?v=nFaEPe6T_m4
https://www.youtube.com/watch?v=nFaEPe6T_m4
https://www.youtube.com/watch?v=cB73bVe709c&list=PLYLAAGsAQhw_HRBg3k8VFTp2mDMgKFyIZ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=cB73bVe709c&list=PLYLAAGsAQhw_HRBg3k8VFTp2mDMgKFyIZ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=cB73bVe709c&list=PLYLAAGsAQhw_HRBg3k8VFTp2mDMgKFyIZ&index=14


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
urumbeglikovat@g

mail.com 

Симетрія  відносно точки та 

симетрія відносно площини. 

Підручник: О. Істер Математика  10 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Продовжити опрацювання  15,п.2. 

2.Записати розв’язок задачі №3 стор.356. 

 

Математика Розв’язання  вправ  та задач. 
3.Дати відповіді на питання 1-5 стор.357. 

4.Письмово розв’язати №15.4, № 15.11. 

«Школа online», канал 

«Рада». 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Подача зверху. Вправи на координацію. 
https://www.youtube.com/
watch?v=C1KuuAQDiYc 

Фізична 

культура 
Волейбол. Передача двома знизу. Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Y7AJ1HSN_MQ 

Географія 
molchusik@gmail.
com 

Ґрунти та природні зони світу. Урок 

узагальнення з теми «Загальні 

закономірності географічної 

оболонки 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 §16. 

2) Перегляд презентації «Природні зони Землі» за 

посиланням 1. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Грунти,їхні властивості та типи. 

2.Природні зони. 

4) Повторити §4-16. 

5) Письмово виконати тестові завдання(на вибір один з 

варіантів) за посиланням 2 

1. 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-do-lekci-prirodni-zoni-

zemli-103905.html 

2. 

https://naurok.com.ua/kontroln

i-testovi-zavdannya-z-temi-

zagalni-zakonomirnosti-

geografichno-obolonki-zemli-

138226.html 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

galinalu69@ukr. 

net 

Обслуговування автоматичних та 

напівавтоматичних машин для 

зварювання в захисних газах і під 

флюсом. 

І.В. Гуменюк опрацювати § 10.9, відповісти на питання 14, 

15, 16, 17 стр.214.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1KuuAQDiYc
https://www.youtube.com/watch?v=C1KuuAQDiYc
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y7AJ1HSN_MQ
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-lekci-prirodni-zoni-zemli-103905.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-lekci-prirodni-zoni-zemli-103905.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-lekci-prirodni-zoni-zemli-103905.html
https://naurok.com.ua/kontrolni-testovi-zavdannya-z-temi-zagalni-zakonomirnosti-geografichno-obolonki-zemli-138226.html
https://naurok.com.ua/kontrolni-testovi-zavdannya-z-temi-zagalni-zakonomirnosti-geografichno-obolonki-zemli-138226.html
https://naurok.com.ua/kontrolni-testovi-zavdannya-z-temi-zagalni-zakonomirnosti-geografichno-obolonki-zemli-138226.html
https://naurok.com.ua/kontrolni-testovi-zavdannya-z-temi-zagalni-zakonomirnosti-geografichno-obolonki-zemli-138226.html
https://naurok.com.ua/kontrolni-testovi-zavdannya-z-temi-zagalni-zakonomirnosti-geografichno-obolonki-zemli-138226.html


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Повторення граматичного 

матеріалу.  

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт) 

1. Повторити граматичний матеріал за 

посиланнями 1-8. 

2. Виконати практичні завдання за посиланнями 9-

11. 

 

https://www.learnenglish.de/grammar/con

ditional0.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/con

ditional1.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/con

ditional2.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/con

ditional3.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/con

ditionaltext.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/par

ticiplepast.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/par

ticipleperfect.html 

https://www.learnenglish.de/grammar/par

ticiplepresent.html 

 

https://www.learnenglish.de/games/condit

ionals/type1.html 

https://www.learnenglish.de/games/condit

ionals/typeII.html 

https://www.learnenglish.de/englishtests/

participles/participlesgapfill.html 

 

Іноземна мова 
Повторення та узагальнення. 

Підведення підсумків. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт) 

1. Повторити граматичний матеріал за посиланням. 

2. Виконати самостійну роботу: завд 1-4, стор 161-

164 підручника. 

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

CEgl0HPRg 

Українська 

література 

ndovganich75@

gmail.com 
ПЧ   О.Гончар. «Собор». 

1) Переглянути відеоматеріал за посиланням 1.  

2) Ознайомитися зі стислим переказом роману 

«Собор» Олеся Гончара за посиланням 2 або 

читати твір повністю за посиланням 3. 

1. 

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

cn4kA7I 

 

2. 

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.p

hp?tid=3094 

 

3. 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.p

hp?tid=550 

 

https://www.learnenglish.de/grammar/conditional0.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional0.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional2.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional2.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional3.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional3.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditionaltext.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditionaltext.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participlepast.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participlepast.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participleperfect.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participleperfect.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participlepresent.html
https://www.learnenglish.de/grammar/participlepresent.html
https://www.learnenglish.de/games/conditionals/type1.html
https://www.learnenglish.de/games/conditionals/type1.html
https://www.learnenglish.de/games/conditionals/typeII.html
https://www.learnenglish.de/games/conditionals/typeII.html
https://www.learnenglish.de/englishtests/participles/participlesgapfill.html
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Українська 

література 

О.Гончар. Новела-засторога 

«Залізний острів» з роману 

«Тронка». 

1) Опрацювати матеріал за посиланням. 

2) Записати до робочого зошита тему, провідні 

мотиви, особливості твору “Залізний острів”. 

  https://navsi200.com/zaliznyj-ostriv/ 

Астрономія 

urumbeglikovat@

gmail.com 

Сонце-найближча зоря. Будова 

Сонця та джерела його енергії. 

Підручник: Ю Сиротюк Астрономія 11 клас. Рівень 

стандарту. 

1. Самостійно опрацювати Р.4 §19, 20, 21. 

2.Законспектувати та зробити малюнок фотосфери. 

 

Астрономія 
Прояви сонячної активності та їхній 

вплив на землю. 
3.Дати відповіді на питання 1-4 стор.106. 

Канал Youtube –перегляд 

Фільму. 

Астрономія Будова сонячної атмосфери. 

Підручник: Ю Сиротюк Астрономія 11 клас. Рівень 

стандарту. 

Виконати практичну роботу №2 стор.107-108. 

  

 

43, 38 група - самопідготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://navsi200.com/zaliznyj-ostriv/


 

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/

