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Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Географія molchusik@gmail.com 

Урок узагальнення з теми 

«Америка. Загальна 

характеристика Америки». 

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

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

1) Повторити § 22-24 

2) Письмово виконати тестові завдання за посиланням. 

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

merika-zagalna-

harakteristika-65586.html 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@gm

ail.com 

Проблеми підлітків. 

Контроль письма. 

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 

– усно. 

3.Пройти тест з письма за посиланням 2. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=JxgyGEv4jvY 

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

art/269753 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Нападаючий 

удар. 
Вправи на спритність. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=pSnJZNUpjIc 

Зарубіжна 

література 
Контрольна робота. Пройти тест за посиланням. Код доступу iafwqrf. 

https://classroom.google.co
m/c/NzAyOTI4MDAxMzJa 

Громадянська 

освіта 

molchusik@gmail.com 

Інструктаж з БЖД. 

Практичне заняття №4 

«Повага до меншин – умова 

збереження миру». 

Підготувати презентацію на одну з тем: 

1) Як визначається належність до меншини?  

2) Що таке «етнічна меншина»?  

3) Акти геноциду та етнічних чисток в історії XX — початку 

XXI ст. 

4) Тендерні та сексуальні меншини.  

5) Вікові меншини.  

6) Меншини людей із вадами здоров’я. 

 

Громадянська 

освіта 

Урок узагальнення з теми 

«Демократичне суспільство 

та його цінності». 

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) Повторити § 20-28. 

2) Письмово виконати тестові завдання за посиланням. 

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

emokratichne-suspilstvo-ta-

yogo-cinnosti-331712.html 
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Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання 
предмет 

Інформатика 
darylik2718@gmail

.com 

Проблеми забезпечення безпеки в 

комп'ютерних системах і мережах. 

Мережеві загрози, вразливості і 

атаки. Засоби захисту мереж. 

Основні захисні механізми. 

Політика безпеки при доступі до 

мережі загального користування. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою коду 

доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

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

g1MjgyNDcyNDRa/t/all 

Код доступу: 4u6wzmt  

Устаткування підприємств 

харчування 

g.kr.v.irina@gmail.

com 

Машини для подрібнення сухих 

продуктів. 

Записати конспект за посиланням.  

Дати відповіді на контрольні питання. 

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/

data/Konkursu/2008_2009/Gordiyc

hyk_2008_2009/Kuhar_Dist/predm

et/Oblad/Obl_kk_11/urok/T_4/podr

ibnyvaz.htm 

Устаткування підприємств 

харчування 

Лабораторно – практична робота 

«Будова, принцип роботи, правила 

експлуатації машин для підготовки 

сировини». 

Оформити звіт за зразком. 

https://vseosvita.ua/library/laborato

rna-robota-15-masini-ta-

mehanizmi-dla-pidgotovki-sirovini-

110864.html 

Технологія приготування 

борошняних 

кондитерських виробів з 

основами товарознавства 

Використання та недоліки 

масляних кремів. Умови 

зберігання. 

Зайцева Г. Т. Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів. Записати 

таблицю, стор. 117. Пройти тести за 

посиланням. 

https://naurok.com.ua/test/join?gam

ecode=573586 

 

Технологія приготування 

борошняних 

кондитерських виробів з 

основами товарознавства 

Технологія приготування 

вершкового крему. 

Записати  рецептуру вершкового крему, 

вершкового на желатині, стор. 238 – 239.  

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/

data/Konkursu/2008_2009/Gordiyc

hyk_2008_2009/Kuhar_Dist/predm

et/kond/Urok/69_9.htm 

Технологія приготування 

борошняних 

кондитерських виробів з 

основами товарознавства 

Технологія приготування 

сметанного крему. 

Записати  рецептуру сметанного крему, 

вершково-сметанного, стор. 239. 

Скласти технологічну схему крему вершкового 

на желатиновій основі. 

https://m.youtube.com/watch?v=7

M_73sRbGF0&t=151s 

Фізика 
ticibulka80@gmail.

com 

76. Розв'язування задач. 

Підготовка до контрольної роботи 

№5 (частина ІІ. 

Електромагнетизм). 

Виконайте завдання для самоперевірки на 

стор. 94 підручника «Фізика-11 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. 

 

Всесвітня історія 
molchusik@gmail.

com 

Постіндустріальне суспільство. 

Розвиток культури у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень 

стандарту) 2018. – 160с. 
1) Опрацювати §25-29. 

2) Перегляд презентації  «НТР в др. п. ХХст.» за 

посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.НТР. 

2.Становлення постіндустріального суспільства. 

3.Сучасні тенденції в освіті. 

4.Розвиток літератури та мистецтва. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-

uroku-vsesvitno-istori-v-11-klasi-

naukovo-tehnichna-revolyuciya-v-

drugiy-polovini-hh-st-111686.html 
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Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Удари по м’ячу з лету. Вправи влучність. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=icwEAJm3U7k 

Фізична культура Футбол. Навчальна гра. Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=vzCtZ9KBQCY&list=P

L_ZQjqwqsKqCs4qQCQsF_p

1KlHG1o6xSE 

Хімія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 
Сучасні силікатні матеріали. 

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

закладів загальної середньої освіти / О. Г. 

Ярошенко. К.: УОВЦ «Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 31. Записати в зошит різновиди 

силікатних матеріалів та їх склад. 

2. Переглянути відео-урок за посиланням. 

3. Виконати завдання № 1, с. 170 (підручник). 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VXfz1bAZ5Do 

 

Математика 
urumbeglikovat@gmai

l.com 
Екстремуми  функції. 

Підручник: О. Істер. Математика 10 клас. 

Рівень стандарту. 

1.Опрацювати  §24. 

2.Записати алгоритм для знаходження 

найбільшого та найменшого значень функції. 

3.Розвзуємо разом: задача № 2 стор.216. 

4.Виконати  письмово №24.4 стор.219. 

 

Українська мова 
ndovganich75@gmail.

com 

 

Стилістичні особливості слів 

іншомовного походження. 

Опрацювати матеріал підручника с. 159. 

Переглянути матеріал за посиланням. 

Виконати завдання 7, с. 162 

Підручник О. Авраменко Українська мова 11 клас 

(рівень стандарт), К.: Грамота, 2019. 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ooYMWPyshpU 

 

  

Біологія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 

Урок оцінювання досягнення 

компетентностей з теми: «Сталий 

розвиток та раціональне 

природокористування». 

1. Виконати завдання за посиланням. 

https://classroom.google.co

m/c/NzA2ODA4NzA1MDR

a 

код доступу: dma5dks 
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Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання 
предмет 

Технологія 

зварювальних 

робіт galinalu69@gmai

l.com 

Технологія зварювання 

вугільним і графітовим 

електродом.  

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 9.11. Скласти конспект 

переглянути фільм за посиланням. 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OZLgf-PIOtQ 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Режим зварювання під 

флюсом.  

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 10.7. Скласти конспект. Виконати завдання 8 

стор.214. 
 

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/users_

files/05536359/170ea0e59749

bfb5c60cec359b6b1682.pdf 

 

Географія 
Вторинний сектор 

економіки. 

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 §22. 

2) Перегляд відео «Промисловість світу: металургія», «Промисловість 

світу:машинобудування» за посиланням 1,2. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Металургійне виробництво. 

2.Машинобудування. 

3.Фармацептична промисловість. 

4.Виробництво текстилю,одягу, взуття. 

3) Підготуйте повідомлення «Сучасний стан виробництва й ринку чорних 

металів (кольорових металів, автомобілів, одягу)» (на вибір). 

1. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UAZl77EMqoU 

2. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=1NMz0iqL8Nw 

 

Фізика 
ticibulka80@gma

il.com 
72. Підсумковий урок. 

Повторіть курс фізики за навчальний рік. 

У Вас повинні бути виконані контрольні роботи: 

58. Контрольна робота №3. Розділ ІІ.  

Електромагнітні коливання та хвилі (09.04.2020); 

70. Контрольна робота №4 за темою «Оптика». (06.05.2020). 

Сайт викладача фізики О.В. 

Лук`янчикової 

https://sites.google.com/view/

pervomluk/ 
 

https://classroom.google.com/

c/ODE1Nzc1MDQ3MjVa 

Код курсу: f346i6r. 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

galinalu69@gmai

l.com 

Механізована підготовка 

кромок металу під 

зварювання. 

Переглянути фільм.  
https://www.youtube.com/wat

ch?v=P2vTy1NBShw 

Хімія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Неметали. Загальна 

характеристика 

неметалів. Фізичні 

властивості. 

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

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

1. Опрацювати §15, с. 76-79. Скласти конспект. 

2. Ознайомитись з матеріалами за посиланнями 1, 2. 

3. Записати в зошит повідомлення про застосування одного з неметалів у 

промисловості. 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-po-temi-nemetali-

zagalna-harakteristika-

nemetaliv-fizichni-vlastivosti-

vl-134735.html 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=RN4jnH8G2Zo 

https://www.youtube.com/watch?v=OZLgf-PIOtQ
https://www.youtube.com/watch?v=OZLgf-PIOtQ
https://rada.info/upload/users_files/05536359/170ea0e59749bfb5c60cec359b6b1682.pdf
https://rada.info/upload/users_files/05536359/170ea0e59749bfb5c60cec359b6b1682.pdf
https://rada.info/upload/users_files/05536359/170ea0e59749bfb5c60cec359b6b1682.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UAZl77EMqoU
https://www.youtube.com/watch?v=UAZl77EMqoU
https://www.youtube.com/watch?v=1NMz0iqL8Nw
https://www.youtube.com/watch?v=1NMz0iqL8Nw
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://classroom.google.com/c/ODE1Nzc1MDQ3MjVa
https://classroom.google.com/c/ODE1Nzc1MDQ3MjVa
https://www.youtube.com/watch?v=P2vTy1NBShw
https://www.youtube.com/watch?v=P2vTy1NBShw
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-nemetali-zagalna-harakteristika-nemetaliv-fizichni-vlastivosti-vl-134735.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-nemetali-zagalna-harakteristika-nemetaliv-fizichni-vlastivosti-vl-134735.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-nemetali-zagalna-harakteristika-nemetaliv-fizichni-vlastivosti-vl-134735.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-nemetali-zagalna-harakteristika-nemetaliv-fizichni-vlastivosti-vl-134735.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-nemetali-zagalna-harakteristika-nemetaliv-fizichni-vlastivosti-vl-134735.html
https://www.youtube.com/watch?v=RN4jnH8G2Zo
https://www.youtube.com/watch?v=RN4jnH8G2Zo


Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Культура молодого 

робітника 
natalagaraz89@gmail.
com 

Види професіональної етики та їх 

гуманістична спрямованість. 

Пройдіть за посиланням  та законспектуйте 

навчальний матеріал. 

https://studopedia.su/17_20505

_vidi-profesiynoi-etiki-ta-ih-

gumanistichna-

spryamovanist.html 

Основи законодавства 

України 

molchusik@gmail.co

m 

Характеристика законодавства про 

охорону природи. Податковий збір 

за транспортний засіб та його 

роботу. 

1) Опрацювати Податковий кодекс України ст.267 

за посиланням 1 

2) Опрацювати матеріали «Екологічні норми 

«Євро»», «Євро - 6» за посиланням 2,3 

3) Письмово дати відповідь на питання: 

1.Що таке «транспортний податок»? 

2.Порядок та строки сплати податку 

3.Що є об’єктом оподаткування? 

4.Що таке «євро» стандарти? 

5.Який  «євро» стандарт діє в Україні? 

1. 

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

show/2755-17 

2. 

https://propozitsiya.com/ekolog

ichni-normi-ievro 

3. 

https://biz.liga.net/ekonomika/a

vto/novosti/verhovnaya-rada-

otlojila-vvedenie-standarta-

evro-6-dlya-novyh-avto 

Математика 
urumbeglikovat@gmai

l.com 
Підсумкова контрольна робота. 

Виконати  письмово контрольну роботу В-1. 

Стор.242(2,4),  завдання  №10 стор.276. 
 

Українська літ-ра 
ndovganich75@gmail.

com 

Сучасна українська література. 

Творчість Сергія Жадана. 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

У робочих зошитах записати характерні риси 

творчості Сергія Жадана. 

https://zno.if.ua/?p=6292 

Професійна етика та 

культура водіння 
gsljusarev@i.ua Контрольна робота. 

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

Підручник для ПТНЗ-Київ.: Пед.преса. 2008., 

відповісти на тестові запитання на стор.266-275. 

Відповіді надіслати мені на електронну пошту.  

http://borodianka-

mnvk.edukit.kiev.ua/Files/dow

nloads/Kultura%20ta%20etika

%20vodinnya.pdf 

Культура молодого 

робітника natalagaraz89@gmail.

com 

Поняття зміст і структура 

моральної культури особливості. 

Пройдіть за посиланням  та законспектуйте 

навчальний матеріал. 
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/c

ulture/30432/ 

Культура молодого 

робітника 
Моральна культура посадової 

особи та її формування. 

Пройдіть за посиланням  та законспектуйте 

навчальний матеріал. 
https://studfile.net/preview/577

6728/page:38/ 
 

 

 

 

  

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/

