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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@gm

ail.com 
 

Галушки. Локшина домашня. Оладки. 

Млинчики. 

Записати технологію приготування галушок, локшини 

домашньої, оладків та млинчиків, стор. 480-485. 

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

v=V95ftOspWZw 

 

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

v=KNQXkcTuWaE 

Географія 
molchusik@gm

ail.com 
Америка: загальна характеристика 

регіону. 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 10 кл. закл. заг. 

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

Генеза, 2018. – 192с. 

1)Опрацювати §22. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.ЕГП та склад регіону. 

2.Політична карта Америки. 

3.Міжнародні організації в Америці. 

3)Письмово виконати тестові завдання за посиланням. 

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

-harakteristika-ameriki-prirodni-

umovi-ta-resursi-naselennya-

50934.html 

Українська 

література 
ndovganich75@g

mail.com 

“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 1. До робочого 

зошита записати літературний паспорт поезії «Чари 

ночі». Прослухати романс « Чари ночі» за посиланням 

2. Опрацювати матеріал підручника с. 244 – 245.Читати 

поезію за посиланням 3. До робочого зошита записати 

літературний паспорт поезії“О слово рідне! Орле 

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

Орле скутий!..” за посиланням 4. 

 Підручник: Пахаренко В. Українська література, 10 

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

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

printit.php?tid=848 

 

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

v=lQIs8CKOvKg 

 

https://youtu.be/rgviZS0VJOY 

 

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

printit.php?tid=850 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Дружба. Контроль аудіювання. 

 

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

рівень стандарт) 

1.Перглянути відео за посиланням 1 

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

підручника. 

3.Переглянути відео за посиланням 2, пройти 

тренувальний тест. 

4 Пройти тест з аудіювання за посиланням 3. 

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

v=wGMcDgsMx_4 

 

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

v=3m3sOhtdkkI 

 

https://naurok.com.ua/test/start/10

4496 
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Математика 
urumbeglikovat@
gmail.com 

Розв’язування вправ і задач. 

1.Повторити  теорему про ознаку  перпендикулярності 

площин та її доведення. 

2.За малюнком розв’язати задачу № 8.13 стор.302. 

3.З ясувати які з тверджень правильні №8.15 стор.302. 

Підручник  О. Істер, 

Математика 10 клас  

Онлайн уроки канал « 

Дніпро», « Київ 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Подача м'яча різним 

способом. 
Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=sfy2cNtWprA 

Культура 

молодого 

робітника 

g.kr.v.irina@gmai

l.com 

Необхідність виконання інструкцій з 

охорони праці на підприємстві. 

Дати відповідь на питання: «Які наслідки невиконання 

інструкцій з охорони праці на робочому місці». 
 

Культура 

молодого 

робітника 

Додаткові знання для молодого 

спеціаліста в Україні (де можна 

продовжити освіту). 

Ознайомитись з навчальними закладами, де можна 

продовжити освіту з професії. 

Детальніше ознайомитись з професією «Технолог 

харчування». 

https://www.education.ua/ua/u

niversities/?city=30&direction

s=48&desc=1 
 

https://www.education.ua/ua/p

rofessions/technologist-food-

production/ 
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Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Технологія штукатурних 

робіт 

darylik2718@gmail.com 

Влаштування розчинових 

маяків. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою 

коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/w/OTQyN

DQ0MDExNDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія штукатурних 

робіт 

Влаштування 

інвентарних, металевих і 

дерев’яних маяків. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою 

коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/w/OTQyN

DQ0MDExNDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія штукатурних 

робіт 

Особливості влаштування 

маяків на бетонних і 

каменоподібних 

поверхнях. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою 

коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/w/OTQyN

DQ0MDExNDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія штукатурних 

робіт 

Вимоги БНіП до точності 

й допусків при 

влаштуванні марок і 

маяків. Організація 

робочого місця і безпека 

праці при влаштуванні 

марок і маяків. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою 

коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/w/OTQyN

DQ0MDExNDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

Матеріалознавство 

Спеціальні розчинові 

суміші: види, способи 

приготування. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою 

коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

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

DQ0OTE5NzZa 

Код доступу: ts5lwwh 
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Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Історія України 
molchusik@gmail.c

om 

Початок «перебудови» в СРСР і 

УРСР. 

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 §24. 

2)Перегляд відео уроку «Початок «перебудови» і Україна» за 

посиланням. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Передумови перебудови. 

2.Гласність і початок національного відродження. 

3. «Нове політичне мислення» та міжнародна ситуація. 

4)Письмово дайте відповідь: передумови й протиріччя політики 

перебудови. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ypFoHkKA

eig 

 

Охорона праці 
vika.belokon1974@

gmail.com 

Вимоги нормативних актів про 

охорону праці. 

Підручник Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи 

охорони праці. § 1.1-1.5 стор. 9-17читати, конспектувати 
 

Хімія 

ermakovakaterina89

@gmail.com 

Урок оцінювання досягнення 

компетентностей з теми: 

«Неорганічні речовини і їх 

властивості». 

Виконати в зошиті завдання з теми: «Неорганічні речовини і їх 

властивості» за посиланням. 

https://naurok.com.ua/u

rok-neorganichni-

rechovini-ta-h-

vlastivosti-152665.html 

Хімія 
Інструктаж з БЖД 

Практична робота № 1. Дослідження 

якісного складу солей.  

1. Переглянути відео виконання практичної роботи за посиланням. 

2. Записати в зошит мету, обладнання, хід роботи з виконанням 

завдань (зразок за посиланням). 

3. Зробити та записати висновки до практичної роботи. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=28pJCT1ge

Go 

Трактори 
gsljusarev@ 

i.ua 

Інструктаж з БЖД Лабораторно-

практична робота 16. Будова джерел 

електроструму  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.274-284, повторити, 

виконати лабораторно-практичну роботу за посиланням 2, стор.4-

19. 

1.https://ru.calameo.co

m/read/005451743bc22

14771093 

2.http://xemttc.at.ua/Me

tod_zbs/ea/ea2/39elektr

oenerg.laborator.pdf 

Інформатика 

darylik2718@gmail

.com 

Розробка проекту. Оформлення 

результатів проекту. Презентація 

результатів проекту. 

Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу за 

допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.googl

e.com/w/Njg1MjgyND

cyOTNa/t/all 

Код доступу: cdd3fcc 

Інформатика Контрольне тестування. 

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

допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.googl

e.com/w/Njg1MjgyND

cyOTNa/t/all 

Код доступу: cdd3fcc 
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Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Біологія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Суть та біологічне значення 

запліднення. Причини порушення 

процесів запліднення у людини. 

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

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

1. Опрацювати § 61.  

2. Переглянути матеріал за посиланням 1, 2. 

3. Записати в зошит етапи запліднення у людини. 

4. Виконати завдання на зіставлення с. 254-255 (підручник). 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-sut-ta-biologichne-

znachennya-zaplidnennya-

118867.html 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VNc0IrzvAUc 

Біологія 
Особливості репродукції людини у 

зв’язку з її біосоціальною 

сутністю. 

1. Опрацювати § 62.  

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням. 

3. Записати в зошит можливості репродуктивної медицини. 

4. Виконати самостійну роботу з таблицею с. 259 (підручник). 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-osoblivosti-reprodukci-

lyudini-u-zv-yazku-z-

biosocialnoyu-sutnistyu-

118880.html 

Громадянська 

освіта 
molchusik@gmail.
com 

Європейський вибір України. 

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. – 240 с. 

1)Опрацювати §52. 

2)Перегляд «Інтегрування України в Європейське і світове 

товариство» за посиланням. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Україна – член Ради Європи. 

2.Україна і ОБСЄ. 

3.Україна і ЄС. 

https://vseosvita.ua/library/pre

zentacia-na-temu-

integruvanna-ukraini-v-

evropejske-i-svitove-

tovaristvo-104515.html 

Фізична 

культура zastupvux29@ 
gmail.com 

Футбол. Повторення прийому 

м'яча підошвою. 
Вправи на координацію. 

https://www.youtube.com/

watch?v=D2g6Ox8HPMQ

&list=PLLNJP5QfrbX5D-

HaXM2yOkptGNsciuteA 

Фізична 

культура 
Футбол. Передача м'яча 

внутрішньою стороною стопи. 
Вправи на координацію. 

https://www.youtube.com/

watch?v=icwEAJm3U7k 

Фізика 

ticibulka80@gmail

.com 

66.Сила Ампера. Взаємодія 

струмів. Застосування дії 

магнітного поля на рамку зі 

струмом в електровимірювальних 

приладах та електродвигунах.  

Опрацюйте навчальний матеріал §11 стор.61.  Підручник 

«Фізика-11 клас» (рівень стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. 

Перегляньте відео урок за посиланням. 

1. Запишіть задачу «Учимося розв’язувати задачі»  на стор.65. 

2. Дати письмові відповіді на контрольні запитання на стор.66. 

Урок 271. Модуль вектора 

магнитной индукции. Закон 

Ампера (рос.): 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mgipYDDZeLg&t=29s 

 

Фізика 

67. Розв'язування задач за темою: 

«Сила Ампера. Взаємодія струмів. 

Застосування дії магнітного поля 

на рамку зі струмом в 

електровимірювальних приладах 

та електродвигунах». 

Підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту) В.Г. Бар'яхтар 

та інші. Повторіть §11 стор.61. Перегляньте та запишіть задачі 

за посиланнями. Запишіть задачу «Учимося розв’язувати 

задачі» на стор.65. 

Урок 272. Задачи на закон 

Ампера – 1 (рос.): 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=5yISVyp3MGU 

Урок 274. Задачи на закон 

Ампера – 2 (рос.): 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=WG4hZcCdIKU 

mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-sut-ta-biologichne-znachennya-zaplidnennya-118867.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-sut-ta-biologichne-znachennya-zaplidnennya-118867.html
https://www.youtube.com/watch?v=VNc0IrzvAUc
https://www.youtube.com/watch?v=VNc0IrzvAUc
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https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-integruvanna-ukraini-v-evropejske-i-svitove-tovaristvo-104515.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-integruvanna-ukraini-v-evropejske-i-svitove-tovaristvo-104515.html
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https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-integruvanna-ukraini-v-evropejske-i-svitove-tovaristvo-104515.html
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Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Технологія 

зварювальних 

робіт galinalu69@gmail.co

m 

Зварювальні випрямлячі з 

падаючими зовнішніми 

характеристиками. 

Опрацювати § 5.5.1 Скласти конспект. https://tinyurl.com/y7ebf7fr 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Зварювальні випрямлячі з 

жорсткими та повільнопадаючими 

зовнішніми характеристиками. 

Опрацювати § 5.5.2 Відповісти на питання 1, 3 стр.146. https://tinyurl.com/y7ebf7fr 

Математика 
urumbeglikovat@gm

ail.com 

Многогранники. Призма. 

Підручник: О. Істер Математика 11 клас Рівень 

стандарту. 

1.Продовжити роботу над §1. 

2 Записати  теорему про площу бічної поверхні прямої 

призми (стор.176). 

  

Математика Розв’язування задач. 
3.Розвязуємо разом №1(стор.176). 

4.Письмово розв’язати №№1.10-1.12, стор.180-181. 
Школа онлайн, канал «Рада» 

Історія України 

molchusik@gmail 

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. 

2)Зробити конспект за планом: 

1.Демографічні процеси. 

2.Національна та соціальна структура населення 

3.Життєвий рівень. 

3) 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 

3) 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/1242

998/ 

 

Матеріалознавс

тво 

natalagaraz89@gm

ail.com 

Чавуни. Визначення чавуна,  

Вхідні матеріали для його 

отримання. Класифікація чавунів, 

їх механічні властивості, 

маркування сфера використання.  

1) Перегляньте відео  за посиланням    

2) Прочитати  § 4.4 підручник «Матеріалознавство і 

технологія»                               В.В. Хільчевський. 

3) Законспектуйте навчальний матеріал за посиланням 

2. 

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

=VMFaWFynk4o 

 

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

=rdIA2gGOAjE 
 

https://tinyurl.com/y7ebf7fr
https://tinyurl.com/y7ebf7fr
http://www.myshared.ru/slide/1242998/
http://www.myshared.ru/slide/1242998/
https://www.youtube.com/watch?v=VMFaWFynk4o
https://www.youtube.com/watch?v=VMFaWFynk4o
https://www.youtube.com/watch?v=rdIA2gGOAjE
https://www.youtube.com/watch?v=rdIA2gGOAjE


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
urumbeglikovat@
gmail.com 

Уроки  повторення. 

Перпендикулярність прямих і площин у просторі. 

Підручник: О. Істер .Математика 10 клас .Рівень 

стандарту. 

1. Повторити §6,7, р.2, ч.2. 

2. Розв’язати задачу № 2 стор.290. 

 

Математика Розв’язання задач. 
3.Виконати завдання №4 стор. 211 (Перевірте 

свою компетентність). 
 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля gsljusarev@ 

i.ua 

Особливості будови карданної, головної передач 

та диференціалу. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 

1999. Стор 252-263.опрацювати, законспектува-ти. 

Ознайомитися з темою за посиланнями. 

https://tinyurl.com/yafxq58x 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BkCt82A6QMs 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3mz1BpIE-Ec 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

Ознаки, причини, наслідки несправностей 

трансмісії вантажних автомобілів. 

Стор 264-269,опрацювати, законспектував-ти. 

Ознайомитися з темою за посиланням. 

http://zauto.com.ua/osnovni-

oznaky-nespravnosti-

transmisiyi/ 

Людина і світ 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Поняття полі культурності як добросусідства 

культур. Самобутність та рівноцінність різних 

культур Міжнаціональні відносини і причини 

виникнення міжнаціональних конфліктів, шляхи їх 

розв’язання. Міжконфесійні стосунки та їх вплив на 

життя в полікультурному суспільстві.  

Опрацювати тему №13, стор.200-215 
відповідати на питання стор.216. 

 

Людина і світ 

Україна в структурі загально цивілізаційного 

процесу. Геополітичне становище сучасної 

України. Місце України в інтеграційних процесах в 

Європі Толерантність, плюралізм, компроміс як 

основа спілкування світової спільноти. Глобальні 

проблеми сучасності, інтереси та цінності як основа 

єдності людства і співпраці між народами.  

Людина і світ,11 клас. Рівень стандарту. 
Т.В.Бакка,—К. «Освіта», 2012. 
Опрацювати тему №14, стор.218-239 
відповідати на питання стор.239. 

 

Основи 

законодавства 

України 

molchusik@gmai
l 

Правила перевезення вантажів та пасажирів 

автомобільним транспортом. 

1) Опрацювати Наказ Міністерства транспорту 

України «Про затвердження Правил перевезень 

вантажів автомобільним транспортом в Україні» 

за посиланням 1. 

2)Опрацювати Постанову Кабміну України  «Про 

затвердження Правил надання послуг   

пасажирського автомобільного транспорту » за 

посиланням 2. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Основні правила перевезення вантажів.  

2.Основні правила перевезення пасажирів. 

1. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/s

how/z0128-98 

2. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/s

how/176-97-%D0%BF 

 

 

https://tinyurl.com/yafxq58x
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http://zauto.com.ua/osnovni-oznaky-nespravnosti-transmisiyi/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-97-%D0%BF


15, 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/

