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Група №12 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/watch

?v=78YbppnFLJY&t=96s 

Фізична 

культура 
Волейбол. Подача на 

точність. 
Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/watch

?v=ov6Wc6i3NQE 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko

30@gmail.com  

Дружба.  

 

 

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

стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно опрацювати лексику уроку, завд. 1, стор 75, завдання 

3-6, стор. 75 підручника – усно. 

3.Опрацювати додаткове завдання за QR-code в підручнику на стор. 

75. 

https://www.youtube.com/watch

?v=-_AswGnKkPY 

Українська 

мова 

ndovganich75@

gmail.com 

Складні випадки 

відмінювання іменників І і ІІ 

відміни. 

     

Ознайомитися з матеріалом за посиланням 1. 

Переглянути матеріал відео за посиланням 2. 

Опрацювати матеріал підручника с. 154, 157,161. 

Виконати впр. 548, с. 154, впр. 558, с. 156, впр. 568, с. 159. 

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

Новосьолова, К.:Педагогічна думка, 2018. 

 

1. 

https://zno.if.ua/?p=3438 
 

2. 

https://youtu.be/Y6uj4FEr2bA 

 

Українська 

література 

Життя і творчість Миколи 

Вороного, багатогранна 

діяльність поета. Творчість 

М. Вороного – перша 

декларація ідей і форм 

символізму. 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. 

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

Заповнити літературні паспорти віршів М. Вороного « Блакитна 

Панна» та «Інфанта».  

Опрацювати матеріал за посиланнями. 

Підручник: Пахаренко В. Українська література, 10 клас(рівень 

стандарту) :  К. : Грамота, 2018. 

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

 

https://zno.if.ua/?p=4663 

 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=ov6Wc6i3NQE
https://www.youtube.com/watch?v=ov6Wc6i3NQE
https://www.youtube.com/watch?v=-_AswGnKkPY
https://www.youtube.com/watch?v=-_AswGnKkPY
https://zno.if.ua/?p=3438
https://youtu.be/Y6uj4FEr2bA
https://zno.if.ua/?p=4642
https://zno.if.ua/?p=4663


Українська 

література 

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 аудіозапис вірша “З журбою радість 

обнялась...” за посиланням. 

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

=mkNUHQlOVIg 

 

Біологія 

ermakovakaterin

a89@gmail.com 

Порушення обміну речовин 

(метаболізму), пов’язані з 

нестачею чи надлишком 

надходження певних 

хімічних елементів, речовин. 

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

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

1. Опрацювати § 29. Скласти схему «Класифікація біоелементозів». 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Виконати самостійну роботу з таблицею с. 123. 

https://vseosvita.ua/library/porusen

na-obminu-recovin-metabolizmu-

povazani-z-nestaceu-ci-nadliskom-

nadhodzenna-v-organizm-pevnih-

himicnih-elementiv-recovin-

213309.html 

 

Біологія 

Інструктаж з БЖД. 

Практична робота № 1. 

Складання схем обміну 

вуглеводів, ліпідів та білків в 

організмі людини.  

1. Опрацювати § 28, с. 117. 

2. Виконати завдання практичної роботи за зразком за посиланням. 

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

praktichna-robota-2-skladannya-

shem-obminu-vuglevodiv-lipidiv-

ta-bilkiv-u-organizmi-lyudini-

146982.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkNUHQlOVIg
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https://vseosvita.ua/library/porusenna-obminu-recovin-metabolizmu-povazani-z-nestaceu-ci-nadliskom-nadhodzenna-v-organizm-pevnih-himicnih-elementiv-recovin-213309.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichna-robota-2-skladannya-shem-obminu-vuglevodiv-lipidiv-ta-bilkiv-u-organizmi-lyudini-146982.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichna-robota-2-skladannya-shem-obminu-vuglevodiv-lipidiv-ta-bilkiv-u-organizmi-lyudini-146982.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichna-robota-2-skladannya-shem-obminu-vuglevodiv-lipidiv-ta-bilkiv-u-organizmi-lyudini-146982.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichna-robota-2-skladannya-shem-obminu-vuglevodiv-lipidiv-ta-bilkiv-u-organizmi-lyudini-146982.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichna-robota-2-skladannya-shem-obminu-vuglevodiv-lipidiv-ta-bilkiv-u-organizmi-lyudini-146982.html


Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Географія 

molchusik@gmail.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/preze

ntacia-na-temu-amerika-

vtorinnij-sektor-ekonomiki-

113800.html 

2. 

https://www.slideshare.net/kordi

ak1/ss-134190849 

 

Географія 
Урок узагальнення з теми: 

«Америка. Загальна 

характеристика Америки» 

1)Повторити § 22-24. 

2)Письмово виконати тестові завдання за 

посиланням. 

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

ka-zagalna-harakteristika-

65586.html 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Навчальна гра з 

урахуванням вивченого. 
Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com/watch

?v=ArieyJjVj18 

Біологія 

ermakovakaterina89@g

mail.com 

Сучасні завдання медичної 

генетики. 

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

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

Подільський : Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 51. Записати і вивчити завдання 

сучасної медичної генетики. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Виконати вправу № 3, с. 213. 

https://naurok.com.ua/prezentaci

ya-suchasni-zavdannya-

medichno-genetiki-118448.html 

 

Біологія 

Спадкові хвороби і вади 

людини, хвороби людини зі 

спадковою схильністю, їхні 

причини. 

1. Опрацювати § 52. Скласти таблицю 

«Характеристика спадкових хвороб і вад людини». 

2. Переглянути онлайн-урок за посиланням. 

https://www.youtube.com/watch

?v=dngEBRHn_JU 

 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@gm

ail.com 
Відносини. Контроль читання. 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В. 

М. (рівень стандарт). 

1. Опрацюйте самостійно завдання 1-7, сторінка 77 -

79 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=pq4HrwGKeGA 

 

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

8657 

 

 

 

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-amerika-vtorinnij-sektor-ekonomiki-113800.html
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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://naurok.com.ua/test/amerika-zagalna-harakteristika-65586.html
https://naurok.com.ua/test/amerika-zagalna-harakteristika-65586.html
https://naurok.com.ua/test/amerika-zagalna-harakteristika-65586.html
https://www.youtube.com/watch?v=ArieyJjVj18
https://www.youtube.com/watch?v=ArieyJjVj18
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-zavdannya-medichno-genetiki-118448.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-zavdannya-medichno-genetiki-118448.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-zavdannya-medichno-genetiki-118448.html
https://www.youtube.com/watch?v=dngEBRHn_JU
https://www.youtube.com/watch?v=dngEBRHn_JU
https://www.youtube.com/watch?v=pq4HrwGKeGA
https://www.youtube.com/watch?v=pq4HrwGKeGA
https://naurok.com.ua/test/start/28657
https://naurok.com.ua/test/start/28657


Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Українська 

мова 

ndovganich75@gm

ail.com 

Полемічні прийоми 

Мистецтво відповідати 

на запитання.  

Повторення вивченого 

за рік. 

Опрацювати матеріал підручника с. 186,  188 – 189. 

Виконати впр. 700, с. 190 . 

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

Новосьолова, К.:Педагогічна думка, 2018. 

Виконати тестові завдання за посиланням до 30 квітня. Код доступу:  

649955. 

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

amecode=649955 

 

Українська 

література  

Драматичний етюд 

Олександра Олеся “По 

дорозі в Казку”. Дорога 

в Казку – символ 

духовних поривань до 

кращого життя. 

Опрацювати матеріал підручника с. 245-247. 

Записати до робочого зошита визначення драматичний етюд. 

Виконати завдання 7, с. 247-248. Пахаренко В. Українська література, 10 

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

  

 

Українська 

література  

КР  Творчість Лесі 

Українки, Миколи 

Вороного, Олександра 

Олеся (тест) 

Література рідного краю 

(прозові та віршовані 

твори). 

Виконати тест за посиланням 1 до 30 квітня. 

Опрацювати матеріал за посиланням 2. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням 3. 

1. 

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

robota-tvorchist-lesi-ukra-nki-

mikoli-voronogo-oleksandra-

olesya-za-novoyu-programoyu-

110158.html 

2. 

http://readniy-    

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

post_26.html 

3. 

https://www.youtube.com/watch

?v=cr2tEm0YOeM 

Історія України 

molchusik@gmail.

com 

Інструктаж з БЖД. 

Практичне заняття. 

Голодомор мовою 

документів, свідчень, 

чисел. 

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)Повторити §29. 

2)Перегляд відео «Вбиті Голодомором», «Голодомор 1932-1933рр.», 

«Німа правда. Свідчення,загублені в стерні» за посиланням1,2,3. 

3)Опрацювати  матеріал «Документальні свідчення про Голодомор 1932-

1933рр.» за посиланням 4. 

4)Письмово дати відповідь на питання: Голодомор 1932-1933рр.-штучне 

винищення української нації чи Божа кара? Злочин Сталіна та його 

оточення чи наслідки неврожайного року? 

1. 

https://www.youtube.com/watch

?v=WCE2CPocslM 

2. 

https://www.youtube.com/watch

?v=34GkRj39D_I 
3. 

https://www.youtube.com/watch

?v=Tjkxtc86IK4 

4. 

http://www.golos.com.ua/article/

310050 

Історія України 

Урок узагальнення з 

теми: «Встановлення й 

утвердження  

комуністичного режиму 

в Україні  (1921-

1939рр.).». 

1)Повторити §24-33. 

2)Письмово виконайте завдання1-8 стор.183. 
 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=649955
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=649955
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-tvorchist-lesi-ukra-nki-mikoli-voronogo-oleksandra-olesya-za-novoyu-programoyu-110158.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-tvorchist-lesi-ukra-nki-mikoli-voronogo-oleksandra-olesya-za-novoyu-programoyu-110158.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-tvorchist-lesi-ukra-nki-mikoli-voronogo-oleksandra-olesya-za-novoyu-programoyu-110158.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-tvorchist-lesi-ukra-nki-mikoli-voronogo-oleksandra-olesya-za-novoyu-programoyu-110158.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-tvorchist-lesi-ukra-nki-mikoli-voronogo-oleksandra-olesya-za-novoyu-programoyu-110158.html
https://www.youtube.com/watch?v=cr2tEm0YOeM
https://www.youtube.com/watch?v=cr2tEm0YOeM
https://www.youtube.com/watch?v=WCE2CPocslM
https://www.youtube.com/watch?v=WCE2CPocslM
https://www.youtube.com/watch?v=34GkRj39D_I
https://www.youtube.com/watch?v=34GkRj39D_I
https://www.youtube.com/watch?v=Tjkxtc86IK4
https://www.youtube.com/watch?v=Tjkxtc86IK4
http://www.golos.com.ua/article/310050
http://www.golos.com.ua/article/310050


Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

С/г машини 

gsljusarev@ 

i.ua 

Інструктаж з безпеки 

життєдіяльності. Лабораторно-

практична робота 17. Вивчення 

будови дощувальних машин. Їх 

регулювання. 

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

ремонт 

сільськогосподарськоїтехніки: Підручник:Кн.3: Сільськогоспо

дарські машини.  – К,:Грамота, стор.309-326, повторити. 

Опрацювати матеріал за посиланням 1. Ознайомитися з 

системами зрошення за посиланням 2. Оформити звіт. 

1.http://192.162.132.48:555/ele

ktr%20pidr/mehanizacia/silskog

ospodarski%20mashynu/teoria/

10-14/14.htm 

 

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

ch?v=idLv3PIM1DM 

С/г машини 

Трактори 

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. Відповісти на контрольні запитання, оформити 

звіт за посиланням 2. 

1.https://ru.calameo.com/read/0

05451743bc2214771093 

 

2.https://drive.google.com/file/d

/0Bxu_XzXCe6VOaTgyYVVO

UG53ckU/view 

Математика 
urumbeglikovat@g

mail.com 

Правильні многогранники. 

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

1.Продовжити роботу над 4. 

2.Дати відповіді на питання 1-3 стор.209. 

 

Математика Правильні многогранники. 
1.Письмово виконати завдання  №1-6  домашньої самостійної 

роботи №1(стор.212). 
Уроки онлайн, канал « Рада». 

Комплексна 

система ТО, 

ремонту с/г 

техніки 

gsljusarev@ 

i.ua 

Пiдготовка машин до збеpiгання. 

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

технічного обслуговування тракторів і автомобілів : 

підручник / .– К. : Педагогічна преса, 2006.– 320 с.,  стор.146-

147,опрацювати, законспек-тувати. Підручник КСТО, автор 

Антоненко А. можна скачати за посиланням 1. Ознайомитися 

з темою за посиланням 2. 

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

/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRL

RWpnREk/view 

 

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

ch?v=E_5ngMilIO0 

Комплексна 

система ТО, 

ремонту с/г 

техніки 

Обладнання для пiдготовки 

машин до зберiгання.  

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

технічного обслуговування тракторів і автомобілів : 

підручник / .– К. : Педагогічна преса, 2006.– 320 с.,  стор.147-

148, опрацювати, законспек-тувати.. Підручник КСТО, автор 

Антоненко А. можна скачати за посиланням 1. Ознайомитися 

з темою за посиланням 2. 

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

/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRL

RWpnREk/view 

 

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

ch?v=E_5ngMilIO0 

Трактори 

Застосування електpичної 

енеpгiї на тракторi. Джеpела 

стpуму. Акумулятоpнi батареї. 

Генераторна установка.  

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.274-284, 

опрацювати, законспектувати.   Ознайомитися з джерелами 

електричного струму за посиланнями 2 і 3. 

1.https://ru.calameo.com/read/0

05451743bc2214771093 

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

ch?v=zlnl3Wq69Bg 

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

ch?v=HmcOk2BUtoA 

 

 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/10-14/14.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/10-14/14.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/10-14/14.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/10-14/14.htm
https://www.youtube.com/watch?v=idLv3PIM1DM
https://www.youtube.com/watch?v=idLv3PIM1DM
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
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118221/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118222/source:default
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://www.youtube.com/watch?v=E_5ngMilIO0
https://www.youtube.com/watch?v=E_5ngMilIO0
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118221/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118222/source:default
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://www.youtube.com/watch?v=E_5ngMilIO0
https://www.youtube.com/watch?v=E_5ngMilIO0
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://www.youtube.com/watch?v=zlnl3Wq69Bg
https://www.youtube.com/watch?v=zlnl3Wq69Bg
https://www.youtube.com/watch?v=HmcOk2BUtoA
https://www.youtube.com/watch?v=HmcOk2BUtoA


Група №22 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gmai

l.com  

Правильні 

многогранники.  

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

1.Продовжити роботу над§4. 

2.Повторити властивості правильних многогранників. 

 

Математика 
Розв’язування задач із 

правильними 

многогранниками.  

Підручник: О. Істер Математика 11.Рівень стандарту. 

1. П.2 Записати задачу №3. 

2.Письмово  розв’язати  №4.8 стор.210. 

 

Географія 
molchusik@gmail.co

m 

Демографічна політика та 

сучасні міграції у світі.  

Інструктаж з БЖД. 

Практична робота 8 

Обчислення показників 

народжуваності, 

смертності, природного 

та механічного приросту 

населення країни за 

статистичними даними. 

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

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

с 

1)Опрацювати §19. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Особливості демографічної політики. 

2.Міграційні процеси. 

3.Демографічні прогнози. 

3)Письмово виконати практичну роботу №8 стор.99-100. 

 

Фізична 

культура zastupvux29@ 
gmail.com 

Волейбол. Подача м'яча 

однією знизу. 
Вправи на координацію. 

https://www.youtube.com/watch

?v=HDGvd8OZOg8 

Фізична 

культура 
Волейбол. Подача м'яча 

однією зверху. 
Вправи на координацію. 

https://www.youtube.com/watch

?v=HDGvd8OZOg8 

Громадянська 

освіта 
molchusik@gmail.co

m 

Співпраця з 

міжнародними 

організаціями. 

БаккаТ.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  §51. 

2)Перегляд презентації «Україна в міжнародних організаціях» 

за посиланням. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Україна і ООН. 

2.Україна і СОТ. 

3.Україна та інші міжнародні організації. 

4)Написати твір-есе за темою «Україна є членом міжнародних 

організацій: перспективи співпраці». 

https://vseosvita.ua/library/preze

ntacia-ukraina-v-miznarodnih-

organizaciah-175436.html 

Інформатика 

darylik2718@gmail.co

m 

Розробка проекту. 

Оформлення результатів 

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 

Інформатика 
Презентація результатів 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ukraina-v-miznarodnih-organizaciah-175436.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ukraina-v-miznarodnih-organizaciah-175436.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ukraina-v-miznarodnih-organizaciah-175436.html
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Хімія 

ermakovakaterina89

@gmail.com 

Гідроліз солей.  

Інструктаж з БЖД 

Лабораторний дослід № 1. Визначення рН 

середовища водних розчинів солей за 

допомогою індикаторів.  

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

закладів загальної середньої освіти / О. Г. 

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

: іл.  

1. Опрацювати § 12. 

2. Переглянути презентацію за посиланням 1. 

3. Виконати завдання лабораторного досліду 

в зошиті за зразком (посилання 2). 

4. Ознайомитись з матеріалами та етапами 

виконання досліду за посиланням 3. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-

temi-gidroliz-soley-130769.html 

 

https://vseosvita.ua/library/laboratornij-

doslid-1-viznacenna-rn-seredovisa-

vodnih-rozciniv-solej-za-dopomogou-

indikatoriv-140007.html 

 

http://interactive.ranok.com.ua/theme/co

ntentview/serednya-ta-starsha-

shkola/hmya-11klas/14113-laboratorn-

dosldi/25473-laboratorniyi-dosld-1-

viznachennya-ph-seredovishca-vodnih-

rozchinv-soleyi-za-dopomogoyu-

ndikatorv 

 

Хімія 
Поняття про гальванічний елемент як 

хімічне джерело електричного струму 

1. Опрацювати § 13. Записати в зошит 

принцип роботи гальванічного елемента. 

2.Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Написати негативні наслідки дії на 

навколишнє середовище використаних 

гальванічних елементів. 

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

ponyattya-pro-galvanichniy-element-

yak-himichne-dzherelo-elektrichnogo-

strumu-130266.html 

Математика  
Симетрія  відносно точки та симетрія 

відносно площини. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас. 

Рівень стандарту. 1.Повторити   § 13-15. 

2.Письмово виконати №.1-3 стор.359. 

 

Зарубіжна 

література zastupvux29@ 

gmail.com 

Стівен Едвін Кінґ (нар. 1947). «Мораль». 

Короткі відомості про письменника-

фантаста. Метафора одержимості як 

наскрізна тема творів письменника. 

«Мораль»: проблематика, поетика, жанрова 

своєрідність. Біблійні мотиви у творі. 

Психологізм у зображенні персонажів. 

Підтекст. Сенс назви й фіналу. Художня 

своєрідність твору (динамізм, інтрига, 

нагнітання атмосфери, невимушений 

виклад).  

Ознайомитись з біографією письменника за 

посиланням. 

Підготуватись до контрольної роботи. 

https://booxters.com/blog/70-rokiv-

stivenu-kingu---cikavi-fakti-z-

biografiyi-korolya-zhahiv2 

 

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

pHep1CsAimc 

Зарубіжна 

література 
Контрольна робота. 

Пройти тест за посиланням. 

Код доступу iafwqrf. 

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

yOTI4MDAxMzJa 

Фізика 
ticibulka80@gmail.c

om 
65. Лінзи. Отримання зображень. 

Перегляньте відео уроки за посиланнями 

та законспектуйте головні визначення та 

формули. 

Урок 17.7 Лінзи. Формула тонкої 

лінзи. 

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

xL53dEhM 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-gidroliz-soley-130769.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-gidroliz-soley-130769.html
https://vseosvita.ua/library/laboratornij-doslid-1-viznacenna-rn-seredovisa-vodnih-rozciniv-solej-za-dopomogou-indikatoriv-140007.html
https://vseosvita.ua/library/laboratornij-doslid-1-viznacenna-rn-seredovisa-vodnih-rozciniv-solej-za-dopomogou-indikatoriv-140007.html
https://vseosvita.ua/library/laboratornij-doslid-1-viznacenna-rn-seredovisa-vodnih-rozciniv-solej-za-dopomogou-indikatoriv-140007.html
https://vseosvita.ua/library/laboratornij-doslid-1-viznacenna-rn-seredovisa-vodnih-rozciniv-solej-za-dopomogou-indikatoriv-140007.html
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-11klas/14113-laboratorn-dosldi/25473-laboratorniyi-dosld-1-viznachennya-ph-seredovishca-vodnih-rozchinv-soleyi-za-dopomogoyu-ndikatorv
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-11klas/14113-laboratorn-dosldi/25473-laboratorniyi-dosld-1-viznachennya-ph-seredovishca-vodnih-rozchinv-soleyi-za-dopomogoyu-ndikatorv
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-11klas/14113-laboratorn-dosldi/25473-laboratorniyi-dosld-1-viznachennya-ph-seredovishca-vodnih-rozchinv-soleyi-za-dopomogoyu-ndikatorv
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-11klas/14113-laboratorn-dosldi/25473-laboratorniyi-dosld-1-viznachennya-ph-seredovishca-vodnih-rozchinv-soleyi-za-dopomogoyu-ndikatorv
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-11klas/14113-laboratorn-dosldi/25473-laboratorniyi-dosld-1-viznachennya-ph-seredovishca-vodnih-rozchinv-soleyi-za-dopomogoyu-ndikatorv
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-11klas/14113-laboratorn-dosldi/25473-laboratorniyi-dosld-1-viznachennya-ph-seredovishca-vodnih-rozchinv-soleyi-za-dopomogoyu-ndikatorv
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-11klas/14113-laboratorn-dosldi/25473-laboratorniyi-dosld-1-viznachennya-ph-seredovishca-vodnih-rozchinv-soleyi-za-dopomogoyu-ndikatorv
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-pro-galvanichniy-element-yak-himichne-dzherelo-elektrichnogo-strumu-130266.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-pro-galvanichniy-element-yak-himichne-dzherelo-elektrichnogo-strumu-130266.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-pro-galvanichniy-element-yak-himichne-dzherelo-elektrichnogo-strumu-130266.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-pro-galvanichniy-element-yak-himichne-dzherelo-elektrichnogo-strumu-130266.html
https://booxters.com/blog/70-rokiv-stivenu-kingu---cikavi-fakti-z-biografiyi-korolya-zhahiv2
https://booxters.com/blog/70-rokiv-stivenu-kingu---cikavi-fakti-z-biografiyi-korolya-zhahiv2
https://booxters.com/blog/70-rokiv-stivenu-kingu---cikavi-fakti-z-biografiyi-korolya-zhahiv2
https://www.youtube.com/watch?v=pHep1CsAimc
https://www.youtube.com/watch?v=pHep1CsAimc
https://classroom.google.com/c/NzAyOTI4MDAxMzJa
https://classroom.google.com/c/NzAyOTI4MDAxMzJa
https://www.youtube.com/watch?v=AJkxL53dEhM
https://www.youtube.com/watch?v=AJkxL53dEhM


Урок №29. ЛІНЗИ. ОПТИЧНА СИЛА 

ЛІНЗИ. ФОРМУЛА ЛІНЗИ 

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

U7QzrBQw 

Получение изображения с помощью 

собирающей линзы 

https://www.youtube.com/watch?v=D2v

MSGt8Zgo 

Фізика 66. Оптичні системи та оптичні прилади. 

Перегляньте відео уроки за посиланнями 

та законспектуйте головні визначення та 

формули. 

Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні 

прилади 

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

RB3knp6M 

Физика 11 класс (Урок №14 - 

Оптические приборы.) 

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

__kAomqU 

Урок 405. Оптические приборы – 1 

(рос.) 

https://www.youtube.com/watch?v=4W

LKAGXQgtI 

Урок 406. Оптические приборы – 2 

(рос.) 

https://www.youtube.com/watch?v=G3n

ueSOCN18 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 
Волейбол. Обманний удар. Вправи на координацію. 

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

-CsiAOFqPo 
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Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko3
0@gmail.com 

Контроль аудіювання. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана Карпюк 

(рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням один 1. 

2. Виконати тест за посиланням 2. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=isMpyCkKuDU  

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

94609 

Іноземна мова 
Контроль письма. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана Карпюк 

(рівень стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням 1. 

2. Пройти тест за посиланням 2. 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=p6qVJ1KhHek 
 

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

220529 

Екологія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Категорія „біорізноманіття”. 

Генетичне видове  і екосистемне 

біорізноманіття. 

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

стандарту, академічний рівень / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. 

М. Вітенко. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2012. – 96 с.: іл. 

1. Опрацювати § 14. Скласти в зошиті характеристику типів 

біорізноманіття. 

2. Дайте відповідь (письмово) на питання № 4, с. 64. 

https://vseosvita.ua/library/prez

entacia-kategoria-

bioriznomanittageneticne-

vidove-ta-ekosistemne-

bioriznomanitta-pricini-j-

naslidki-degradacii-

bioriznomanittaprirodozapovid

anna-a-129179.html 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 
gsljusarev@ 

i.ua 

Прилади освітлення і сигналізації. 

Прилади додаткового 

електрообладнання автомобілів. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. стор 

203-213,опрацювати, законспектува-ти. Відповісти письмово 

на запитання 45-48 на стор.228.  

http://kipt.com.ua/wp-

content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%8

3%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%D
0%BB%D1%96%D0%B2-

%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%
D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D

0%BE%D0%B2-

%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%
D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

Контрольна робота. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. 

Повторити стор 176-213. Письмово виконати тестову 

контрольну роботу за посиланням. Роботу вислати мені на 

ел. пошту. 

https://videouroki.net/tests/tiest

-7-sistiema-

eliektrooborudovaniia.html 

Астрономія 
urumbeglikovat@

gmail.com 

Зорі. Еволюція зір. 

Підручник : Ю Сиротюк Астрономія 11 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Самотійно опрацювати §22-26 ,Р.5. 

 

Астрономія Зорі. Еволюція зір. 2.Виконати тестові завдання  стор.129-130. 
Канал Youtube –п ерегляд 

Фільму. 
 

43, 38 група – самопідготовка 

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

