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Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання 
предмет 

Географія 

molchusik@gmail.co

m 

Інструктаж з БЖД. 

Практична робота №5. 
Складання картосхеми 

типології країн Америки за 

рівнем їх економічного 

розвитку 

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

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

Письмово виконати практичну роботу 5 стор.137. 

 

Громадянська 

освіта 

Дитячі й молодіжні 

громадські об’єднання. 

1) Опрацювати §28. 

2) Перегляд презентації «Громадські об’єднання та дитячі 

організації» за посиланням 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Молодіжні громадські організації. 

2.Дитячі громадські організації. 

3.Приклади громадських організацій. 

4.Соціальні проекти. Реалізація соціальних  проектів. 

http://www.myshared.ru/slide/1

387420/ 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

g.kr.v.irina@gmail.c

om 

Марміти. 
Самостійно опрацювати §94, стор. 351  - 354. конспект 

Переглянути відео, презентацію . 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=4&v=UqUcP

1Bxxjk&feature=emb_logo 

 

https://ppt-online.org/48405 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Марміти для перших страв.  

Самостійно опрацювати §94, стор. 355. 

Записати та вивчити правила експлуатації мармітів 

Ознайомитись зі статтею (посилання). 

 

http://ito.vspu.net/Naukova_rob

ota/data/Konkursu/2008_2009/

Gordiychyk_2008_2009/Kuhar

_Dist/predmet/Oblad/Obl_kk_1

1/urok/T_18/Marmit.htm 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Лабораторо – практична 

робота «Допоміжне 

устаткування». 

Оформити звіт лабораторно – практичної роботи. 

https://vseosvita.ua/library/labor

atorna-robota-10-dopomizne-

ustatkuvanna-110856.html 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@

gmail.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/watc

h?v=pq4HrwGKeGA 

 

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

28657 

http://www.myshared.ru/slide/1387420/
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Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання 
предмет 

Інформатика 

darylik2718@gma

il.com 

Тема уроку: Закони України та 

інші нормативно-правові акти, що 

регламентують відносини суб'єктів 

в інформаційній сфері та захист 

інформації. Відповідальність за 

порушення у сфері захисту 

інформації та неправомірного 

використання автоматизованих 

систем. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання.  

1) 

https://classroom.google.c

om/w/Njg1MjgyNDcyND

Ra/t/all 

Код доступу: 4u6wzmt 

Інформатика 

Основні захисні механізми, які 

реалізуються в рамках різних 

заходів і засобів захисту. 

Криптографічні методи захисту 

інформації. Контроль цілісності 

програмних і інформаційних 

ресурсів. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання.  

1) 

https://classroom.google.c

om/w/Njg1MjgyNDcyND

Ra/t/all 

Код доступу: 4u6wzmt 

Українська мова 
ndovganich75@g
mail.com 

Тире в складному реченні. 

Розділові знак при прямій мові. 

 

Опрацювати матеріал підручника с. 140 – 141. 

Виконати завдання 7, с. 143. 

Опрацювати матеріал підручника с. 144 - 145. 

Переглянути матеріал за посиланням. 

Виконати завдання 7, с. 148. 

Підручник О. Авраменко Українська мова 11 клас (рівень 

стандарт), К.: Грамота, 2019. 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=KXLwx1-

xcww 

 

Українська мова 
Контрольна робота. Пунктуаційна 

норма (тест) 

Виконати контрольну роботу за посиланням join.naurok. ua 

До 25.05.2020. Код доступу 4711715. 
 

Всесвітня історія 
molchusik@gmail.
com 

Інструктаж з БЖД. Практичне 

заняття. Міжнародні відносини 

другої половини ХХ – початку ХХІ 

ст.: точки перетину інтересів. 

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

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

1) Повторити §22-24. 

2) Письмово виконати практичну роботу за посиланням. 

https://rada.info/upload/us

ers_files/05536359/170ea

0e59749bfb5c60cec359b6

b1682.pdf 

Біологія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Ембріогенез людини. Взаємодія 

частин зародка, що розвивається 

(явище ембріональної індукції). 

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

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

2018. 

1. Опрацювати § 63. Скласти конспект. 

2. Переглянути відео за посиланням. 

3. Відповісти на питання № 8, 9, с. 263. 

https://www.youtube.com

/watch?v=1LREkx4JrME 

 

Біологія 
Інструктаж з БЖД. 

Лабораторна робота № 4. Вивчення 

етапів ембріогенезу.  

1. Записати в зошит тему, мету, обладнання лабораторної 

роботи. 

2. Виконати завдання № 1-4, с. 262-263 (підручник). 

3. Записати висновки до роботи. 
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https://rada.info/upload/users_files/05536359/170ea0e59749bfb5c60cec359b6b1682.pdf
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Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Зарубіжна 

літ-ра 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 біограією 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/w

atch?v=pHep1CsAimc 

Зарубіжна 

літ-ра 
Контрольна робота 

Пройти тест за посиланням 

Код доступу iafwqrf 
https://classroom.google.com

/c/NzAyOTI4MDAxMzJa 

Математика 
urumbeglikovat

@gmail.com 

Застосування  похідної до дослідження  функцій 

і побудови їх графіків. 

Підручник: О. Істер. Математика. Рівень стандарту. 

1.Повторити алгоритм дослідження  функції за 

допомогою похідної. 

2.Виконати письмово №№ 23.4, 23.6, 23.7. 

 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Футбол. Удари по м’ячу з лету. Вправи влучність. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=icwEAJm3U7k 

Українська 

літ-ра 
ndovganich75@

gmail.com 

Іван Багряний. ”Тигролови”. Вольвий характер 

Григорія Многогрішного. Родина Сірків,майор 

Медвин. Символіка роману. Актуальність для 

нашого часу. 

Опрацювати матеріал з теорії літератури й виписати 

визначення пригодницького  

роману та його ознаки с.162 Пахаренко В. Українська 

література, 11 клас (рівень стандарту):  К.: Грамота, 2018. 

Опрацювати матеріал за посиланням.   

 

https://navsi200.com/literatu

rne/ivan-bahrianyi-

tyhrolovy/ 

Географія 

molchusik@gm

ail.com 

Сучасний стан національної економіки України. 

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 §28. 

2) Перегляд презентації  «Риси національної економіки 

України» за посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Основні риси економічного розвитку України. 

2.Секторальна структура економіки України. 

https://vseosvita.ua/library/pr

ezentacia-risi-nacionalnoi-

ekonomiki-ukraini-

211625.html 

Географія Первинний сектор економіки України. 

1) Опрацювати §29. 

2) Перегляд презентації «Сучасні риси національної 

економіки України. Конкурентні переваги нашої держави 

на світових ринках сільськогосподарської продукції, 

рудної сировини та металів» за посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Місце України на світових ринках 

сільськогосподарської продукції. 

2.Місце України на світових ринках рудної сировини. 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-suchasni-risi-

nacionalno-ekonomiki-ukra-

ni-konkurentni-perevagi-

ukra-ni-na-svitovih-rinkah-

silskogospodarsko-produkci-

rudno-sirovini-i-metaliv-

158482.html 
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-risi-nacionalno-ekonomiki-ukra-ni-konkurentni-perevagi-ukra-ni-na-svitovih-rinkah-silskogospodarsko-produkci-rudno-sirovini-i-metaliv-158482.html


 

Група №28 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 
Технологія 

зварювальних 

робіт 
galinalu69@gmail.com 

Техніка зварювання у 

вуглекислому газі. 

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 9.10. Скласти конспект 

Переглянути фільм за посиланням. 

https://www.youtube.com/

watch?v=unbQh3W0gFA&

t=966s 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Техніка зварювання під 

флюсом. 

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 10.8. Скласти конспект 

Переглянути фільм за посиланням. 

https://www.youtube.com/

watch?v=i0pFzlbRJ5k 

Історія України 

molchusik@gmail.com 

Урок повторення та 

узагальнення. 

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. – 302 с. 

1) Повторити §16-23. 

2) Перегляд відео «Україна в період  кризи радянської системи 

1965 -1985 рр.» за посиланням. 

https://www.youtube.com/

watch?v=neBDtS7Z_V0 
 

Історія України 

Урок узагальнення з теми 

«Україна в період 

загострення кризи 

радянської системи». 

Письмово виконати завдання 1-8 стор.151.  

Математика 
urumbeglikovat@gmail.

com 

Правильна піраміда. 

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

1.Продовжити роботу над § 3, п.2 стор.198. 

2.Записати теорему про площу бічної поверхні правильної 

піраміди. 

 

Математика Розв’язання вправ і задач. 
3.Розв’язуємо разом: задача №4 стор.199. 

4.Самостійно виконати № 3.14. 

Школа онлайн, канал 

«Рада» 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Удари по м’ячу 

внутрішньою стороною 

стопи. 

Вправи на розвиток координації. 
https://www.youtube.com/

watch?v=icwEAJm3U7k 

Фізична 

культура 
Футбол. Удари по м’ячу, 

що котиться. 
Вправи на розвиток сили. 

https://www.youtube.com/

watch?v=icwEAJm3U7k 
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Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gmai
l.com 

Розв’язання вправ і задач. 

Підручник: О. Істер. Математика 11 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Виконати самостійно завдання для перевірки 

знань №4  стор.214. 

 

Математика Підготовка до ЗНО. 

2. Повторити  1-4. 

3. Виконати письмово домашню самостійну 

Роботу №1,стор.212. 

Онлайн ЗНО 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Волейбол. Навчальна гра. Вправи на розвиток сили.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=X0vj9LQPK9w&list=RD

CMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlG

dK_6w&index=19 

Біологія 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Гіпотези виникнення життя на 

Землі 

1. Переглянути матеріали за посиланням 1, 2. 

2. Перелічити та записати в зошит характеристику 

гіпотез виникнення життя на Землі. 

http://osvita.ua/vnz/reports/biol

og/22726/ 

 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-do-uroku-gipotezi-

viniknennya-zhittya-na-zemli-

25136.html 

 

Біологія 
Еволюція одноклiтинних та 

багатоклітинних організмів 

1. Переглянути презентацію за посиланням. 

2. Записати етапи еволюції одноклiтинних та 

багатоклітинних організмів. 

3. Знайти та записати етапи еволюції сучасної 

тварини (на вибір). 

https://ppt-online.org/409824 

 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.

com 

Усе починається з любові. 

Життєвий і творчий шлях Михайла 

Шевченка. 

Опрацювати матеріал за посиланням 1. 

Переглянути матеріал за посиланням 2. 

Записати до робочого зошита біографічні дані 

Михайла Шевченка. 

file:///C:/Users/dovga/Downloa

ds/Postmetodyka_2015_3_11%

20(3).pdf 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=L-SdO8C_uBw 
 

 

 

16, 15, 43, 38 група – самопідготовка. 
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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/

