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Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com  

Волейбол. Прийом, 

передача. 
Вправи на витривалість. 

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

=2yz9LRgj4_o&t=52s 

Фізична 

культура 
Волейбол. Прийом, 

нападаючий удар. 
Вправи на координацію. 

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

=TQb5LK9osN0 

Інформатика 

darylik2718@g

mail.com 

Виконання 

колективного 

навчального проєкту. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу за 

допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

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

1MjgyNDY5Nzda 

Код доступу: 4e4jkgd 

Інформатика 
Захист колективного 

навчального проєкту. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу за 

допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

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

1MjgyNDY5Nzda 

Код доступу: 4e4jkgd 

 

Фізика 

ticibulka80@gm
ail.com 

55. Модель ідеального 

газу. Основне  рівняння 

МКТ ідеального газу. 

1.Опрацюйте §28 стор.171. Підручник «Фізика-10 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші та перегляньте відео урок за 

посиланням: законспектуйте навчальний матеріал §28; запишіть 

розв'язок задачі «Учимося розв'язувати задачі» на стор.173. 

Дайте письмові відповіді на контрольні запитання на стор.174 та 

самостійно розв'яжіть задачі вправи №28 (1,2,4) стор.174. 

Д/з та підручник ви можете знайти на сайті викладача (пройдіть за 

посиланням). 

Урок 5.2 Ідеальний газ. Основне 

рівняння МКТ. 

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

=wQJrwfDizPo 

Сайт викладача фізики 

Лук`янчикової О.В. 

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

mluk/ 

Фізика 56. Розв’язування задач. 
Пройдіть за посиланням. Прослухайте та запишіть в зошит розв’язок 

задач за темою уроку. 

Физика 10 Идеальный газ 

Основное уравнение МКТ 

идеального газа Решение задач 

(рос.). 

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

=5151Yv8kxSc 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko

30@gmail.com 

 

Чи легко бути 

підлітком. Відносини 

між батьками та дітьми 

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

1. Переглянути відео за посиланням 3. 

2. Опрацювати завд 6-9, стор. 71-72 підручника. 

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

=JxgyGEv4jvY 

Іноземна мова 
Молодіжні субкультури. 

 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2. 

2. Опрацювати лексику, скласти конспект, виконати завд. 10-12, стор. 

73-74 письмово. 

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

=RV50AV7-Iwc 

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

=gVi0v78jcI8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=TQb5LK9osN0
https://www.youtube.com/watch?v=TQb5LK9osN0
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDY5Nzda
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDY5Nzda
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDY5Nzda
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDY5Nzda
https://www.youtube.com/watch?v=wQJrwfDizPo
https://www.youtube.com/watch?v=wQJrwfDizPo
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://www.youtube.com/watch?v=5151Yv8kxSc
https://www.youtube.com/watch?v=5151Yv8kxSc
https://www.youtube.com/watch?v=JxgyGEv4jvY
https://www.youtube.com/watch?v=JxgyGEv4jvY
https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc
https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc
https://www.youtube.com/watch?v=gVi0v78jcI8
https://www.youtube.com/watch?v=gVi0v78jcI8


Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

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 

Комплексна система 

ТО, ремонту с/г 

техніки 

gsljusarev@i.ua 

Техніка безпеки при 

проведенні ремонтних робіт. 

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

система технічного обслуговування тракторів і 

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

2006.– 320 с., стор.274-278, опрацювати, 

законспектувати.  Підручник КСТО, автор 

Антоненко А. можна скачати за посиланням 1. 

Вивчити тему за посиланням 2 (стор.4, 5). 

1.http://wpu-

38.ucoz.ua/index/traktorist_sljus

ar_vodij_avtotransportnikh_zaso

biv/0-47 

 

2.https://studfile.net/preview/56

08055/page:5/  

Комплексна система 

ТО, ремонту с/г 

техніки 

Контрольна робота. 

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

система технічного обслуговування тракторів і 

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

2006.– 320 с.,  стор.231-278, повторити. Підручник 

КСТО, автор Антоненко А. можна скачати за 

посиланням 1. Відповісти на тестові запитання за 

посиланням 2, відповіді переслати мені на 

електронну пошту. 

1.http://wpu-

38.ucoz.ua/index/traktorist_sljus

ar_vodij_avtotransportnikh_zaso

biv/0-47 

 

2.https://naurok.com.ua/test/siste

ma-tehnichnogo-

obslugovuvannya-i-remont-

avtomobilya-20307.html 

Математика 
urumbeglikovat@gmail.

com 

Урок узагальнення та 

систематизації знань. 

Підручник:  О. Істер Математика 10 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Повторити  основні положення  з §11-12. 

2.Дати письмово відповіді  на пит. 1,3,5 стор.337. 

 

Математика 
Підсумкова контрольна 

робота з теми: «Прямокутні 

координати у просторі». 

Зошит для контрольних робіт з геометрії 10 клас за 

підручником О. Істер ,в-1 або в-3. 

3.Виконати  контрольну роботу № 3. 

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-amerika-prirodni-umovi-resursi-ta-naselenna-104965.html
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https://naurok.com.ua/test/amerika-prirodni-umovi-ta-resursi-naselennya-54457.html
https://naurok.com.ua/test/amerika-prirodni-umovi-ta-resursi-naselennya-54457.html
https://naurok.com.ua/test/amerika-prirodni-umovi-ta-resursi-naselennya-54457.html
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https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-amerika-pervinnij-sektor-ekonomiki-111752.html
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https://studfile.net/preview/5608055/page:5/
https://studfile.net/preview/5608055/page:5/
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118221/source:default
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http://wpu-38.ucoz.ua/index/traktorist_sljusar_vodij_avtotransportnikh_zasobiv/0-47
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Винаходи і винахідники. 

Контроль говоріння. 

 

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

1. Опрацюйте самостійно завдання 2-3, сторінка 158 підручника, записати 

конспект, опрацювати нову лексику. 

2. Переглянути відео за посиланням 1. 

3. Виконати завдання 5-8, стор. 159 підручника. 

4. Пройти тест за посиланням 2. 

5. Підготувати розповідь – завд. 10, стор. 159 підручника. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dYDJ3lDrfyY 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=afsBnQatUVg 

 
 

Фізика 

 

 

 

gsljusarev@ 

i.ua 

 

Холодильні машини. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-середньоі освіти 

під редакцією В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. «Ранок», 2018, стор. 233-

2234, розв’язати за задачу №4 впр. №39, ознайомитися з розв’язанням 

задачи  можна за посиланням 2. 

1.https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 
 

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

watch?v=FyAM7enrU2I 
 

Зарубіжна 

література 

zastupvux29@ 

jmail.com 

Узагальнення і 
систематизація 
навчального матеріалу. 

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту Н.Міляновська "Астон" 2018.  

Технології annavitstar@i.ua 
Презентація (захист) 

проекту. 

1. Повторити рекомендації для презентації (захисту) проекту та підготовки 

ілюстрованого матеріалу. (використовуючи QR код) 

2. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, дай відповіді 

на запитання анкети «Підсумки оцінювання». (використовуючи QR код) 

3. Оформи опис проекту за рекомендаціями «Оформлення опису проекту» 

та надішли на електронну адресу викладача. 

4. Ознайомся з правилами успіху. 
 

 

Географія  

molchusik@gmail

.com 

Канада. 

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

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

1)Опрацювати §26. 

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

3)Зробити конспект за планом: 

1.Місце країни у світі та її ЕГП. 

2.Основні чинники розвитку. 

3.Система розселення. 

4.Сучасний стан господарства. 

5. Економічні райони Канади. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JJQFAZO2BB0 

 

Географія  Бразилія. 

1)Опрацювати §27. 

2)Перегляд відео «Цікаві факти про Бразилію» за посиланням 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Місце країни у світі та її ЕГП. 

2.Основні чинники розвитку. 

3.Система розселення. 

4.Сучасний стан господарства. 

5. Економічні райони  Бразилії. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=xqBBzo0aCKs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYDJ3lDrfyY
https://www.youtube.com/watch?v=dYDJ3lDrfyY
https://www.youtube.com/watch?v=afsBnQatUVg
https://www.youtube.com/watch?v=afsBnQatUVg
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://www.youtube.com/watch?v=FyAM7enrU2I
https://www.youtube.com/watch?v=FyAM7enrU2I
https://www.youtube.com/watch?v=JJQFAZO2BB0
https://www.youtube.com/watch?v=JJQFAZO2BB0
https://www.youtube.com/watch?v=xqBBzo0aCKs
https://www.youtube.com/watch?v=xqBBzo0aCKs


Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

С/г машини 
gsljusarev@ 

i.ua 

Типи дощувальних машин. Будова та 

технiчна хаpактеpистика дощувальних 

машин. Пiдготовка машин до pоботи. 

Вимоги безпеки. 

А. Ф. Головчук,  В. Ф. Орлов,  О. П. Строков.  Експлуатація 

та ремонт 

сільськогосподарськоїтехніки: Підручник:Кн.3: Сільськогосп

одарські машини.  – К,:Грамота, стор.317-324, опрацювати, 

законспектувати. Опрацювати матеріал за посилан- 

ням 1. Ознайомитися з системами зрошення за посиланням 

2 

1.https://studfile.net/pr

eview/1863006/page:5

2/ 

 

2.https://www.youtube.

com/watch?v=idLv3PI

M1DM 

 

Фізика 
ticibulka80@gmail.

com 

78. Контрольна робота №5 (частина ІІ. 

ЕЛЕКТРО 

МАГНЕТИЗМ). 

Пройдіть за посиланням на сайт викладача (Дистанційна 

освіта-Учням ІІ курсу) - Матеріали до розділу ІІІ. 

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. Частина ІІ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

-  виконайте контрольну роботу №5 (гул форма завдання для 

самоперевірки» або на classroom.google.com. 

Сайт викладача 

фізики Лук´янчикової 

О.В.: 

https://sites.google.com

/view/pervomluk/ 
 

https://classroom.googl

e.com/c/OTEzNzAzM

Dg1NDFa 

код доступу qai32ze 

Математика 
urumbeglikovat@g

mail.com 

Правильні многогранники. 

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

2018. 

1.Самостійно опрацювати  4. 

2.Зробити малюнки правильних многогранників (стор.207). 

3.Записати властивості  правильних многогранників за 

таблицею  стор.207. 

 

Математика Розв’язання  вправ і задач. 

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

4.Записати розв’язок задачі №1 стор.208. 

5.Письмово розв’язати  №4.2, стор.209. 

 

Біологія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Червона книга та чорні списки видів 

тварин. Зелена книга України. 

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

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

Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 53. Відповісти (в зошиті) на питання № 7-9, 

с. 207. 

2. Переглянути презентацію за посиланням 1.  

3. Ознайомитись зі змістом Червоної книги України за 

посиланням 2. 

https://naurok.com.ua/p

rezentaciya-chervona-

kniga-ta-chorni-spiski-

vidiv-tvarin-zelena-

kniga-ukra-ni-

159988.html 
 

https://redbook-ua.org 

 

Біологія 
Концепція сталого розвитку та її значення. 

Природокористування в контексті сталого 

розвитку 

1. Опрацювати § 54. Записати в зошит та вивчити  основні 

принципи концепції сталого розвитку природи і суспільства. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Прочитати матеріал «Біологія+Естетика», дати відповідь 

на питання (письмово) с. 212. 

https://naurok.com.ua/p

rezentaciya-

koncepciya-stalogo-

rozvitku-ta-

znachennya-

prirodokoristuvannya-

v-konteksti-stalogo-

rozvitku-161059.html 

https://studfile.net/preview/1863006/page:52/
https://studfile.net/preview/1863006/page:52/
https://studfile.net/preview/1863006/page:52/
https://www.youtube.com/watch?v=idLv3PIM1DM
https://www.youtube.com/watch?v=idLv3PIM1DM
https://www.youtube.com/watch?v=idLv3PIM1DM
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://classroom.google.com/c/OTEzNzAzMDg1NDFa
https://classroom.google.com/c/OTEzNzAzMDg1NDFa
https://classroom.google.com/c/OTEzNzAzMDg1NDFa
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/prezentaciya-chervona-kniga-ta-chorni-spiski-vidiv-tvarin-zelena-kniga-ukra-ni-159988.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-chervona-kniga-ta-chorni-spiski-vidiv-tvarin-zelena-kniga-ukra-ni-159988.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-chervona-kniga-ta-chorni-spiski-vidiv-tvarin-zelena-kniga-ukra-ni-159988.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-chervona-kniga-ta-chorni-spiski-vidiv-tvarin-zelena-kniga-ukra-ni-159988.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-chervona-kniga-ta-chorni-spiski-vidiv-tvarin-zelena-kniga-ukra-ni-159988.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-chervona-kniga-ta-chorni-spiski-vidiv-tvarin-zelena-kniga-ukra-ni-159988.html
https://redbook-ua.org/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-koncepciya-stalogo-rozvitku-ta-znachennya-prirodokoristuvannya-v-konteksti-stalogo-rozvitku-161059.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-koncepciya-stalogo-rozvitku-ta-znachennya-prirodokoristuvannya-v-konteksti-stalogo-rozvitku-161059.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-koncepciya-stalogo-rozvitku-ta-znachennya-prirodokoristuvannya-v-konteksti-stalogo-rozvitku-161059.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-koncepciya-stalogo-rozvitku-ta-znachennya-prirodokoristuvannya-v-konteksti-stalogo-rozvitku-161059.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-koncepciya-stalogo-rozvitku-ta-znachennya-prirodokoristuvannya-v-konteksti-stalogo-rozvitku-161059.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-koncepciya-stalogo-rozvitku-ta-znachennya-prirodokoristuvannya-v-konteksti-stalogo-rozvitku-161059.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-koncepciya-stalogo-rozvitku-ta-znachennya-prirodokoristuvannya-v-konteksti-stalogo-rozvitku-161059.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-koncepciya-stalogo-rozvitku-ta-znachennya-prirodokoristuvannya-v-konteksti-stalogo-rozvitku-161059.html


Агротехнологія 
Засоби боротьби з бур’янами, шкідниками 

та хворобами сільськогосподарських 

культур 

Основи агрономії: Навчальний посібник / Левицька Ю.М., 

Шевніков М.Я., Бакума А.В. – К.: Аграрна освіта, 2008. 

1. Опрацювати § 5.2, 5.3 с. 125-128. Записати та вивчити 

класифікацію та характеристику методів боротьби з 

бур’янами, шкідниками та хворобами 

сільськогосподарських культур 

2. Скласти власну стратегію боротьби з бур’янами, 

шкідниками та хворобами (з одним на вибір). 

 

Агротехнологія 
Агробіологічні особливості  зернових, 

зернобобових культур 

Агротехнологія. Луцюк В. І. Навчальний підручник для 

учнів  професійно – технічних  навчальних закладів 

сільськогосподарського профілю. 

1. Опрацювати § 33, 51. Записати особливості посіву та 

догляду зернових та зернобобових культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Група №22 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Інформатика 

darylik2718@gmail.com 

 

Інструктаж з БЖД.  

Практична робота 6. 

Оцінка сайту. Просування 

сайту.  

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

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

Njg1MjgyNDcyNDRa  

Код доступу: 4u6wzmt 

Інформатика 
Тема уроку: Розробка 

проекту. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

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

Njg1MjgyNDcyNDRa  

Код доступу: 4u6wzmt 

Географія 

molchusik@gmail.com 

Світосистема: сутність і 

функціонально-

компонентний склад. 

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

освіти / В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. – К.: Генеза, 2018. – 

192с. 

1)Опрацювати §17. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Сутність світо системи та її функціонально-компонентний 

склад. 

2.Географічний простір. 

3)Письмово заповнити таблицю «Покомпонентна 

характеристика світо системи» стор.90. 

 

Географія 
Демографічний стан 

населення. 

1)Опрацювати §18. 

2)Перегляд відео «Кількість населення світу» за посиланням. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Динаміка чисельності населення світу. 

2.Природний рух населення та його відтворення. 

3.Статево-вікова, шлюбно-сімейна структура населення. 

3) Письмово підготуйте повідомлення «Причини й наслідки 

демографічного старіння населення Європи», «Переваги й 

недоліки І(ІІ) типу відтворення населення», «Типи вікової 

структури населення» (на вибір). 

https://www.youtube.com/watch

?v=oAWh8bGM3aY 

 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com 

Волейбол. Гра в стінку. Перегляньте відео за посиланням. 

Обучение волейболу. Упражнения на 

отработку верхней и нижней 

передачи. Приём. 

https://www.youtube.com/watch

?v=uN9DgaDyUZg&t=32s 

Фізична 

культура 
Волейбол. Прийом м'яча 

над собою. 
Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/watch

?v=C-K4mwnkwks 

Математика 
urumbeglikovat@gmail.c

om 

Правильні 

многогранники. 

Підручник: О. Істер Математика 11.Рівень стандарту. 

1. Прочитати   теоретичний матеріал з §4, звернути увагу  на 

рубріку «А ще  раніше..» стор.209. 

 

Математика Самостійна робота. 

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

2.   Виконати домашню самостійну роботу №1 стор.212, рівень 

1- 3. 

 «Школа канал  «Рада» 

 

https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa
https://www.youtube.com/watch?v=oAWh8bGM3aY
https://www.youtube.com/watch?v=oAWh8bGM3aY
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=C-K4mwnkwks
https://www.youtube.com/watch?v=C-K4mwnkwks


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Біологія 

ermakovakaterina89

@gmail.com 

Поняття про адаптивну радіацію. 

Життєві форми тварин та рослин як 

адаптації до середовища мешкання. 

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

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

Подільський: Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 4, с. 16-17. 

2. Виконати самостійну роботу з таблицею с. 17. 

3. Ознайомтесь з матеріалом за посиланням. 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-do-uroku-zhittevi-formi-

roslin-i-tvarin-yak-adaptaci-

do-seredovischa-isnuvannya-

122003.html 

 

Біологія 

Урок оцінювання досягнення 

компетентностей з теми: 

«Адаптації». 

1. В зошиті письмово дати відповідь на питання до 

самостійної роботи за посиланням. 

https://vseosvita.ua/library/sa

mostijna-robota-z-temi-

adaptacii-170561.html 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Переміщення, 

настрибування. 
Вправи на координацію. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qbx03Mhm53w 

Фізична 

культура 
Волейбол. Нападаючий удар. Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=TQb5LK9osN0 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@

gmail.com 

 

Мистецтво. Види мистецтва. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Буренко В. М.  

1. Переглянути відео за посиланням 1, записати конспект, 

опрацювати нову лексику. 

2. Самостійно опрацювати завдання 1-5, стор. 43-45 

підручника. 

3. Переглянути відео за посиланням 2, скласти діалог за 

зразком. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Y5icuQpjznA 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3GpLI2WBFv0 

Іноземна мова 
Мистецтво в житті підлітків. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Буренко В. М. 

(рівень стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням . 

2. Самостійно опрацювати завдання 6-8, стор. 45-46. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=iDsWkGAX5Oc&t=78s 

Захист 

Вітчизни Orehovd1956@gm

ail.com 

 

Захист від терористичних проявів та 

надзвичайних ситуацій. 

Самостійно опрацювати та закріпити викладений матеріал. 

§43. «Захист Вітчизни» підручники 10-11  класу закладів 

загальної середньої освітила А.А . Гудима та інші. 

 

Захист 

Вітчизни 

Розшук уражених у завалах а також 

у будинках які пошкоджені та 

горять. Способи рятувальних 

засобів з під завалів. 

Самостійно опрацювати та закріпити викладений матеріал. 

§32-33-34. «Захист Вітчизни» підручники 10-11  класу 

закладів загальної середньої освітила А.А. Гудима та інші. 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zhittevi-formi-roslin-i-tvarin-yak-adaptaci-do-seredovischa-isnuvannya-122003.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zhittevi-formi-roslin-i-tvarin-yak-adaptaci-do-seredovischa-isnuvannya-122003.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zhittevi-formi-roslin-i-tvarin-yak-adaptaci-do-seredovischa-isnuvannya-122003.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zhittevi-formi-roslin-i-tvarin-yak-adaptaci-do-seredovischa-isnuvannya-122003.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zhittevi-formi-roslin-i-tvarin-yak-adaptaci-do-seredovischa-isnuvannya-122003.html
https://vseosvita.ua/library/samostijna-robota-z-temi-adaptacii-170561.html
https://vseosvita.ua/library/samostijna-robota-z-temi-adaptacii-170561.html
https://vseosvita.ua/library/samostijna-robota-z-temi-adaptacii-170561.html
https://www.youtube.com/watch?v=qbx03Mhm53w
https://www.youtube.com/watch?v=qbx03Mhm53w
https://www.youtube.com/watch?v=TQb5LK9osN0
https://www.youtube.com/watch?v=TQb5LK9osN0
https://www.youtube.com/watch?v=Y5icuQpjznA
https://www.youtube.com/watch?v=Y5icuQpjznA
https://www.youtube.com/watch?v=3GpLI2WBFv0
https://www.youtube.com/watch?v=3GpLI2WBFv0
https://www.youtube.com/watch?v=iDsWkGAX5Oc&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=iDsWkGAX5Oc&t=78s


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 

urumbeglikovat@
gmail.com 

Елементи комбінаторики, теорії 

ймовірностей і математичної 

статистики. 

Підручник: О. Істер 

Математика 11 клас. Рівень стандарту. 

1.Повторити  § 13-16. 

2.Виконати письмово  завдання 15 стор.148, рівень 1-3. 

(Перевірте свою компетентність.) 

Онлайн – готуємось до ЗНО 

Математика 
Уроки повторення. 

Паралельність прямих і площин у 

просторі. 

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

Математика 11 клас. Рівень стандарту. 

1.Опрацювати  § 1-4. 

2.Законспектувати теореми 1 та 2 на стор.260,261. 

3.Виконати завдання  №3 стор.205 (Перевірте свою 

компетентність). 

 

Українська 

мова 

ndovganich75@g

mail.com 

 

 

 

 

Удосконалення правописної 

грамотності: правильне 

використання в писемному мовленні 

під час відтворення і створення 

висловлювань відомих орфограм та 

пунктограм 

1. Працювати з тестами за посиланням. 

2. Переглянути відеоматеріал про написання власного 

висловлення за посиланням. 

3. Переглянути відеоматеріал консультації до ЗНО 

українська мова за посиланням. 

1.  

https://zno.osvita.ua/ukrainian/ 

2. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=9PEx1s2C-0Q&t=55s 

3.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=BdMQWf8xtSk 

Українська 

мова 

Основні пунктограми в простому і 

складному реченнях, у реченнях із 

прямою мовою та діалозі. Способи 

цитування. Пунктуаційний аналіз. 

1) Опрацювати матеріал про просте та складне речення за 

посиланням 1. 

2) Опрацювати матеріал про розділові знаки у реченнях із 

прямою мовою 2. 

3) Виконати тест за посиланням 3. 

1.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=exuijEcQWrU 

2. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=KXLwx1-xcww&t=39s 

3.  

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

dlya-perevirki-znan-iz-

sintaksisu-tema-skladne-

rechennya-23288.html 

Українська 

література 
Григір Тютюнник. Життєвий і 

творчий шлях письменника 

1. Опрацювати матеріал за посиланням 1. 

2. Переглянути фільм за посиланням 2. 

3. Записати до робочого зошита 5 найцікавіших фактів з 

життя Григора Тютюнника. 

1.https://zno.if.ua/?p=2940 

 

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

ch?v=fOg9Ds0JX8g 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Мúлорад ПÁВИЧ (1929-2009). 

«Дамаскин» 

«Перший письменник третього 

тисячоліття» серб М.Павич. 

Світова література (підручник), 11 клас. Рівень стандарту 

.Ю.І.Ковбасенко.—К.: Грамота, 2011 

Опрацювати стор.220-224 

Відповідати на питання 1-3 стор.234 

Прочитати твір «Дамаскин» 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6RG0P2QPFgk 

https://zno.osvita.ua/ukrainian/
https://www.youtube.com/watch?v=9PEx1s2C-0Q&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=9PEx1s2C-0Q&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=BdMQWf8xtSk
https://www.youtube.com/watch?v=BdMQWf8xtSk
https://www.youtube.com/watch?v=exuijEcQWrU
https://www.youtube.com/watch?v=exuijEcQWrU
https://www.youtube.com/watch?v=KXLwx1-xcww&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=KXLwx1-xcww&t=39s
https://naurok.com.ua/testi-dlya-perevirki-znan-iz-sintaksisu-tema-skladne-rechennya-23288.html
https://naurok.com.ua/testi-dlya-perevirki-znan-iz-sintaksisu-tema-skladne-rechennya-23288.html
https://naurok.com.ua/testi-dlya-perevirki-znan-iz-sintaksisu-tema-skladne-rechennya-23288.html
https://naurok.com.ua/testi-dlya-perevirki-znan-iz-sintaksisu-tema-skladne-rechennya-23288.html
https://zno.if.ua/?p=2940
https://www.youtube.com/watch?v=fOg9Ds0JX8g
https://www.youtube.com/watch?v=fOg9Ds0JX8g
https://www.youtube.com/watch?v=6RG0P2QPFgk
https://www.youtube.com/watch?v=6RG0P2QPFgk


Зарубіжна 

література 

Утілення в оповіданні «Дамаскин» 

рис постмодернізму. Можливість 

вибору шляхів читання твору на 

двох його «перехрестях» (в т.ч. на 

комп’ютері) як вияв характерної для 

постмодерністської літератури гри 

письменника з текстом і читачем, 

«відмови від монопольного права 

автора на істину». Інтенсивне 

використання фактів візантійської 

та поствізантійської культури 

(«віртуальний історизм») як 

характерна ознака творчості 

М.Павича. 

Світова література (підручник), 11 клас. Рівень стандарту 

.Ю.І.Ковбасенко.—К.: Грамота, 2011 

Опрацювати стор.224-234 

Відповідати на питання 4-9 стор.234-235 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=O7E6iBN1ni8 

 

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/watch?v=O7E6iBN1ni8
https://www.youtube.com/watch?v=O7E6iBN1ni8
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/

