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Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Культура 

молодого 

робітника 

g.kr.v.irina@gmail.

com 

Соціальний паспорт молодого 

спеціаліста 

Дати відповідь на питання: «Що таке соціальний паспорт молодого 

спеціаліста». Заповнити паспорт за зразком 

https://vseosvita.ua/

library/socialnij-

pasport-molodogo-

specialista-

41848.html 

Громадянська 

освіта 

molchusik@gmail.

com 

 

Громадська участь у житті 

суспільства. 

Бакка Т.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 §26. 

2) Зробити конспект за планом: 

1. Роль громадянина в демократизації суспільства. 

2. Форми громадської участі. 

3..Меценатство. 

3) Підготувати повідомлення про відомого мецената України. 

 

Українська мова 
ndovganich75@gm

ail.com 

КР Морфологічна норма (тест). 

Практична риторика. 

Суперечка як вид комунікації. 

Різновиди суперечки. 

Правила ведення суперечки. 

Теза й аргументи. 

Виконати контрольну роботу до 15.05.2020 за  посиланням.  

Опрацювати матеріал підручника с. 177, 179, 181 

Виконати впр.655, с. 178, впр.674, с.182. 

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

Новосьолова, К.:Педагогічна думка, 2018. 

join.naurok.ua 

Код 

доступу 503121 

 

Математика 
urumbeglikovat@g

mail.com 
Розв’язання  вправ і задач. 

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

1.Самостійно розв’язати  задачі за малюнком 9.9 стор.310. 

2.З  рубрики  «Життєва математика» розв’язати № 9.37 стор.312. 

3. Повторити  § 6-9. 

 

Всесвітня історія 
molchusik@gmail.

com 
Країни Латинської Америки. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл.  

закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160с. 

1) Опрацювати §20. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн 

Латинської Америки в міжвоєнний період. 

2.Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів. 

3)Письмово дайте відповідь на питання:Чому в Латинській Америці не 

утвердився фашизм європейського зразка? 

 

mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
https://vseosvita.ua/library/socialnij-pasport-molodogo-specialista-41848.html
https://vseosvita.ua/library/socialnij-pasport-molodogo-specialista-41848.html
https://vseosvita.ua/library/socialnij-pasport-molodogo-specialista-41848.html
https://vseosvita.ua/library/socialnij-pasport-molodogo-specialista-41848.html
https://vseosvita.ua/library/socialnij-pasport-molodogo-specialista-41848.html
http://join.naurok.ua/


Всесвітня історія 

Інструктаж з БЖД. Практичне 

заняття. Азія та Латинська 

Америка: протиборство 

демократичних сил і 

диктаторських режимів. 

1) Повторити §17 -§20. 

2) Підготувати повідомлення (презентацію):  

1. Диктаторські режими в Латинській Америці в 1920—1930-ті рр.;  

2. Революційні рухи в Латинській Америці в 1920—1930-ті рр.;  

3. Політика США в 1920—1930-ті рр. щодо країн Латинської Америки (на 

вибір). 

3) Письмово дати відповідь на запитання: Чому становлення 

демократичних інститутів влади в Латинській Америці супроводжувалося 

гострою політичною боротьбою, революціями і встановленням 

диктаторських режимів? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Громадянська освіта 
molchusik@gmail.co

m 

Система безпеки. Урядові й 

неурядові міжнародні організації. 

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 §50. 

2) Перегляд презентації  «Міжнародні відносини» за 

посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1. Міжнародні організації. ООН. 

2. Урядові міжнародні організації. 

3. Неурядові міжнародні організації. 

4) Написати твір-роздум за темою «Чи може Україна стати 

членом НАТО?Чи потрібно це Україні?». 

https://naurok.com.ua/prez

entaciya-mizhnarodni-

vidnosini-168567.html 

Хімія 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Якісні реакції на деякі йони. 

1. Переглянути онлайн-урок за посиланням 1.  

2. Ознайомитись з матеріалом за посиланням 2, 3.  

3. В зошиті скласти таблицю «Якісні реакції на деякі йони». 

https://www.youtube.com/

watch?v=glQxVYulsIs 
 

https://vseosvita.ua/library/

akisni-reakcii-na-deaki-

joni-238746.html 
 

https://sites.google.com/sit

e/organicaxim/akisni-

reakciie-na-ioni 

Біологія 
Інструктаж з БЖД. 

Практична робота № 3. Оцінка 

екологічного стану свого регіону. 

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

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

Абетка, 2019. 

1. Виконати завдання с. 206-207 (підручник) та записати 

відповіді в зошит. 

2. Для виконання завдань використовуйте екологічні мапи 

за посиланням 1, 2. 

 

https://ecomapa.gov.ua 

 
https://www.google.com/search?

q=екологічна+мапа+україни&t

bm=isch&ved=2ahUKEwiQrMH

sxLDpAhXCuCoKHcl6BmsQ2-

cCegQIABAA&oq=екологічна+

мапа+україни&gs_lcp=CgNpb

WcQDFAAWABg7_QLaABwA

HgAgAEAiAEAkgEAmAEAqg

ELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=i

mg&ei=a7-

7XtDKB8LxqgHJ9ZnYBg&clien

t=opera&hs=rQW 

Всесвітня історія 
molchusik@gmail.co

m 

Урок узагальнення з теми 

«Облаштування повоєнного 

світу. Держави Північної 

Америки та Західної Європи: 

Формування постіндустріального 

суспільства». 

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

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

2018. – 160с. 

1) Повторити §3-10. 

2) Письмово виконати тестові завдання за посиланням. 

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

dannya-dlya-tematichnogo-

kontrolyu-z-tem-

oblashtuvannya-povoennogo-

svitu-derzhavi-pivnichno-

ameriki-ta-zahidno-vropi-

formuvannya-

postindustrialnoilstva-go-

susp-17012.html 
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КСТО, ремонту с/г 

техніки 
gsljusarev@i.ua 

Засоби ТО під час зберiгання 

машин. 

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

система технічного обслуговування тракторів і автомобілів: 

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

стор.150,151, опрацювати, законспек-тувати.. Підручник 

КСТО, автор Антоненко А. можна скачати за посиланням 1. 

Опрацювати матеріал  за посиланням 2. 

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

file/d/0B2m4BBDh9JfGR

GRsaWRLRWpnREk/view 

 

2.https://www.youtube.co

m/watch?v=7CcrzgoRgFg  

Українська мова 
ndovganich75@gmail.

com 

Стилістична помилка. 

Стилістичне використання 

багатозначних слів і омонімів. 

Опрацювати матеріал підручника с. 149 – 150. 

Виконати письмово завдання 7, с. 153. 

Підручник О. Авраменко Українська мова 11 клас (рівень 

стандарт), К.: Грамота, 2019 

 

ПДР 

gsljusarev@i.ua 

Інструкцаж з БЖД Лабораторно-

практична робота:. 

Ознайомлення з діями водіїв за 

конкретних умов дорожнього 

руху. Формування вміння 

керуватися дорожніми знаками.  

Правила дорожнього руху: https://vodiy.ua/pdr/. Повторити  

розділ 32. Опрацювати правила згідно посиланню 1. 

Виконати лабораторно-практичну роботу згідно посиланню 

2.(л.р.2). Оформити звіт. 

1.https://www.youtube.co

m/watch?v=6pgXXo9hFbc 

2.http://viktorh.in.ua/pdr/la

boratorni-roboti/#top 
ПДР 
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https://www.youtube.com/watch?v=6pgXXo9hFbc
http://viktorh.in.ua/pdr/laboratorni-roboti/#top
http://viktorh.in.ua/pdr/laboratorni-roboti/#top


Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання 
предмет 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Удари на точність. Вправи на влучність. 
https://www.youtube.com/watch?v

=6FEoMrTNFZY 

Фізична 

культура 
Футбол. Удари на точність. Вправи на влучність. 

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

=lsgdHBJsEkc 

Всесвітня 

історія 

molchusik@g
mail.com 

Міжнародні відносини другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. 

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

11 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160с. 

1) Опрацювати §22 -24. 

2) Перегляд презентації «Холодна війна» за посиланням 1. 

3) Опрацювати матеріал  «Збройні конфлікти на планеті після 

Другої світової війни та до чого вони призвели» за посиланням 2. 

3) Зробити конспект за планом: 

1. Причини та періоди «холодної війни». 

2. Прояви міжнародної напруженості. 

3. Період  розрядки в міжнародній політиці. 

4. Міжнародні відносини наприкінці ХХ – на п. ХХІ ст. 

1. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-

mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-

polovini-hh-st-prichini-pochatok-

ta-etapi-holodno-viyni-

103143.html 

2. 

https://www.slovoidilo.ua/2019/12/

13/infografika/polityka/yaki-

zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-

pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-

choho-vony-pryzvely 

Іноземна мова 

Tanyakorotenk

o30@gmail.co

m 

Права та обов’язки в родині.  

 

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

стандарт). 

1. Переглянути відео за посиланням. 

2. Скласти порівняльну таблицю «Права та обов’язки в родині». 

4. Завд. 10, стор. 88-89 підручника- переказувати. 

5. Підготувати проектну роботу. Завд. 12, стор. 89 підручника. 

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

=MKeLHuL0oBU 

 

Хімія 

ermakovakater
ina89@gmail.
com 

Залежність фізичних 

властивостей речовин від їхньої 

будови. 

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

середньої освіти / О. Г. Ярошенко. К. : УОВЦ «Оріон», 2019. – 208 

с. : іл.  

1. Ознайомитись з матеріалом та скласти конспект за посиланням. 

2. Виконати завдання № 1-7, с. 43-44 (підручник). 

http://uabooks.top/604-zalezhnst-

fzichnih-vlastivostey-rechovin-vd-

yihnoyi-budovi.html 

Біологія 
Біологічні і соціальні аспекти 

регуляції розмноження у 

людини. 

1.Прочитати матеріал з теми за посиланням 1, 2. 

2. Скласти перелік (в зошиті) біологічних і соціальних аспектів 

розмноження у людини. 

3. Наведіть приклади найважливіших чинників регуляції кількості 

населення планети. 

https://acherontiella.livejournal.

com/36230.html 
 

https://vseosvita.ua/library/prez

entacia-z-temi-regulacia-

rozmnozenna-ludini-biologicni-

ta-socialni-aspekti-178162.html 

Українська 

література 

 

 

ndovganich75

@gmail.com 

Олександр Довженко. « 

Зачарована Десна». Історія 

написання, автобіографічна 

основа, сповідальність.  

Поєднання минулого й 

сучасного. Морально-етичні 

проблеми.  

1) Опрацювати матеріал підручника с. 168 – 171. 

2) Записати до робочого зошита визначення « кіноповість». 

3) Опрацювати матеріал за посиланням1 та записати до робочих 

зошитів морально-етичні проблеми у кіноповісті «Зачарована 

Десна». 

3) Переглянути матеріал за посиланням2. 

4) Читати уривок  з кіноповісті « Зачарована Десна» с. 172 – 177. 

1.  

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

y/printit.php?tid=7009 

2.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=qUnj1r_f61k 

https://www.youtube.com/watch?v=6FEoMrTNFZY
https://www.youtube.com/watch?v=6FEoMrTNFZY
https://www.youtube.com/watch?v=lsgdHBJsEkc
https://www.youtube.com/watch?v=lsgdHBJsEkc
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/13/infografika/polityka/yaki-zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-choho-vony-pryzvely
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/13/infografika/polityka/yaki-zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-choho-vony-pryzvely
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/13/infografika/polityka/yaki-zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-choho-vony-pryzvely
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/13/infografika/polityka/yaki-zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-choho-vony-pryzvely
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/13/infografika/polityka/yaki-zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-choho-vony-pryzvely
https://www.youtube.com/watch?v=MKeLHuL0oBU
https://www.youtube.com/watch?v=MKeLHuL0oBU
http://uabooks.top/604-zalezhnst-fzichnih-vlastivostey-rechovin-vd-yihnoyi-budovi.html
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https://acherontiella.livejournal.com/36230.html
https://acherontiella.livejournal.com/36230.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-regulacia-rozmnozenna-ludini-biologicni-ta-socialni-aspekti-178162.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-regulacia-rozmnozenna-ludini-biologicni-ta-socialni-aspekti-178162.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-regulacia-rozmnozenna-ludini-biologicni-ta-socialni-aspekti-178162.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-temi-regulacia-rozmnozenna-ludini-biologicni-ta-socialni-aspekti-178162.html
https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=7009
https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=7009
https://www.youtube.com/watch?v=qUnj1r_f61k
https://www.youtube.com/watch?v=qUnj1r_f61k


Підручник О. Авраменко Українська література 11 клас (рівень 

стандарт), К.: Грамота, 2019. 

Українська 

література 

Олександр Довженко. « 

Зачарована Десна». Два ліричних 

герої: малий Сашко і зріла 

людина. 

Переглянути матеріал за посиланням. 

Опрацювати матеріал підручника с. 169 – 171 й виписати до 

робочих зошитів образну характеристику персонажів  кіноповісті « 

Зачарована Десна». 

Підручник О. Авраменко Українська література 11 клас (рівень 

стандарт), К.: Грамота, 2019. 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=em1TOLJNfmw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=em1TOLJNfmw
https://www.youtube.com/watch?v=em1TOLJNfmw


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Технологія 

зварювальних робіт 

galinalu69@gmail.co

m 

Принцип роботи універсального 

зварювального автомату ТС-42 

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 9.7.4.  Скласти конспект. 

Відповісти на питання 10, стр.187.  
 

Технологія 

зварювальних робіт 
Принцип роботи автомату АДФ-1250 

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 10.6.2 . 

Скласти конспект. Відповісти на питання 9 стр. 214. 
 

Обладнання 

зварювальних робіт 

Підготовка кромок та їх складання під 

зварювання в середовищі захисних 

газів 

І.В. Гуменюк опрацювати § 9.3 Скласти конспект 

відповісти на питання 4 стр.187. 
 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Футбол. Техніка прийому. Вправи на координацію. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=vzCtZ9K

BQCY&list=PL_ZQjq

wqsKqCs4qQCQsF_p

1KlHG1o6xSE 

Українська 

література 
ndovganich75@gmai

l.com 
Урок – підсумок. Дати відповіді на питання флеш-карток за посиланням. 

https://naurok.com.ua/t

est/prozove-rozma-

ttya-437761/flashcard 

Фізика 
ticibulka80@gmail.c

om 
71. Повторення вивченого за рік. Повторіть курс фізики за навчальний рік.  

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. – 192с. 

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. 

https://naurok.com.ua/

prezentaciya-

mizhnarodni-

vidnosini-168567.html 

 

Громадянська 

освіта 
Міжнародні відносини та міжнародне 

право. 

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 §49. 

2) Перегляд презентації  «Міжнародні відносини» за 

посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Міжнародні відносини(МВ) та їх види. 

2.Основні принципи МВ. 

3.Міжнародне право (МП) та його особливості 

4.Основні принципи МП. 

4) Письмово дати відповідь на питання: Яке значення для 

України мало визнання її державами світу? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vzCtZ9KBQCY&list=PL_ZQjqwqsKqCs4qQCQsF_p1KlHG1o6xSE
https://www.youtube.com/watch?v=vzCtZ9KBQCY&list=PL_ZQjqwqsKqCs4qQCQsF_p1KlHG1o6xSE
https://www.youtube.com/watch?v=vzCtZ9KBQCY&list=PL_ZQjqwqsKqCs4qQCQsF_p1KlHG1o6xSE
https://www.youtube.com/watch?v=vzCtZ9KBQCY&list=PL_ZQjqwqsKqCs4qQCQsF_p1KlHG1o6xSE
https://www.youtube.com/watch?v=vzCtZ9KBQCY&list=PL_ZQjqwqsKqCs4qQCQsF_p1KlHG1o6xSE
https://naurok.com.ua/test/prozove-rozma-ttya-437761/flashcard
https://naurok.com.ua/test/prozove-rozma-ttya-437761/flashcard
https://naurok.com.ua/test/prozove-rozma-ttya-437761/flashcard
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodni-vidnosini-168567.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodni-vidnosini-168567.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodni-vidnosini-168567.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodni-vidnosini-168567.html


Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Інформаційні 

технології 

darylik2718@gmail.co
m 

Інструктаж з БЖД.  

Практична робота 2. Програми для 

обробки текстової та числової 

інформації. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання.  

1) 

https://classroom.google.com/

w/Njg1NzQxNzI0NDZa/t/all 

Код доступу: gi3tgoz 

Інформаційні 

технології 

Глобальна мережа Internet. Історія 
її розвитку. Структура 
комп'ютерної мережі Internet. 
Адреса користувача. Пошук 
інформації в інтернет. Проблеми 
захисту інформації в 
комп'ютерних мережах. 
Перспективи розвитку глобальної 
мережі Internet. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

  

1) 

https://classroom.google.com/

w/Njg1NzQxNzI0NDZa/t/all 

Код доступу: gi3tgoz 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Волейбол. Комбіновані вправи. Вправи на координацію. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=fKLLEMYk4NU 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.

com 

Контрольна робота. Проза другої 

половини ХХ ст. Українська 

історична проза. Сучасна 

українська література (Тест ). 

 

Виконати письмово контрольну роботу за 

посиланням. 

 

https://naurok.com.ua/kontroln

a-robota-6-ukra-nska-proza-v-

drugiy-polovini-xx-stolittya-i-

variant-3572.html 

 

Основи галуз. 

економіки і 

підприємництва 

vika.belokon1974@g

mail.com 

Сутність підприємництва, його 

функції, організаційно-правові 

форми та умови існування. 

Правові засади заснування власної 

справи. 

(1) Підручник В.Я. Бобров. Основи ринкової 

економіки і підприємництва. – К.: Вища шк., 2003. 

(2) Підручник В. Є. Сафонова, В.Я. Бобров. Основи 

ринкової економіки і підприємництва. – Київ ДП 

Видавничий дім «Персонал», 2017. §13.1-13.3 

стор.364-381 за підручником (1).  

http://maup.com.ua/assets/files/

lib/book/osnovi_rink_ekonom_

1_2017.pdf 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

П.Ч.Помітні сучасні літературні 

явища: творчість ПаолоКоельо 

«Алхімік. Щоденник мага. Книга 

воїна світла» 

Ознайомитись з матеріалами за посиланням. 

Підготуватися до контрольної роботи. 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-paolo-koelo-alhimik-

180035.html 

Зарубіжна література 
Контрольна робота з теми «Із 

літератури кінця ХХ - початку ХХІ 

століття» 

Пройти тест за посиланням 

Код доступу iafwqrf 

(зарубіжна література 35 група) 

https://classroom.google.com/c

/NzAyOTI4MDAxMzJa 

 

16 – виробниче навчання; 15, 43, 38 група - самопідготовка 
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https://classroom.google.com/w/Njg1NzQxNzI0NDZa/t/all
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mailto:vika.belokon1974@gmail.com
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/osnovi_rink_ekonom_1_2017.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/osnovi_rink_ekonom_1_2017.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/osnovi_rink_ekonom_1_2017.pdf
https://naurok.com.ua/prezentaciya-paolo-koelo-alhimik-180035.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-paolo-koelo-alhimik-180035.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-paolo-koelo-alhimik-180035.html
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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/

