
ПОГОДЖЕНО 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

                                                                                                                                                             ________________Галина ЛУХАНІНА 

 РОЗКЛАД УРОКІВ на  13 березня  (п’ятниця) 

Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.com 

Практичне заняття. Центрально-Східна 

Європа: вибір між демократією та 

авторитаризмом. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень 

стандарту) : підруч. для 10 кл.  закл. заг. 

серед. освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160с. (І 

курс). Скласти порівняльну таблицю 

«Демократичний та авторитарний режими. 

Спільне. Чим відрізняються».  

 

Громадянська освіта 
Вибори. Принципи виборчого права. 

Референдум. 

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). Опрацювати §21. 

 

Інформатика Tatiana618@ukr.net 

Технології опрацювання звукових даних. 

Практична робота 6. Опрацювання звукових 

даних. 

 

Опрацювати презентацію, виконати 

практичну роботу, відповісти на питання. 

https://onedrive.live.com/vie

w.aspx?resid=FA5D45696F

B78!3346&ithint=file%2cpp

tx&authkey=!AGZC2LcDI0

OFP7U 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 

jmail.com 

Теоретичні засади й художні відкриття поезії 

французького символізму. Взаємодія 

символізму й імпресіонізму в ліриці. Поль 

Верлен (1844 – 1896). «Поетичне мистецтво», 

«Осіння пісня».  Естетичні погляди поета у 

вірші «Поетичне мистецтво». Зображення 

пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». 

Сугестивність, музичність, живописність 

лірики.     

Зарубіжна література 10 клас рівень 

стандарту Н.Міляновська "Астон" 2018. 

Опрацювати стор.205-214 

вивчити вірш «Так тихо серце плаче…». 

 

Географія molchusik@gmail.com Індія 

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 §19. 

 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 

jmail.com 

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», 

«Моя циганерія». Художнє новаторство А. 

Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й 

символізму в сонеті «Голосівки». Образ 

ліричного героя у вірші «Моя циганерія». 

Зарубіжна література 10 клас рівень 

стандарту Н.Міляновська "Астон" 2018. 

Опрацювати стор.216-231 

вивчити вірш «Відчуття». 

 



Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська література 

ndovganich75@gmail.c

om 

Підготовка до к/р за темою 

«Творчість Ольги 

Кобилянської, Василя 

Стефаника й Володимира 

Винниченка». 

О.Авраменко, В. Пахаренко Українська література (рівень 

стандарт). 10 клас К.: Грамота. 

 

https://vseosvita.ua/library/v

ibir-misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-

po-predmetu-zahist-vitcizni-

dla-provedenna-lekcij-

141241.html 

Українська література 

Образне слово поетичного 

модернізму. 

 https://vseosvita.ua/library/vibir

-misca-dla-vedenna-

sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-

provedenna-lekcij-141241.html 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 

jmail.com 

Оскар Вайльд (1854 – 1900). 

«Портрет Доріана Грея». 

Ідейно-естетичні погляди і 

творчий шлях митця. 

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту 

Н.Міляновська "Астон" 2018. Опрацювати стор.170-179. 

 

Історія України  molchusik@gmail.com 

Українські землі у складі 

Румунії 

Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., 

Наумчук О.В. Історія України. Рівень стандарту: підруч. 

для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти. – Тернопіль: Астон, 

2018. – 302с. (І курс). Опрацювати §36. 

 

Біологія 

ermakovakaterina89@g

mail.com 

Сучасні молекулярно-

генетичні методи досліджень 

спадковості людини. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. § 37, вик. завд. с. 

147. 

 

Біологія 

Організація спадкового 

матеріалу еукаріотичної 

клітини та його реалізація. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. § 38, вивч. структ. 

гену. 

 

 

Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Хімія 

ermakovakaterina89@.
mail.com 

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, 
їх утворення й поширення в природі. 

Хімія. 10 кл. Ярошенко О. Г. § 19, c. 112-

114, вик. завд. № 1,2 с. 119. 
 

Хімія 
Урок захисту навчальних проектів з 
теми. 

Хімія. 10 кл. Ярошенко О. Г. Підготувати 

до л/р. 
 

Біологія 
Порушення обміну речовин 
(метаболізму), пов’язані з нестачею 
чи надлишком надходження певних 
хімічних елементів, речовин. 

Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. § 
29, заповн. табл. с. 116. 

 

Біологія 
Біологія і екологія. 10 кл. Соболь В. І. вик. 
п/р №1 с. 112. 

 

Технологія 

штукатурних робіт 

Tatiana618@ukr.net 

Види вентиляційних шахт. 
 

Інформаційний сайт. Опрацювати текст, 
законспектувати. 

https://remontu.com.ua/ventilyacijna-shaxta-

pristrij-i-vidi-vityazhnix-sistem-konstrukciya-

kanaliv-na-daxu-uteplennya-ventshaxt 

Технологія 

штукатурних робіт 

Розбирання та зачищення форм для 
відливання плит та блоків 
вентиляційних коробів. 
 

Електронний підручник, § 9, підтема Канали. 
Опрацювати текст, законспектувати. http://remont.townevolution.ru/books/item/f0

0/s00/z0000007/index.shtml 

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 №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Інформатика Tatiana618@ukr.net 

Практична робота 5. Створення та 

налагодження інтерактивної веб-

сторінки з використанням форм та веб-

програмування. 

 

Опрацювати презентацію, виконати 

практичну роботу, відповісти на питання 

https://naurok.com.ua/praktichna-robota-

stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-

veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-

programuvannya-109871.html 

Зарубіжна літ-ра 
zastupvux29@ 

jmail.com 

Контрольна робота «Шедеври 

європейської лірики першої половини 

xx ст.». 

Зарубіжна література 11 клас рівень 

стандарту В. Паращич «Ранок» 2019. 

Опрацювати стор.87-88, підготуватися до 

к/р з теми: «Шедеври європейської лірики 

першої половини XX ст.». 

 

Фізика ticibulka80@gmail.com 

Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома 

для повного кола. Коротке замикання. 

Безпека під час застосування 

електричних пристроїв. 

Підручник «Фізика-11 клас» Бар’яхтар В. 

Г. та інші. Опрацювати  §4. 
 

Українська мова 
ndovganich75@gmail.c

om 

Відокремленні означення, прикладки, 

обставини. 

Олександр Авраменко. Українська мова 

11 клас 9 рівень стандарту) К.: Грамота, 

2019. Впр.2, с.121, Впр.3, с 121. 

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

vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-

lekcij-141241.html 

Технології 
annavitpervom@gmail.c
om 

Розробка конструкторсько-технологічної 
документації обраного виробу. 
 

стор. 91 «Технічний рисунок», стор.93-95. 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-

pidruchniki 

Фізика ticibulka80@gmail.com 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота 

№5 на тему: «Визначення ЕРС і 

внутрішнього опору джерела струму». 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Оформити звіт. Зробити висновки. 

http://nico-

fiz.at.ua/publ/fizika/11_klas/laboratorna_robo

ta_2_viznachennja_ers_i_vnutrishnogo_opor

u_dzherela_strumu/7-1-0-23 

Громадянська 

освіта 
molchusik@gmail.com Лобіювання інтересів і корупція. 

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). Опрацювати §45,46. Письмово: 

порівняйте поняття лобіювання та 

корупція. Спільне. Чим відрізняються. 

 

 

Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Зарубіжна літ-ра 
zastupvux29@ 
jmail.com 

Пауль Целан (1920 – 1970). «Фуга 
смерті». Віхи життя й творчості Пауля 
Целана. «Фуга смерті» – один із 
найвідоміших творів про Голокост. 

Зарубіжна література 11 клас рівень 
стандарту В. Паращич «Ранок» 2019. 
Опрацювати стор.114-117, 
відповідати на питання 1-8. 

 

https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-stvorennya-ta-nalagodzhennya-interaktivno-veb-storinki-z-vikoristannyam-form-ta-veb-programuvannya-109871.html
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki


Інформатика 
Tatiana618@ukr.

net 

Практична робота 4. Розміщення сайту 

на сервері.  

 

Опрацювати презентацію, виконати 

практичну роботу, відповісти на 

питання. 

http://www.edufuture.biz/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1

%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%

D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%

BC%D1%83:_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D

1%86%D1%96%D1%8F_Web-

%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%

80%D0%B5%D0%B6%D1%96_WWW 

Географія 
molchusik@gmail
.com 

Властивості літосфери та її структура. 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 

11 кл. закл. заг. серед. освіти / 

В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. – К.: 

Генеза, 2018. – 192с. (ІІ курс). 

Опрацювати §6. 

 

Фізика 
ticibulka80@gma

il.com 

Підготовка до контрольної роботи. 
Фізика-10 клас (В.Г. Бар’яхтар 
 та інші.) Повторити  §40-44. 

 

Фізика Захист навчальних проєктів. 
Підготувати навчальний проєкт з теми: 
«Електричне поле». 

 

Технології 
annavitpervom@
gmail.com 

Значення, класифікація холодних страв і 
закусок, їх асортимент. Технологічні 
вимоги до приготування, правила подачі. 
Приготування обраної холодної страви 
або закуски 

Опрацювати матеріал за посиланням. 
https://pidruchniki.com/1924070145002/turizm/pravila_podachi_holodnih_strav_zakusok 

https://studfile.net/preview/5647327/ 

 

Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Охорона праці 
vika.belokon1974@g

mail.com  

Надання першої допомоги при 

нещасних випадках. 

§6.2,стор.192 §6.5. стор.205. Підручник 

Л.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, 

М.В.Гаман «Основи охорони праці». 

http://spb.in.ua/images/Dowloading/vinokurov

a%20osnova%20ohoroni%20praci.pdf 

 

Допуски та технічні 

вимірювання 
galinalu69@ukr.net 

Штангенінструменти.  

 
Опрацювати В.З. Набродов § 2.3.1.  

Читання креслень 
natalagaraz89@gmai

l.com 
Читання розмірів на кресленні. 

М.В. Анисимов, Л.М. Анисимова  

«Креслення», стр. 140  - 142. 

Прочитати розміри на кресленні стр. 

139, рис.234. 

 

Інформатика  Tatiana618@ukr.net 
Об’єктна модель документа. 

 

Опрацювати презентацію, відповісти 

на питання. 
https://naurok.com.ua/veb-programuvannya-

ta-interaktivni-storinki-109868.html 

Слюсарна справа galinalu69@ukr.net Контрольна робота. Повторити конспект.  

Українська 

література 

ndovganich75@gmai

l.com 

 

Число іменника. Іменники, що мають 

лише форму однини чи множини. 

Н. Голуб, В. Новосьолова Українська 

мова (рівень стандарт), 10 клас К.: 

Педагогічна думка, 2018. Впр. 534,с. 

151, Впр. 536, с. 152, Впр.537, с.152. 

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

vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-

lekcij-141241.html 

Фізика 
ticibulka80@gmail.c

om 
Розв'язування задач. 

Підручник «Фізика-11 клас» Бар’яхтар 

В. Г. та інші. Вправа №18 (3, 4). 
 

http://www.edufuture.biz/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_Web-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96_WWW
http://www.edufuture.biz/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_Web-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96_WWW
http://www.edufuture.biz/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_Web-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96_WWW
http://www.edufuture.biz/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_Web-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96_WWW
http://www.edufuture.biz/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_Web-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96_WWW
http://www.edufuture.biz/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_Web-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96_WWW
http://www.edufuture.biz/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_Web-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96_WWW
https://pidruchniki.com/1924070145002/turizm/pravila_podachi_holodnih_strav_zakusok
https://studfile.net/preview/5647327/
https://naurok.com.ua/veb-programuvannya-ta-interaktivni-storinki-109868.html
https://naurok.com.ua/veb-programuvannya-ta-interaktivni-storinki-109868.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


Фізика 
Змінний струм як вимушені 

електромагнітні коливання. 

Підручник «Фізика-11 клас» Бар’яхтар 

В. Г. та інші. Опрацювати  §19 
 

 

Група №38 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=uNoit
BCWFQE 

Фізика Інструктаж з БЖ. Практична робота №4: 

«Вивчення прискорення вільного падіння 

за допомогою маятника». 

Опрацювати матеріал за посиланням. 
Оформити звіт. Зробити висновки. 

https://www.youtube.com/watch?v=7BSw
y3G1xqU 

Українська література 

ndovganich75
@gmail.com 

Григір Тютюнник. «Три зозулі з 
поклоном». Образ любові як втілення 
високої християнської цінності. 

Олександр Авраменко. Українська 
література11 клас ( рівень стандарту) 
К.: Грамота, 2019. 
 

Читати твір 
https://vseosvita.ua/library/vibir-misca-dla-

vedenna-sposterezenna-prezentacia-po-

predmetu-zahist-vitcizni-dla-provedenna-

lekcij-141241.html 

Обладнання та 

технологія 

зварювальних робіт 

natalagaraz89
@gmail.com 

Контрольна робота. 

М.В. Анисимов, Л.М. Анисимова  

«Креслення», стр. 140  - 142. 

Прочитати розміри на кресленні стор. 

139, рис.234. 

 

Обладнання та 

технологія 

зварювальних робіт 

Галузь застосування автоматичного та 

напівавтоматичного зварювання. 

Гуменюк І.В  Обладнання та технологія 

газозварювальних робіт ст. 183 -194. 
 

Обладнання та 

технологія 

зварювальних робіт 

Обслуговування автоматів та 

напівавтоматів для зварювання під 

флюсом та у захисних газах. Правила 

безпеки при проведенні зварювальних 

робіт на автоматах та напівавтоматах. 

І.В. Гуменюк « Технологія 

Електродугового зварювання»  стор. 

147 – 148. 

uk.wikipedia.org/wiki/Автоматичне_зва
рювання_металів 

 

Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Буд. й експлуатація  

вантаж. автомобіля 

gsljusarev@i.
ua 

Особливості будови системи 

живлення. 

В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. Будова й 

експлуатація автомобілів. Підручник для 

ПТНЗ- Київ,: Либідь. 1999.  С.87-91. 
https://www.youtube.com/watch?v=U

P52YJqc53A- система живлення 
Буд. й експлуатація  

вантаж. автомобіля 

Принцип дії приладів системи 

живлення. 

С. 92-103. 

Буд. й експлуатація  

вантаж. автомобіля 

Особливості будови системи 

живлення дизельного двигуна. 

С. 103-117. 

ПДР Швидкість руху, дистанція та 

інтервал між транспортними 

засобами. 

Правила дорожнього руху: 

https://vodiy.ua/pdr/ 

Пункт12,13. 

 

https://vodiy.ua/pdr/


ПДР Обгін та  зустрічний роз’ізд. Пункт 14.  

ПДР Зупинка та стоянка. Пункт 15.  

 

Група №43 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Бухгалтерський облік 

seleznevaolga
1948@gmail.c
om     
 

Облік в сільському господарстві. 
Б 94 Бухгалтерський облік  на с/г підприємствах. 
Підручник/ за ред.. М.Ф. Огійчука.-К.: Аграрна 
освіта, 2008.-605 с. стор. 452-463. 

 

Економіка 

підприємства 
vika.belokon1
974@gmail.co
m 

Розрахунок обсягів виробництва і 

виробничої програми підприємств. 
Підручник С.Ф. Покропивного «Економіка 
підприємства», 2006. §18.1,стор.466. 

 

Економіка 

підприємства 
Розрахунок товарообігу підприємств 

різних типів. 
Підручник С.Ф. Покропивного «Економіка 
підприємства», 2006. §18.2,стор.469. 

 

Економіка 

підприємства 

Розрахунок товарообігу підприємств 

різних типів. 
Підручник С.Ф. Покропивного «Економіка 
підприємства», 2006. §18.2,стор.469. 

 

Діловодство та 

управлінська 

документація seleznevaolga
1948@gmail.c
om     

Використання різноманітних моделей 
персональних комп’ютерів.  
 

Опрацювати, скласти перелік моделей персональних 
комп’ютерів і дати їх основні характеристики. 

l.khadi.kharkov.ua/pluginfile.ph
p/37070/mod_resource/content/

1/ Діловодство та 

управлінська 

документація 

 

Посилання на електронні підручники МОНУ:  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki


 

 

 


