
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

                                                                                                                                                      ____________Галина ЛУХАНІНА 

 РОЗКЛАД УРОКІВ на  16 березня  (понеділок) 

Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Біологія 
ermakovakaterina89@gmail.

com 

Урок оцінювання 

досягнення 

компетентностей. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. повт. §8-12.  

Захист Вітчизни Orehovd1956@gmail.com 
Основні риси 

загальновійськового бою. 

§24 підручик: «Захист Вітчизни» підручник 10 класу 

закладів загальної середньої освіти. Герасімів І.М; Пашко 

КО; Фукам М; Щирба Ю.П. 

 

Технологія 

приготування їжі з 

осн. товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.com 

Значення  перших  страв  

у  харчуванні. 

Класифікація. 

Самостійно опрацювати розділ «Технологія  приготування  

супів». (ст. 185 – 226). Доцяк В. С. Українська кухня : 

підруч. для учнів проф.-техн. закл. освіти. – Львів: Оріяна-

Нова, 1998. – 556. 

Теми  (записати конспект): 

Значення  перших  страв  у  харчуванні. Класифікація. 

http://irbis-

nbuv.gov.ua/ulib/item/

UKR0001745 

 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Класифікація машин для 

приготування тіста. 

Самостійно опрацювати теми, законспектувати: 

Класифікація машин для приготування тіста (ст.129). 
Шинкаренко О. П. та ін. Технічне оснащення підприємств 

громадського харчування. Частина 1. Механічне 

устаткування. – Львів: Оріяна – Нова, 2005 – 240с. 

 

Хімія 

ermakovakaterina89@gmail.

com 

Поняття про багатоатомні 

спирти на прикладі 

гліцерилу, його хімічні 

властивості. 

Хімія. 10 кл. Ярошенко О. Г. § 11, с. 74-75, § 12, с. 78-79.  

Біологія 

Білки, нуклеїнові 

кислоти: огляд будови й 

біологічної ролі. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І § 20, вик. завд. с. 81.  

Фізика ticibulka80@gmail.com 
Захист навчальних 

проєктів. 

Підготувати навчальний проєкт з теми: «Механічні 

коливання і хвилі». 
 

Технології annavitpervom@gmail.com  
Виготовлення деталей годинника згідно виготовленого 

кресленика (пелюстки - 8 шт., промені – 8 шт.). 
 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001745
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001745
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001745


 

Група №15 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Захист Вітчизни 
Orehovd1956@

gmail.com 

Вибір місця для ведення 

спостереження. Способи вивчення 

місцевості, виявлення цілей та 

доповідь про їх знаходження. 

 

Опрацювати презентацію, відповісти на питання. 

https://vseosvita.ua/library/

vibir-misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-

po-predmetu-zahist-

vitcizni-dla-provedenna-

lekcij-141241.html 

 

Зарубіжна літ-ра 
zastupvux29@ 

jmail.com 

Проблема краси й моралі в романі 
«Портрет Доріана Грея». Система 
образів. Еволюція головного 
героя. Роль фантастики у творі. 
Символіка. Традиції і новаторство 
О. Вайльда в жанрі роману.   

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 
Н.Міляновська "Астон" 2018. 
Опрацювати стор.180-189. 
 

 

Біологія 
ermakovakaterin

a89@gmail.com 

Гени структурні та регуляторні. 

Регуляція активності генів в 

еукаріотичній клітині. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. § 39, вивч. види 

генів. 
 

Хімія 
П/р «Розв’язування 

експериментальних задач.» 

Хімія. 10 кл. Ярошенко О. Г. вик. п/р №1, с. 126 

(теор.). 
 

Комплексна система 

ТО, ремонту с/г 

техніки 

gsljusarev@i.ua 

Технологічний процес складання 

тракторів. 

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

система технічногообслуговуваннятракторів і 

автомобілів : підручник / .– К. : Педагогічнапреса, 

2006.– 320 с. С.232-237 

 

Трактори 
Причіпні пристрої гідрофікований 

гак, автозчіпка. 

А. Ф. Головчук В. Ф. Орлов О. П. Строков. 

Експлуатація та ремонт сільськогосподарськоїтехніки: 

Підручник: У 3 кн. Кн. 1: Трактори. -К,:Грамота 2003 

р. 336 ст. С. 256-259. 

 

Трактори 
Призначення, класифікація, загальна 

будова валів відбору потужності. 

3. А. Ф. Головчук В. Ф. Орлов О. П. Строков. 

Експлуатація та ремонт сільськогосподарськоїтехніки: 

Підручник: У 3 кн. Кн. 1: Трактори. - К,: Грамота 2003 

р. 336 ст. С.253-256. 

 

Громадянська освіта 
molchusik@gm

ail.com 

Практичне заняття №3 «Подолання 

стереотипів» 

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. – 240с. (І-ІІ курс). 

Повтор. §17 

Письмово: власні приклади подолання стереотипів 

 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html


Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Технологія 

штукатурних робіт 

Tatiana618@ukr.

net 

Види матеріалів для виготовлення 

вентиляційних коробів. 

 

Електронний підручник, § 9, підтема 

Канали. Опрацювати текст, 

законспектувати. 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f0

0/s00/z0000007/index.shtml 

Технологія 

штукатурних робіт 

Призначення та класифікацію 

підйомно-транспортних механізмів, 

що використовуються. 

 

Опрацювати текст, законспектувати, 

відповісти на питання. 

 

https://revolution.allbest.ru/construction/0046

0939_0.html 

Технологія 

штукатурних робіт 

Державні стандарти, які 

розповсюджуються на всі види 

проектної документації. 

 

Ознайомитись з текстом. 
http://profidom.com.ua/a-2/a-2-4/1353-dstu-

b-a-2-4-52009-spdb-zagalni-polozhenna 

Технологія 

штукатурних робіт 

Технологія відливання плит з 

укладанням арматури. 

 

Опрацювати текст, законспектувати, 

відповісти на питання. 

http://budtehnika.pp.ua/9126-sposobi-

vigotovlennya-zalzobetonnih-virobv-

konstrukcy.html 

Захист Вітчизни 
Orehovd1956@g

mail.com 

Склад бойової групи. Розподіл 

обов’язків між військо службовцями.  

 

 

  

 

Самостійно відпрацювати та 

закріпити викладений матеріал. §29 

підручик: «Захист Вітчизни» 

підручник 10 класу закладів загальної 

середньої освіти. Герасімів І.М; 

Пашко К.О. 

 

Українська мова 

ndovganich75@

gmail.com 

Складні випадки написання 

прізвищ, географічних назв. 

Н. Голуб, В. Новосьолова 

Українська мова (рівень стандарт), 

10 клас К.: Педагогічна думка, 

2018 

№ 35 складні випадки написання 

прізвищ, географічних назв 

Українська 

література 

Образ панні – утілення ідеї вічної 

жіночності й краси в новелі В. 

Винниченка «Момент». 

О. Авраменко, В. Пахаренко 

Українська література ( рівень 

стандарт). 10 клас К.: Грамота, 

2018, с.202, дати відповіді на 

питання с.204. 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-

dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-

po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-141241.html 

 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000007/index.shtml
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000007/index.shtml
https://revolution.allbest.ru/construction/00460939_0.html
https://revolution.allbest.ru/construction/00460939_0.html
http://profidom.com.ua/a-2/a-2-4/1353-dstu-b-a-2-4-52009-spdb-zagalni-polozhenna
http://profidom.com.ua/a-2/a-2-4/1353-dstu-b-a-2-4-52009-spdb-zagalni-polozhenna
http://budtehnika.pp.ua/9126-sposobi-vigotovlennya-zalzobetonnih-virobv-konstrukcy.html
http://budtehnika.pp.ua/9126-sposobi-vigotovlennya-zalzobetonnih-virobv-konstrukcy.html
http://budtehnika.pp.ua/9126-sposobi-vigotovlennya-zalzobetonnih-virobv-konstrukcy.html
mailto:ndovganich75@gmail.com
mailto:ndovganich75@gmail.com
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html


 

Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Комплексна система 

ТО, ремонту с/г 

техніки 

gsljusarev@i.ua 

ТО гідравлічного обладнання. 

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

Комплексна система технічного обслуговування 

тракторів і автомобілів : підручник / .– К. : 

Педагогічнапреса, 2006.– 320 с. С.222-224. 

 

Комплексна система 

ТО, ремонту с/г 

техніки 

ТО електричного обладнання. 

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

Комплексна система технічного обслуговування 

тракторів і автомобілів : підручник / .– К. : 

Педагогічнапреса, 2006.– 320 с. С.212-221. 

 

ПДР 
Знаки сервісу. Призначення, 

назва місце встановлення. 
Правила дорожнього руху: пункт 33. 

https://vodiy.ua/pdr/ 

 

Географія 
molchusik@gmail.co

m 
Клімат і кліматотвірні чинники 

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

заг. серед. освіти / В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. 

– К.: Генеза, 2018. – 192с. (І-ІІкурс). Опрацювати 

§10. 

 

Математика urumbeglikovat@gmai

l.com 
Комбінації призми і циліндра. 

Підручник Г.П. Бевз Математика 11 клас 2015 р. 
Р.6  34 №1116, Р.6  34 №1118. 

 
Математика 

Інформ. технології в 

управлінні трактором 
Tatiana618@ukr.net 

Автоматичний ґрунтовий 

пробовідбірник (глибина відбору 

від 10 до 120 см). Супутникова 

система позиціонування (GPS). 

 

Опрацювати текст, законспектувати, відповісти 

на питання. 

http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp

-

content/uploads/sites/20/lekcija-

4.his-tehnolohiyi-u-

roslynnyctvi.pdf 

 

Трактори gsljusarev@i.ua 

Підсумковий урок з теми 

«Трансмісія тракторів».  

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. Повторити С.158-173. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=fGwEpGoWwmo 

 

 

https://vodiy.ua/pdr/
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-4.his-tehnolohiyi-u-roslynnyctvi.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-4.his-tehnolohiyi-u-roslynnyctvi.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-4.his-tehnolohiyi-u-roslynnyctvi.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-4.his-tehnolohiyi-u-roslynnyctvi.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-4.his-tehnolohiyi-u-roslynnyctvi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fGwEpGoWwmo
https://www.youtube.com/watch?v=fGwEpGoWwmo


 

Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Основи технічного 

оснащення 

(устаткування) 

підприємств 

харчування g.kr.v.irina@gmail.

com 

Теплове устаткування з 

електричним обігрівом.  

Підручник:  Бойко М. М. Експлуатація холодильного 

та торговельного обладнання. – Х.: «Компанія СМІТ», 

2001. – 512с. Дати відповідь на питання: «Яке 

обладнання відноситься до теплового з електричним 

обігрівом?». 

 

Основи організації 

виробництва та 

обслуговування 

Відділення для приготування 

начинок і фаршів. 

Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. Технологія 

виготовлення борошняних кондитерських виробів. – 

Київ: Вікторія , 2002. Самостійно опрацювати тему, 

законспектувати: Відділення для приготування 

начинок і фаршів (ст. 88 – 93). 

 

Українська мова 
ndovganich75@gm

ail.com 
Будова складного речення. 

Олександр Авраменко. Українська мова 11 клас 

(рівень стандарту) К.: Грамота, 2019                     § 

30-31, с.95 впр. 2.3 с. 96. Впр. 5. С. 97. 

 

https://vseosvita.ua/librar

y/vibir-misca-dla-

vedenna-sposterezenna-

prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-

dla-provedenna-lekcij-

141241.html 

Фізика 
ticibulka80@gmail.

com 

Електричний струм, електричне 

коло. Постійний струм. Джерела 

струму. 

Підручника «Фізика-11 клас» В.Г. Бар’яхтар 

 та інші. Опрацювати  §1. 
 

Основи гігієни та 

сан.вимог  

виробництва 

g.kr.v.irina@gmail.

com 

Контрольна робота. 
Повторити розділ. Скласти кросворд за пройденими 

темами. 
 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських 

виробів з основами 

товарознавства Основні правила випікання 

(смаження) виробів. 

Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. Технологія 

виготовлення борошняних кондитерських виробів. – 

Київ: Вікторія , 2002. Самостійно опрацювати теми, 

законспектувати: 

стор. 95-96. 

. 

 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських 

виробів з основами 

товарознавства 

 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 

jmail.com 

Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). 

«Старий і море». Віхи життя й творчості 

митця. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея. 

Реалістичний, міфологічний і філософський 

плани повісті «Старий і море». 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019 Опрацювати 

стор.128-133. Створити рекламу-презентацію 

твору «Старий і море». 

 

Українська мова 
ndovganich75@

gmail.com 

Підготовка до к/р за темою «Пунктуаційа 

норма». 

Олександр Авраменко. Українська мова 11 клас 

(рівень стандарту) К.: Грамота, 2019 § 32-43, 

с.100-144. 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-

misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-141241.html 

Громадянська освіта 
molchusik@gm

ail.com 
Практичне заняття № 2 «Створюємо бізнес-

план власного підприємства» 

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. – 240с. (І-ІІ курс). Письмово скласти 

бізнес-план власного підприємства. 

 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 

jmail.com 

Ясунарі Кавабата (1899 – 1972). «Тисяча 

журавлів». Відображення самобутності 

японської культури у повісті «Тисяча 

журавлів». Роль чайної церемонії в 

композиції твору. Провідні ідеї (утвердження 

ідеї єдності людини з природою, гармонії зі 

світом, повернення до національних традицій 

і вічних цінностей). 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019 Опрацювати 

стор.133-140. 

 

Географія 

molchusik@gm

ail.com 

Плани населених пунктів. 

Практичне використання топографічних карт, 

планів. Практична робота 4. Читання схем 

руху транспорту свого міста (обласного 

центру) 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 10 кл. 

закл. заг. серед. освіти / В.В.Безуглий, 

Г.О.Лисичарова. – К.: Генеза, 2018. – 192с. (І-

ІІкурс). Опрацювати §2. Робота з картою  

«Атлас автомобільних  доріг України». 

 

Історія України УРСР на початку десталінізації 

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. – 302с. 

Опрацювати §9. 

 

Біологія 
ermakovakaterin

a89@gmail.com 
Урок оцінювання досягнення 
компетентностей. 

Біологія і екологія. 11 кл. Соболь В. І. повт. § 
53-60. 

 

Українська література 
ndovganich75@

gmail.com 
ПЧ  Григір Тютюнник. «Син приїхав». 

Читати твір. 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-

misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-141241.html 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html


Група №38 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Українська мова 
ndovganich75@
gmail.com 

РМ відгук про телепередачу. Написання та редагування відгуку.  

Математика 
urumbeglikovat
@gmail.com 

Обчислення площ плоских фігур. 
Підручник Г.П. Бевз Математика 11 
клас 2015 р. Р.3   § 16  №542. 

 

Людина і світ 
zastupvux29@ 
jmail.com 

Політичні інститути і процеси. 

Політика як суспільне явище. 

Політична система: сутність, 

структура, функції. Типи політичних 

системи. Політична система України. 

Політичні партії. Опозиція. Лобізм. 

Політична еліта та політичне 

лідерство. 

Людина і світ,11 клас. Рівень 

стандарту. Т.В.Бакка,—К. «Освіта», 

2012. Опрацювати тему №9, стор.140-

160; відповідати на питання стор.160. 

 

Українська література 

ndovganich75@
gmail.com 

ПЧ  Григір Тютюнник. «Син 

приїхав». 

Читати твір. 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-
vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-
lekcij-141241.html 

Українська література 

Валерій Шевчук. Життя й творчість 

митця. Повість-преамбула до роману 

«Дім на горі». 

Читати твір. 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-
vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-
lekcij-141241.html 

Фізика 
ticibulka80@g

mail.com 

Інструктаж з БЖ. Практична 

робота №5: «Вивчення будови 

дозиметра і складання 

радіологічної карти місцевості». 

Опрацювати матеріал за 

посиланням. Оформити звіт. 

Зробити висновки. 

https://www.youtube.com/watch?v=vEaT
7R-dZAY 

 

Історія України 
molchusik@g

mail.com 

Особливості культурного розвитку 

України (1991-2019рр) 

Опрацювати 

§ 38-39 
 

 

https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-lekcij-141241.html
https://www.youtube.com/watch?v=vEaT7R-dZAY
https://www.youtube.com/watch?v=vEaT7R-dZAY


 

Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізика 
ticibulka80@g

mail.com 

Інструкція з БЖ. Практична робота 

№3: «Визначення довжини світлової 

хвилі». 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Оформити звіт. Зробити висновки 

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

WFQE 

 

Біологія 

ermakovakater

ina89@gmail.

com 

Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й 

біологічної ролі. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. § 

21, заповн. табл.. с. 85. 
 

Математика 
urumbeglikova

t@gmail.com 
Комбінації призми і циліндра. 

Підручник Г.П. Бевз Математика 11 

клас 2015 р. Ч.2 Р.1 § 6 №6 №6.11. 
 

Математика 
Підручник Г.П. Бевз Математика 11 

клас 2015 р. № 6.18. 
 

Культура молодого  

робітника 

natalagaraz89

@gmail.com 

Техніка співбесіди з роботодавцем. Опрацювати матеріал за посиланням. 
https://studway.com.ua/job-interview-7-

steps/ 

Культура молодого  

робітника 

Оформлення документів при 

прийомі на роботу. 

В зошиті записати які необхідні 

оформити документи при прийомі на 

роботу. 

http://lviv.dsp.gov.ua 
 

https://hrliga.com/index.php?module=profess

ion&op=view&id=1856 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uNoitBCWFQE
https://www.youtube.com/watch?v=uNoitBCWFQE
https://studway.com.ua/job-interview-7-steps/
https://studway.com.ua/job-interview-7-steps/
http://lviv.dsp.gov.ua/
https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1856
https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1856


 

Група №43 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Бухгалтерський облік 

seleznevaolga19

48@gmail.com     

Визначення собівартості окремих 

видів с/г продукції   

Б 94 Бухгалтерський облік  на с/г підприємствах. 

Підручник/ за ред.. М.Ф. Огійчука.-К.: Аграрна 

освіта,2008.-605с стор. 473, 477-488 
 

Бухгалтерський облік Облік в бюджетних установах 

Л46 Облік у бюджетних установах: Навчальний 

посібник.-2-е вид., випров./За ред. Леня В.С.-К: 

Каравела, 2017.-564 с. стор 11-41 

Економіка підприємства vika.belokon197

4@gmail.com 

Нормування товарних запасів 

та сировини на різних 

підприємствах. 

Підручник С.Ф. Покропивного «Економіка 

підприємства», 2006. §18.3, стор.472. 
 

Економіка підприємства 

Культура молодого 

робітника Tatiana618@uk

r.net 

Роль кадрової служби в організації 

адаптації молодих працівників 

 

Опрацювати текст, законспектувати, відповісти на 

питання. 

http://ua-

referat.com/%D0%90%D0%B4%D0

%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%

D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B

F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%

BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%

D1%83_2 

Культура молодого 

робітника 

Контрольна робота: захист 

проекту на задану тему. 
Підготувати проєкт. 

Економіка підприємства 
vika.belokon197

4@gmail.com 

Розрахунок товарного 

забезпечення підприємства. 

Підручник С.Ф. Покропивного «Економіка 

підприємства», 2006. §18.4,стор.483. 
 Економіка 

підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


