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Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Захист 

Вітчизни 

Orehovd1956@g

mail.com 

Основи військової топографії. Орендування 

на місцевості. Магнітний азимут. Як 

здійснюють 

рух у заданому напрямку за допомогою 

компаса. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний матеріал: 

§- 31-32.стор.142-146. Підручник «Захист Вітчизни-10 

клас» Гарасимів І.М. та інші. 

 

Захист 

Вітчизни 

Основи військової топографії. Орієнтування 

на місцевості. Знаходження зворотнього 

шляху за азимутом. Магнітний азимут. 

Рельєф місцевості та його зображення на  

карті. Географічна система координат. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний матеріал. 

§-33-34 стор-142-157. 

Підручник «Захист Вітчизни-10 клас» Гарасимів І.М. та 

інші. 

 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

g.kr.v.irina@gmai

l.com 

Лабораторно – практична робота «Газові 

плити та електроплити». 
Оформити звіт за зразком. 

http://boguslav-

vpusp.net.ua/images/Files-

2018/B-

K_LPR_Frutyurnuci.pdf 

Українська 

література 
ndovganich75@g

mail.com 

Драматичний етюд Олександра Олеся “По 

дорозі в Казку”. Дорога в Казку – символ 

духовних поривань до кращого життя. 

ТЛ: драматичний етюд. 

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. Прочитати драматичний етюд Олександра 

Олеся “По дорозі в Казку” за посиланням1, або слухати 

аудіозапис за посиланням 2, або дивитися виставу за 

посиланням 3. Завершити думку письмово « Коли я 

прочитав ( прослухав аудіозапис, подивився виставу) 

драматичний етюд Олександра Олеся “По дорозі в Казку”, 

то уявив такі образи :______. Мені пригадався епізод із 

____ ( життя, фільму, книги), тому що _____. Твір 

викликав у мене відчуття _____, тому що _____. 

1.https://www.ukrlib.com.

ua/books/printit.php?tid=6

072&page=2 

 

2.  

https://www.youtube.com/

watch?v=cH2J_YfyD_4 

 

3.https://www.youtube.co

m/watch?v=qurV_-tShqY 

Математика 
urumbeglikovat@
gmail.com 

Вимірювання відстаней від прямої до 

площини. 

Підручник  О. Істер, Математика 10 клас. Рівень 

стандарту. 

1. Самостійно опрацювати 9 п.3 стор.306. 

2. Зробити малюнки 9.4, 9.5 (стор.307). 

3. Розв’язуємо разом:  записати задачу №3 стор.307. 

4.Самостійно виконати №№ 9.2,9.4. 
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ПДР 
g.kr.v.irina@gmai

l.com 

Особливості умови руху. 
Самостійно опрацювати тему і законспектувати. 

Переглянути відео за посиланням. 
https://www.youtube.com/

watch?v=Coj2nOSwi6A 

ПДР 
Надання першої медичної допомоги під час  

дорожньо – транспортних пригод. 
Самостійно опрацювати тему і законспектувати.  https://prava.in.ua/ua/218 

 

 

 

 

 

 

Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Технологія 

штукатурних робіт 

darylik2718@gmail.com 

Види шарів поліпшеної 

штукатурки. Послідовність 

і  способи операцій. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.c

om/w/OTQyNDQ0MDEx

NDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних робіт 

Зовнішні ознаки дефектів. 

Прийоми самоконтролю 

при виконанні робіт. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.c

om/w/OTQyNDQ0MDEx

NDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних робіт 
Контрольне тестування. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.c

om/w/OTQyNDQ0MDEx

NDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних робіт 

Технологічний процес 

оштукатурювання 

поверхонь поліпшеною 

штукатуркою; 

послідовність і способи 

операцій. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.c

om/w/OTQyNDQ0MDEx

NDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

Матеріалознавство 
Централізоване 

приготування будівельних 

розчинів.  

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.c

om/w/OTQyNDQ0OTE5

NzZa/t/all 

Код доступу: ts5lwwh 
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Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Географія 

molchusik@gmail.

com 

Політична географія і 

геополітика та їхні складові. 

Урок узагальнення з теми 

«Загальні суспільно-географічні 

закономірності світу». 

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

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

1) Опрацювати §24 

2) Перегляд презентації «Політична географія та геополітика» за 

посиланням 1 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Зміст і складники політичної географії 

2. Геополітика та її складові 

4) Повторити §17-24 

5) Письмово виконати тестові завдання за посиланням. 

1. 

https://vseosvita.ua/libr

ary/prezentacia-z-

uroku-geografia-dla-11-

klasu-na-temu-

politicna-geografia-ta-

geopolitika-

242632.html 

2. 

https://naurok.com.ua/t

est/zagalni-suspilno-

geografichni-

zakonomirnosti-svitu-

58342.html 

Географія 
Територія та політико-

географічне положення України. 

1) Опрацювати §25. 

2 )Перегляд презентації «Географічне положення України» за 

посиланням 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Українська держава та її територія. 

2.Політико-географічне положення України та державний Кордон 

України. 

3.АТУ України. 

https://naurok.com.ua/p

rezentaciya-z-geografi-

dlya-uchniv-8-klasu-

geografichne-

polozhennya-ukra-ni-

125783.html 

Будова й експлуатація  

вантажного автомобіля 

gsljusarev@ 

i.ua 

Ознаки, причини, наслідки 

несправностей  системи 

охолодження. 

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

Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. Стор.57-65. Опрацювати 

і законспектувати матеріал за посиланням.  

http://boschservice.lviv.

ua/naslidki-peregrivu-

dviguna-do-chogo-buti-

gotovim/ 
 

https://tinyurl.com/yafx

q58x 

Будова й експлуатація  

вантажного автомобіля 

 Роботи, що виконують під час 

технічного обслуговування 

системи охолодження 

Опрацювати і законспектувати матеріал за посиланням. 
http://reshebniki-

online.com/ node/ 961 

99 (п.3) 

Комплексна система 

ТО, ремонту с/г 

техніки 

Змiст та послiдовнiсть виконання 

pобiт щодо знiмання машин iз 

збеpiгання.  

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

технічного обслуговування тракторів і автомобілів : підручник / .– 

К. : Педагогічна преса, 2006.– 320 с.,  стор.149, опрацювати, 

законспектувати.. Підручник КСТО, автор Антоненко А. можна 

скачати за посиланням 1.  

1.https://drive.google.c

om/file/d/0B2m4BBDh

9JfGRGRsaWRLRWpn

REk/view 

 

 

Комплексна система 

ТО, ремонту с/г 

техніки 

Опеpацiї пiслясезонного 

технiчного обслуговування 

сільськогосподарських машин. 

Стор.138, опрацювати, законспек-тувати.. Підручник КСТО, автор 

Антоненко А. можна скачати за посиланням 1. Опрацювати 

матеріал  за посиланням 2. 

1.https://drive.google.c

om/file/d/0B2m4BBDh

9JfGRGRsaWRLRWpn

REk/view 

2.https://studfile.net/pre

view/5130969/page:58/  
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Трактори 

Пpилади освітлення сигналізації. 

Головнi фаpи, їх будова i 

регулювання.Технiчне обслуго-

вування системи електpичного 

освітлення та сигналізації. 

Вимоги безпеки. 

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.292-302. 

Опрацювати, законспектувати. Відповісти на контрольні запитання 

на стор. 302. Ознайомитися з матеріалом за посиланням 2. 

1.https://ru.calameo.co

m/read/005451743bc22

14771093 

2.https://www.youtube.

com/watch?v=t6u6Qz

MBnZM 
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Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізика 

ticibulka80@gmail.

com 

68. Сила Лоренца. Рух зарядженої 

частинки в однорідному магнітному 

полі. 

Підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту) 

В.Г. Бар'яхтар та інші. Опрацюйте та 

законспектуйте §12 стор.67. Перегляньте відео 

урок за посиланням, за необхідністю зробіть 

нотатки.  

Запишіть задачу «Учимося розв’язувати задачі» 

зі стор.69. 

Урок 276. Сила Лоренца. Движение 

заряженных частиц в магнитном 

поле (рос.): 

https://www.youtube.com/watch?v=7I

UpOAsKKvI 

Фізика 69. Розв'язування задач. 
Перегляньте та запишіть в конспект задачі за 

посиланнями відео уроків за темою. 

Урок 278. Задачи на силу Лоренца – 

1 (рос.): 

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

S40_i1bmw 

Урок 279. Задачи на силу Лоренца – 

2 (рос.): 

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

Fr1KcBiSBA 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 
gmail.com 

РМ Твір-роздум «Людина і природа» 

( за повістю «Старий і море»). 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019. Написати твір-роздум 

«Людина і природа» ( за повістю «Старий і 

море»). 

Написати твір-родум  надіслати фото на 

електронну пошту. 

 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських 

виробів з основами 

товарознавства 
g.kr.v.irina@gmail.c
om 

Асортимент масляних кремів. 

Технологія приготування крему 

масляного основного. 

Зайцева Г. Т. Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів. Самостійно 

опрацювати та законспектувати тему, стор. 115 

– 116. 

 

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

LdxVCVfUlY 

 

http://nadoest.com/krem-maslyanij-

osnovnij-na-cukrovij-pudri 

Основи організації 

виробництва та 

обслуговування 

Відділення для приготування кремів, 

посипок, желе. 

Зайцева Г. Т., Технологія виготовлення 

борошняних кондитерських виробів.  

Самостійно опрацювати тему, законспектувати. 

(ст. 88 – 93). 

http://infotour.in.ua/radchenko5-

15.htm 

Інформатика 
darylik2718@gmail.

com 

Загрози безпеці інформації в 

автоматизованих системах. Основні 

джерела і шляхи реалізації загроз 

безпеки та каналів проникнення і 

несанкціонованого доступу до 

відомостей та програмного коду. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою коду 

доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/w/Njg1

MjgyNDcyNDRa/t/all 

Код доступу: 4u6wzmt 

Українська мова 
ndovganich75@gma

il.com 

Контрольне есе на тему: «Здоров’я 

переважує всі життєві блага». 

Пригадати правила написання есе за 

посиланням. 

Написати твір-роздум у жанрі есе на тему: 

«Здоров’я переважує всі життєві блага». 

https://zno.if.ua/?p=985 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IUpOAsKKvI
https://www.youtube.com/watch?v=7IUpOAsKKvI
https://www.youtube.com/watch?v=VtS40_i1bmw
https://www.youtube.com/watch?v=VtS40_i1bmw
https://www.youtube.com/watch?v=ZFr1KcBiSBA
https://www.youtube.com/watch?v=ZFr1KcBiSBA
https://www.youtube.com/watch?v=_LdxVCVfUlY
https://www.youtube.com/watch?v=_LdxVCVfUlY
http://nadoest.com/krem-maslyanij-osnovnij-na-cukrovij-pudri
http://nadoest.com/krem-maslyanij-osnovnij-na-cukrovij-pudri
http://infotour.in.ua/radchenko5-15.htm
http://infotour.in.ua/radchenko5-15.htm
https://classroom.google.com/w/Njg1MjgyNDcyNDRa/t/all
https://classroom.google.com/w/Njg1MjgyNDcyNDRa/t/all
https://zno.if.ua/?p=985


Українська 

література 

Олександр Довженко.  « Щоденник». 

Правда про український народ, його 

історію крізь призму авторського 

бачення й оцінки. Національні та 

загальнолюдські проблеми. 

Опрацювати матеріал за посиланням 1. 

Тезово записати матеріал до робочого зошита. 

Читати скорочено « Щоденник» Олександра 

Довженка за посиланням 2.  

Переглянути відеоматеріал за посиланням 3.  

Закінчити думку письмово «Я цілком поділяю 

думку автора про…, тому що…» або «Я не 

погоджуюся з тезою автора про…, тому що…».  

1. 

https://ukrlit.net/zno/193.html 

 

2. 

https://www.ukrlib.com.ua/kratko/prin

tout.php?id=5&bookid=1 

3. 

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

LAOA0RDkaE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ukrlit.net/zno/193.html
https://www.ukrlib.com.ua/kratko/printout.php?id=5&bookid=1
https://www.ukrlib.com.ua/kratko/printout.php?id=5&bookid=1
https://www.youtube.com/watch?v=-LAOA0RDkaE
https://www.youtube.com/watch?v=-LAOA0RDkaE


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gm

ail.com 

Паралелепіпед. 

 

Підручник  О. Істер Математика 10 клас Рівень стандарту. 

1. Продовжити роботу над § 2,п.2. 

2. Записати теорему (формула для обчислення довжини діагоналі) 

та її наслідки. 

 

Математика Розв’язування задач. 
3.Записати ключову задачу №3 стор.189. 

4.Самостійно розв’язати №№ 2.9, 2.11. 
Школа онлайн канал «Рада» 

Допуски та 

технічні 

вимірювання 

galinalu69@gmail.co

m 
Контрольна робота. 

В.З. Набродов відповісти на питання стр. 40-41 №№ 1, 2, 9, 12, 19, 

39 стОр. 125 №№ 11, 12, 13, 16, 53, 54. 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1NOOK1gSZIbdF5Glk

Ayg4YPOak6xLNns6 

Географія 

molchusik@gmail.co

m 

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. – 192 с. 

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. 

 

Громадянська 

освіта 

Міграція. Європейська 

політика сусідства. Східне 

партнерство. 

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 §48 

2)Перегляд презентацій «Міжнародна трудова міграція 

українців», «Східне партнерство» за посиланням 1,2. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Європейська політика сусідства. 

2.Східне партнерство. 

3.Міграція.Причини та види міграції 

4)Письмово дати відповідь на питання: 

Як  міграція впливає на ситуацію у світі та Україні? 

1. 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-mizhnarodna-trudova-

migraciya-ukra-nciv-

45466.html 

2. 

http://eaptc.eu/struct_file.php?i

d=30 

 

Хімія 
ermakovakaterina89

@gmail.com 

Урок захисту навчальних 

проєктів з теми: «Хімічні 

реакції». 

1. Підготувати матеріали проєкту з теми. 

2. Надіслати на адресу електронної пошти за посиланням. 
 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30

@gmail.com 
Образ інки в мистецтві. 

Контроль письма. 

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

стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням 1 

2. Самостійно опрацювати завдання 8-14, стор 69-71 підручника 

3. Пройти тест за посиланням 2. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=nUDIoN-_Hxs 

 

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

395591 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1NOOK1gSZIbdF5GlkAyg4YPOak6xLNns6
https://drive.google.com/drive/folders/1NOOK1gSZIbdF5GlkAyg4YPOak6xLNns6
https://drive.google.com/drive/folders/1NOOK1gSZIbdF5GlkAyg4YPOak6xLNns6
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodna-trudova-migraciya-ukra-nciv-45466.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodna-trudova-migraciya-ukra-nciv-45466.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodna-trudova-migraciya-ukra-nciv-45466.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodna-trudova-migraciya-ukra-nciv-45466.html
http://eaptc.eu/struct_file.php?id=30
http://eaptc.eu/struct_file.php?id=30
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hxs
https://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hxs
https://naurok.com.ua/test/start/395591
https://naurok.com.ua/test/start/395591


 

Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Основи безпеки 

дорожнього руху 

та перша 

мед.допомога при 

ДТП 
gsljusarev@i.ua 

Особливості керування автомобілем з 

передніми ведучими колесами. Пасивна 

безпека автомобіля. Ремені безпеки.  

М.І.Бандрівський, З.Д.Дерех. Правила та безпека 

дорожнього руху. Навчальний посібник . – Львів: 

Світ, 2004. Опрацювати і законспектувати матеріал 

за посиланням. 

https://avtosvit.top/zaneslo-na-

perednepryvodnomu-

avtomobili-scho-robyty-yak-

vyvesty-mashynu-iz-zanosu/ 

Основи безпеки 

дорожнього руху 

та перша 

мед.допомога при 

ДТП 

Класифікація автомобільних доріг. Основні 

елементи автомобільних доріг, та їх 

характеристика.  

Опрацювати і законспектувати матеріал за 

посиланням (стор.139-147). 

https://mil.univ.kiev.ua/files/52

_759208818.pdf 

Математика 
urumbeglikovat@

gmail.com 

Координати і вектори у просторі. 
Підручник: О. Істер Математика 10 клас. Рівень 

стандарту. 1.Повторити§ 11-15. 
 

Математика Многогранники. 

2.Опрацювати  1-4. 

3.Виконати домашню самостійну роботу №1 

стор.212-213 (1-8). 

онлайн уроки канал 

«Youtube» 

Людина і світ 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Підсумковий урок Я – член сім’ї, громадянин 

держави, громадянин планети Земля. 

Людина і світ,11 клас. Рівень стандарту. 

Т.В.Бакка,—К. «Освіта», 2012. 

Пройти тест за посиланням. Код доступу iafwqrf. 

https://classroom.google.com/c

/NzAyOTI4MDAxMzJa 

Фізична 

культура 
Волейбол. Переміщення по майданчику. Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=QeK1tzNsJhg&vl=uz 

Фізична 

культура 
Волейбол. Рухлива гра з елементами 

волейболу. 
Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Vr9VMxejR14 
 

15 – виробниче навчання. 

43, 38 група - самопідготовка 
 

  

 

 

 

 

https://avtosvit.top/zaneslo-na-perednepryvodnomu-avtomobili-scho-robyty-yak-vyvesty-mashynu-iz-zanosu/
https://avtosvit.top/zaneslo-na-perednepryvodnomu-avtomobili-scho-robyty-yak-vyvesty-mashynu-iz-zanosu/
https://avtosvit.top/zaneslo-na-perednepryvodnomu-avtomobili-scho-robyty-yak-vyvesty-mashynu-iz-zanosu/
https://avtosvit.top/zaneslo-na-perednepryvodnomu-avtomobili-scho-robyty-yak-vyvesty-mashynu-iz-zanosu/
https://mil.univ.kiev.ua/files/52_759208818.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/52_759208818.pdf
https://classroom.google.com/c/NzAyOTI4MDAxMzJa
https://classroom.google.com/c/NzAyOTI4MDAxMzJa
https://www.youtube.com/watch?v=QeK1tzNsJhg&vl=uz
https://www.youtube.com/watch?v=QeK1tzNsJhg&vl=uz
https://www.youtube.com/watch?v=Vr9VMxejR14
https://www.youtube.com/watch?v=Vr9VMxejR14


 

 

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/

