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Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізика 

ticibulka80@gma

il.com 

60. Інструктаж з БЖД. 

Лабораторна робота №5: 

«Дослідження ізотермічного 

процесу». 

Перегляньте відео урок за темою. Висновки з перегляду 

запишіть у зошит. 

Виртуальная лабораторная 

работа по физике - Проверка 

закона изотермического 

процесса Бойля-Мариотта 

https://www.youtube.com/watch

?v=0ALapkC8ZqU 

Фізика 
61. Контрольна робота №4 

(частина І. МОЛЕКУЛЯРНА 

ФІЗИКА). 

Пройдіть за посиланням. Відкрийте «Різнорівневі завдання з 

фізики» оберіть один із варіантів контрольної роботи №4 

«Молекулярна фізика». Виконайте контрольну роботу та 

надішліть її на електронну пошту викладача. В коментарях до 

завдання залиште повідомлення про виконання та відправлення 

завдання. 

https://classroom.google.com

/w/NTUxNTAwMjE1Njla/t/a

ll  

Код курсу: xgtmnaf. 

Технології annavitstar@i.ua 
Економічне та екологічне 

обґрунтування проєкту. Реклама. 

1. Переглянути презентацію «Економічний аналіз проекту» 

(використовуючи QR код). 

2. Ознайомитись з матеріалом «Мета і завдання екологічного 

аналізу» (використовуючи QR код). 

3. Виконати практичну роботу в файлі «Екологічне 

обґрунтування проекту. (використовуючи QR код та приклад 

екологічного висновку). 

4. Зробіть розрахунок вартості виробу (використовуючи QR 

код). 

5. Підготуйте результати екологічного й економічного 

обґрунтування виробу для презентації на захисті проєкту. 

6. Ознайомитись з матеріалами (використовуючи QR код): 

- «Основи створення реклами». 

- «Види графічної реклами». 

-  «Вимоги до рекламних носіїв». 

7. Розробити макет реклами та надіслати на електронну пошту 

викладача. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ALapkC8ZqU
https://www.youtube.com/watch?v=0ALapkC8ZqU
https://classroom.google.com/w/NTUxNTAwMjE1Njla/t/all
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https://classroom.google.com/w/NTUxNTAwMjE1Njla/t/all


Технології Презентація (захист) проєкту. 

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. 
 

 

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 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Лабораторно – практична робота 

«Електричні сковорідки». 
Оформити звіт за зразком. 

http://boguslav-

vpusp.net.ua/images/Files-

2018/B-

K_LPR_Frutyurnuci.pdf 

Культура 

молодого 

робітника 

Необхідність дотримання 

санітарно – гігієнічних норм на 

виробництві. 

Дати відповідь на питання: «Для чого необхідно дотримуватись 

санітарно – гігієнічних норм на виробництві?». 

http://boguslav-

vpusp.net.ua/images/Files-

2018/B-

K_LPR_Frutyurnuci.pdf 
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Група №16 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

darylik2718@gmail.co

m 

Особливості 

оштукатурювання сітчастих 

поверхонь. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t

/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

Способи обробки швів між 

плитами збірного 

залізобетонного перекриття. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t

/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

Способи оштукатурювання 

поверхонь, організація 

робочого місця під час 

виконання поліпшеної 

штукатурки. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t

/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

Способи перевірки якості 

виконаної роботи, виявлення 

дефектів. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t

/all 

Код доступу: zzur7ki 

Матеріалознавс

тво 
Контрольне тестування.  

Д/З: 1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/w/OTQyNDQ0OTE5NzZa/t/

all 

Код доступу: ts5lwwh 
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Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gmai

l.com 

Ознаки сталості, зростання та спадання 

функції. 

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

1. Продовжити роботу над  §21. 

2. Записати алгоритм дослідження функції на зростання і 

спадання (стор.193). 

 

Математика Розв’язування вправ та задач. 
3.Записати розв’язок задачі  №3 стор.194. 

4.Виконати самостійно №21.8, №21.11. 

Уроки онлайн, 

канал «Рада» 

Біологія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 

Поняття про екологічне мислення. 

Необхідність міжнародної взаємодії у 

справі охорони довкілля. 

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

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

Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 54, с. 211. 

2. Переглянути матеріали за посиланням 1, 2. 

3. Зробити конспект за матеріалами. 

4. Дати відповідь на питання № 10, с. 212. 

https://naurok.com.ua/t

ema-neobhidnist-

mizhnarodno-

vzaemodi-u-spravi-

ohoroni-dovkillya-

156745.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=u0l4iUqBS

BU 

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.co

m 

ФРН та Італія. 

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

підруч. для 11 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 

2018. – 160с. 

1) Опрацювати § 8,9. 

2) Перегляд презентацій  «Німеччина після Другої світової 

війни», «Італія після Другої світової війни » за посиланням 

1,2 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Утворення ФРН. 

2. «Німецьке економічне диво». 

3.Об’єднання Німеччини. 

4.Сучасна Німеччина. 

5.Проголошення Італії республікою. 

5. «Італійське економічне диво». 

6.Сучасна Італія. 

1. 

https://naurok.com.ua/p

rezentaciya-

nimechchina-u-1945-

2011-rokah-z-

vsesvitnsch-istori-

35914.html 

2. 

https://naurok.com.ua/p

rezentaciya-italiya-

pislya-drugo-svitovo-

viyni-32586.html 

Всесвітня історія 

Інструктаж з БЖД. Практичне 

заняття. Процеси демократизації в 

країнах Західної Європи і Америки у 

другій половині ХХ – початку ХХІ ст.: 

причини, специфіка і наслідки. 

1) Повторити §3-§10. 

2) Опрацювати матеріал «Країни Західної Європи 1945-

поч.ХХІст.» за посиланням. 

3) Письмово виконати завдання: 

1.Причини(5-6) демократизації. 

2.Наслідки(5-6) демократизації. 

3.Особливості демократизації. 

http://zno.academia.in.u

a/mod/book/view.php?i

d=3097 

 

Охорона праці 
vika.belokon1974@g

mail.com 

Відповідальність за порушення 

законодавства з ОП. 

 

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

Основи охорони праці § 1.13 стор. 24 читати, 

конспектувати. 

http://bookrid.org/reade

r?file=1341818&pg=2 

https://naurok.com.ua/tema-neobhidnist-mizhnarodno-vzaemodi-u-spravi-ohoroni-dovkillya-156745.html
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Захист Вітчизни 

Orehovd1956@gmail.

com 

Захист від терористичних проявів та 

надзвичайних ситуацій. Які види 

терористичних актів є найбільш 

поширеними у світі. У чому полягає 

суть тероризму. Що таке тероризм і в 

чому його суть. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний матеріал. 

§32-33-34. Підручник «Захист Вітчизни-11 клас» 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. Заходи забезпечення та 

безпеки під час проведення 

рятувальних робіт. Розшук уражених та 

способи рятування людей. 

Характеристика зон стихійного лиха. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний матеріал. 

§32-33-34 стор. 219-255. Підручник «Захист Вітчизни-11 

клас» А.А. Гудима та інші. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Хімія 

ermakovakaterina

89@gmail.com 

Донорно-акцепторний 

механізм утворення 

ковалентного зв’язку (на 

прикладі катіону амонію). 

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

середньої освіти / О. Г. Ярошенко. К. : УОВЦ «Оріон», 2019. 

– 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 16, с. 33-36. 

2. Переглянути відео-матеріали за посиланням 1, 2. 

3. В зошиті скласти схему утворення ковалентного зв’язку за 

донорно-акцепторним механизмом. 

4. Виконати завдання № 1-6, с. 37. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=1doEvAGkEa4 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HE-etyJ0hyI 

 

Хімія 
Кристалічний і аморфний 

стани твердих речовин. 

1. Опрацювати § 7. Скласти та записати в зошит 

характеристику кристалычних та аморфних речовин. 

2. Переглянути презентацыю за посиланням. 

3. Виконати завдання № 1-5, с. 41. 

https://naurok.com.ua/prezentac

iya-kristalichniy-i-amorfniy-

stani-tverdih-rechovin-

127052.html 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських 

виробів з 

основами 

товарознавства g.kr.v.irina@gmai
l.com 

Технологія приготування 

похідних масляних кремів 

Зайцева Г. Т. Технологія приготування борошняних 

кондитерських виробів. Записати рецептури похідних 

масляних кремі, стор. 116 – 117. 

Скласти технологічну схему «Крему масляного 

шоколадного» 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_E1dwDGJ_MU 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських 

виробів з 

основами 

товарознавства 

Технологія приготування 

крему «Новий» 

Зайцева Г. Т. Технологія приготування борошняних 

кондитерських виробів. Записати  технологію приготування 

крему «Новий». Визначити вимоги до якості крему. 

http://nadoest.com/krem-

maslyanij-osnovnij-na-cukrovij-

pudri 

Технології annavitstar@i.ua 

Приготування основної страви 

відповідно до обраної техніки 

та технології приготування. 

1. Пригадайте основні аспекти безпечної роботи кулінара. На 

допомогу вам надається файл «Безпечна робота кулінара». 

(використовуйте QR код завдання). 

2. Приготуйте обраний вами десерт у відповідності до вимог 

кваліфікаційної характеристики із дотриманням технічних 

вимог безпеки праці, з використанням новітніх технологій, 

устаткування, сучасних методів праці (використовуй 

заповнену тобою карту-завдання «Технологічний процес» до 

уроку №39). 

3. Опишіть які новітні технології та сучасні методи праці ви 

використовували. 

4. Проаналізуйте свою роботу та заповніть таблицю причин 

недоліків (використовуйте QR код завдання). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1doEvAGkEa4
https://www.youtube.com/watch?v=1doEvAGkEa4
https://www.youtube.com/watch?v=HE-etyJ0hyI
https://www.youtube.com/watch?v=HE-etyJ0hyI
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kristalichniy-i-amorfniy-stani-tverdih-rechovin-127052.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kristalichniy-i-amorfniy-stani-tverdih-rechovin-127052.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kristalichniy-i-amorfniy-stani-tverdih-rechovin-127052.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-kristalichniy-i-amorfniy-stani-tverdih-rechovin-127052.html
https://www.youtube.com/watch?v=_E1dwDGJ_MU
https://www.youtube.com/watch?v=_E1dwDGJ_MU
http://nadoest.com/krem-maslyanij-osnovnij-na-cukrovij-pudri
http://nadoest.com/krem-maslyanij-osnovnij-na-cukrovij-pudri
http://nadoest.com/krem-maslyanij-osnovnij-na-cukrovij-pudri


5. Оберіть варіант оформлення вашого десерту. 

6. Сфотографуйте готову оформлену страву та відправте фото 

й таблицю причин недоліків на електронну адресу викладача. 

Фізика 

ticibulka80@gmai

l.com 

70. Досліди М. Фарадея. 

Електромагнітна індукція. 

Правило Ленца. Закон 

електромагнітної індукції. 

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

Бар'яхтар та інші. Опрацюйте та законспектуйте §13 стор.71. 

Перегляньте відео уроки за посиланнями, за необхідністю 

зробіть нотатки.  Запишіть задачу «Учимося розв’язувати 

задачі» зі стор.76. 

Урок 281. Электромагнитная 

индукция. Магнитный поток. 

Правило Ленца (рос.): 

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

=OW9NaY6Dy7w 

Урок 282. Закон Фарадея для 

электромагнитной индукции: 

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

=N6t0CLFCugo 

 

Фізика 71. Розв'язування задач. Запишіть в конспект задачі за посиланнями. 

Урок 284. Задачи на 

электромагнитную индукцию – 1 

(рос.): 

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

=MWAd23ODgGM 

Урок 285. Задачи на 

электромагнитную индукцию – 2 

(рос.): 

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

=xb5d4GlL-us 

Урок 291. Задачи на 

электромагнитную индукцию – 4 

(рос.): 

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

=Qn_M4vBEZgs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OW9NaY6Dy7w
https://www.youtube.com/watch?v=OW9NaY6Dy7w
https://www.youtube.com/watch?v=N6t0CLFCugo
https://www.youtube.com/watch?v=N6t0CLFCugo
https://www.youtube.com/watch?v=MWAd23ODgGM
https://www.youtube.com/watch?v=MWAd23ODgGM
https://www.youtube.com/watch?v=xb5d4GlL-us
https://www.youtube.com/watch?v=xb5d4GlL-us
https://www.youtube.com/watch?v=Qn_M4vBEZgs
https://www.youtube.com/watch?v=Qn_M4vBEZgs


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 
galinalu69@gmail.co

m 

Експлуатація та 

обслуговування шлангових 

проводів та тримачів для 

зварювання під флюсом.  

І.В. Гуменюк опрацювати § 10.5. Скласти конспект, відповісти на 

питання 15, 16 стор.214. 
 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

Обслуговування 

автоматичних машин для 

зварювання в захисних газах і 

під флюсом.  

І.В. Гуменюк опрацювати § § 9.7.4, 10.6. Скласти конспект, 

відповісти на питання 9, 10, стор.214. 
 

Географія 
molchusik@gmail.co

m 

Демографічний стан 

населення 

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

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

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 

 

Читання 

креслень 

natalagaraz89@gmai

l.com 

Основні відомості про 

складальне креслення.    

Прочитати §30 підручник «Креслення» М.В. Анисимов, Л.М. 

Анисимова. Законспектуйте навчальний матеріал за посиланням 1. 
 

Читання 

креслень 
Основні елементи 

складальних креслень.  

1)Перегляньте відео  за посиланням 1.    

2) Пройдіться за посиланням 2 та законспектуйте навчальний 

матеріал. 

4)На аркуші  формату А4 накреслити специфікацію, скласти 

специфікацію виробу за його складальним кресленням рис. 

9.1. Складальне креслення вентиля кутового (посилання 2). 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=7Ud_7o4ZaSs&t=85s 

 

https://stud.com.ua/35951/tova

roznavstvo/skladalni_kreslenn

ya 
 

Біологія 

ermakovakaterina89

@gmail.com 

Екологічна ніша як наслідок 

адаптацій організмів певного 

виду до існування в 

екосистемі. 

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

освіти / В.   І.  Соболь, 2019. 

1. Опрацювати § 6. 2. Переглянути матеріали за посиланням 1, 2. 

3. Дати відповідь на питання № 1-10, с. 23. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/

Екологічна_ніша 

 

https://ppt-online.org/7308 

 

Біологія 

Поняття про спряжену 

еволюцію (коеволюцію) та 

коадаптацію. 

1. Опрацювати § 7. Записати в зошит приклади коеволюції та 

коадаптації (з поясненням). 2. Переглянути презентацію за 

посиланням. 3. Виконати самостійну роботу на зіставлення с. 25-

26. 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-do-uroku-v-11-klasi-

ponyattya-pro-spryazhenu-

evolyuciyu-koevolyuciyu-ta-

koadaptaciyu-125909.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAWh8bGM3aY
https://www.youtube.com/watch?v=oAWh8bGM3aY
https://www.youtube.com/watch?v=7Ud_7o4ZaSs&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=7Ud_7o4ZaSs&t=85s
https://stud.com.ua/35951/tovaroznavstvo/skladalni_kreslennya
https://stud.com.ua/35951/tovaroznavstvo/skladalni_kreslennya
https://stud.com.ua/35951/tovaroznavstvo/skladalni_kreslennya
https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологічна_ніша
https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологічна_ніша
https://ppt-online.org/7308
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-11-klasi-ponyattya-pro-spryazhenu-evolyuciyu-koevolyuciyu-ta-koadaptaciyu-125909.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-11-klasi-ponyattya-pro-spryazhenu-evolyuciyu-koevolyuciyu-ta-koadaptaciyu-125909.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-11-klasi-ponyattya-pro-spryazhenu-evolyuciyu-koevolyuciyu-ta-koadaptaciyu-125909.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-11-klasi-ponyattya-pro-spryazhenu-evolyuciyu-koevolyuciyu-ta-koadaptaciyu-125909.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-11-klasi-ponyattya-pro-spryazhenu-evolyuciyu-koevolyuciyu-ta-koadaptaciyu-125909.html


Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Зарубіжна література 

zastupvux29@ 
gmail.com 

Патрік ЗЮСКІНД (1949) «Запахи». 
Життєвий і творчий шлях. Ознаки 
постмодернізму в повісті. 

Для вивчення біографії Патріка Зюскінда 
скористайтесь посиланням. 
Прочитати твір «Запахи». 
Дібрати цитати до образу Гренуя. Записати у 
зошити і надіслати на електронну пошту. 

https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=15&v=xBk0p
bg6NO4&feature=emb_logo 

Зарубіжна література 
Умберто ЕКО (1932) Життєвий і 
творчий шлях. «Ім’я троянди». 

Для вивчення творчості Умберто Еко скористуйтесь 
посиланням. 
Написати поширену відповідь на запитання: „ Як ви 
розумієте слова У. Еко: „Книги пишуть не для того, 
щоб у них вірили, а для того, щоб їх 
обмірковували”. Записати у зошити і надіслати на 
електронну пошту. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=gUUB1-x6pew 

Астрономія 
urumbeglikovat@gmai

l.com 

Карликові планети та малі тіла 

Сонячної системи. 

Підручник : Ю Сиротюк Астрономія 11 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Ознайомитись з §16-17. 

2.Дати відповіді на питання 1-7 стор.84. 

 

Астрономія 
Гіпотези і теорії формування 

Сонячної системи. 
3. Виконати тестові завдання, стор.95-96. 

Перегляд фільму  з даної 

теми на каналі «Youtube» 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Прийом м'яча різними 

способом. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8yLiPYjnnbE 

Професійна етика та 

культура водіння 

gsljusarev@i.ua 

Водійська культура і вплив 

суспільства. Гармонізація відносин 

між водіями та пішоходами. 

Складові водійської культури та 

антикультура.  

О.М.Виходець та ін. Культура та етика водіння. 

Підручник для ПТНЗ-Київ.: Пед.преса. 

2008.стор.111-117, опрацювати, законспектувати, 

відповісти на контрольні запитання. 

http://borodianka-

mnvk.edukit.kiev.ua/Files/dow

nloads/Kultura%20ta%20etika

%20vodinnya.pdf 

Професійна етика та 

культура водіння 

Дотримання Правил дорожнього 

руху як головний елемент 

культури водія. Водійська 

культура у ставленні до охорони 

навколишнього середовища. 

Тварини на дорогах та ставлення 

до них. Паління у салоні. Стан 

вулиць та доріг і культура водія. 

Прояв культури водія у ставленні 

до звукових сигналів, у 

зовнішньому вигляді автомобіля, 

методі гальмування, методів 

обгону тощо. 

Стор.118-147, опрацювати, законспектувати, 

відповісти на контрольні запитання. 

http://borodianka-

mnvk.edukit.kiev.ua/Files/dow

nloads/Kultura%20ta%20etika

%20vodinnya.pdf 

 

15 – виробниче навчання. 

 43, 38 група - самопідготовка 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=xBk0pbg6NO4&feature=emb_logo
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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/

