
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________Галина ЛУХАНІНА 

РОЗКЛАД УРОКІВ на 27 березня 2020 року  (п’ятниця) 

Група №12 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Зупинка м'яча головою. Вправи на витривалість. 
https://ukrprosport.ru/rizn

e/7190-udari-po-m-jachu-

golovoju.html 

Фізична культура Зупинка м'яча грудьми. Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com

/watch?v=vzCtZ9KBQC

Y&list=PL_ZQjqwqsKqC

s4qQCQsF_p1KlHG1o6x

SE 

Фізична культура Зупинка падаючого м'яча. Вправи на розвиток координації. 

https://www.youtube.com

/watch?v=vzCtZ9KBQC

Y&list=PL_ZQjqwqsKqC

s4qQCQsF_p1KlHG1o6x

SE 

Фізична культура Ведення м'яча навколо перетину. Вправи на розвиток координації. 
https://www.youtube.com

/watch?v=06JigKml3Jo 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail

.com 

Теорема про три перпендикуляри. 

1. Опрацювати § 7, Ч.2 , Р.2  стор. 288-289 

Підручник: О. С. Істер. Математика 10 клас                              

2.Записати розв’язок задачі №4( стор.291).   

3. Дати письмові відповіді на питання 1-4 

стор.292. 

 

Математика Теорема про три перпендикуляри. 

Ч.2 Р.2§7№ 7.18  Підручник: О. С. Істер   

Математика 10 клас. 

1.Записати розв’язок задачі №4( стор.291).   

2. Дати письмові відповіді на питання 1-4 

стор.292. 

3. Самостійно розв’язати задачі №7.2.  

 

 

https://ukrprosport.ru/rizne/7190-udari-po-m-jachu-golovoju.html
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Група №15 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська мова 

ndovganich75@gmail.

com 

Правопис префіксів. 

Опрацювати матеріал  підручника Голуб Н.Б., 

Новосьолова В.І. Українська мова, 10 клас ( рівень 

стандарт).-Київ «Педагогічна  думка», 2018, с. 111-112 

Виконати письмово впр. 394, с.112;  

Впр. 395, с.112. 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/osv

ita/zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elektro

nni-pidruchniki 

Українська мова Правопис суфіксів. 

Опрацювати  матеріал підручника Голуб Н.Б., 

Новосьолова В.І. Українська мова, 10 клас ( рівень 

стандарт).-Київ «Педагогічна  думка», 2018, с.112   

Письмово виконати впр. 396, с. 112; 

Впр. 400, с.113. 

https://mon.gov.ua/ua/osv

ita/zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elektro

nni-pidruchniki 

Українська 

література 

Символічність образів Мавки й 

дядька Левка-уособлення духовності 

й краси. Мати Лукаша й Килина – 

антиподи головній героїні Мавці в 

драмі - феєрії Лесі Українки « Лісова 

пісня». 

Опацювати  матеріал за посиланням. 

Опрацювати матеріал підручника Авраменко О.  

Лазаренко В. Українська література, 10 клас(рівень 

стандарту) :  К. : Грамота, 2018.с.226 - 227 

Виконати письмово тестові завдання с.227 -228. 

https://youtu.be/u9btCjjV

HuU 

Фізика 

gsljusarev@i.ua 

Підсумковий урок. 

Виконати письмову роботу згідно посиланню.  

На вибір: (1.1-1.11) – 3 завдання; (1.12-1.34) – 2 завдання; 

(1-35) – 1завдання. 

http://www.zhu.edu.ua/m

k_school/mod/page/view.

php?id=13830 

Фізика 

Пароутворення та конденсація. 

Насичена та ненасичена пара. 

Кипіння. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

середньоі освіти під редакцією В.Г.Бар’яхтара – Хаків: 

видавн. «Ранок», 2018 , опрацювати §31, відповісти на 

контрольні запитання та на питання впр. №31. 

https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 

gmail.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. 
Відповідати на питання 1-24 на сторінці 231. 
Вивчити напам’ять вірш «Відчуття» 
Скористайтесь посиланням для вивчення творчості 
Артюра Рембо. 

https://teachua.com/zar
ub-lit/226-prezentacija-
qartjur-remboq 

Зарубіжна 

література 

РМ Написання есе за віршами 
Шарля Бодлера (на основі вірша 
«Гімн Красі») 

Написати есе за віршами Шарля Бодлера (на основі 
вірша «Гімн Красі»)  
Прослухайте вірш за посиланням. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=QbVZkjA5

WfA 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Захист 

Вітчизни 

Orehovd1956@

gmail.com 

Основи військової 

топографії. 

Самостійно опрацювати та закріпити викладений матеріал. §31-32-33. 

«Захист Вітчизни» підручник 10 класу закладів загальної 

середньої освіти Гарасимів І.М. та інші. 
 

Фізика 

gsljusarev@i.ua 

Вологість повітря. Точка 

роси. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-середньоі 

освіти під редакцією В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. «Ранок», 2018, 

стор. 192-195, відповісти на контрольні запитання та на питання впр. 

№32 

https://uchebniki-online.net/435-

fizika-10-klass-baryahtar.html 

Фізика 

Лабораторна робота №7. 

Вимірювання відносної 

вологості повітря. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-середньоі 

освіти під редакцією В.Г.Бар’яхтара – Хаків: видавн. «Ранок», 2018, 

стор. 192-195 повторити, оформити звіт згідно з посиланням 3,пункт А. 

1.https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-klass-

baryahtar.html 

2.https://www.youtube.com/watch

?v=ghXYywer-kc 

3.http://nam-

kapec.narod.ru/publ/fizika/10_kla

s/laboratorna_robota_5_vimirjuva

nnja_vidnosnoji_vologosti_povitr

ja/20-1-0-127 

Математика 
Urumbeglikovat

@gmail.com 

Перпендикуляр і похила до 

площини. 

1. Опрацювати § 7, Ч.2 , Р.2  стор. 288-289. Підручник: О. С. Істер   

Математика 10 клас.                               

2. Записати розв’язок задачі № 2 стор.290. 

3. Дати письмові відповіді на пит.1-4 стор.292. 

4. Самостійно розв’язати задачі № 7.2 

 

Інформатика 

Tatiana618@ukr.

net 

Тема уроку: Поняття про 

мову розмічання 

гіпертекстового документа. 

 

Опрацювати презентацію за посиланням 1, законспектувати, відповісти 

на питання, опрацювати підручник за вказаними в презентації 

сторінками. 

1) 

https://onedrive.live.com/view.asp

x?resid=E4F5AB1080754985!10

87&ithint=file%2cpptx&authkey

=!AMc_LKS1LOtKSkc  

Підручник Інформатика 10 (11) 

клас Н.В. Морзе 

https://drive.google.com/file/d/13

vEnDIfMQcRSCgcEDGdFUL87

4Z6M8fC1/view 

Інформатика 

Інструктаж з БЖД. 

Технології опрацювання 

звукових даних. Практична 

робота 6. Опрацювання 

звукових даних. 

 

1.Опрацюйте презентацію за посиланням 1. 

2. Виконайте практичну роботу за прикладом в презентації. 

3. Запишіть: тему, мету, теоретичні відомості. 

4. Дайте відповіді на запитання.  

5. Складіть звіт. Отриманий результат та звіт, надішліть на поштову 

скриньку викладачу. 

1) 

https://onedrive.live.com/view.asp

x?resid=FA5D45696FB78!3346&

ithint=file%2cpptx&authkey=!A

GZC2LcDI0OFP7U 

Підручник Інформатика 10 (11) 

клас О.О. Бондаренко 

https://drive.google.com/file/d/1A

aSWI3Tz4HecI-

un4SS3Zd7MpfStpr0E/view 
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https://drive.google.com/file/d/1AaSWI3Tz4HecI-un4SS3Zd7MpfStpr0E/view
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Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Сучасні засоби комунікації. 

 

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

1. Переглянути відео за посиланням, записати та опрацювати нову 

лексику. 

2. Самостійно опрацювати тексти: завд. 2, 7, стор 151-155 підручника. 

3. Письмово: завд 4-6, стор. 154-155 підручника. 

https://www.youtube.com/watch

?v=r9Dp8Gjv_vo 

 

 

Фізика 

ticibulka80@gma

il.com 

Електрорушійна сила 

(ЕРС). Закон Ома для 

повного кола. Коротке 

замикання. Безпека під час 

застосування електричних 

пристроїв. 

1.Опрацюйте§4 стор.18. Підручник «Фізика-11 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші та перегляньте відео урок за 

посиланнями 1 та 2. 

2.Законспектуйте навчальний матеріал §4. 

3. Запишіть розв'язок задачі «Учимося розв'язувати задачі» на стор.21. 

4. Дайте письмові відповіді на контрольні запитання на стор.22. 

5. Самостійно розв'яжіть задачі вправи №4 (1,2, 3) стор.22.  

Д/з та підручник ви можете знайти на сайті (пройдіть за посиланням). 

https://www.youtube.com/watch

?v=F0oYB3KSieU 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=UmO_sWGaOhY 

 

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

rvomluk/ 

 

Фізика 

Інструктаж з БЖД. 

Лабораторна робота №5 на 

тему: «Визначення ЕРС і 

внутрішнього опору 

джерела струму». 

1. Перегляньте виконання л/р за посиланням. 

2. Розв’яжіть задачу (письмово). 

Учень зібрав електричне коло з джерела струму (1), реостата (2), 

ключа (3), амперметра (4) й вольтметра (5). Замкнувши ключ, він двічі 

провів вимірювання напруги на полюсах і сили струму в колі при 

різних опорах зовнішнього кола (див. фотографії). Визначте ЕРС 

джерела струму.  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=2TkYNTBdP5w 

 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko3

0@gmail.com 

Винаходи і винахідники. 

 

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

1. Переглянути відео за посиланням 1, записати конспект. 

2. Самостійно опрацювати завдання 4-4-10, стор 158-159. підручника. 

3. Пройти завдання за посиланням 2, відповіді записати в зошит. 

https://www.youtube.com/watch

?v=bNUfZ3_VkuE 

https://www.youtube.com/watch

?v=afsBnQatUVg 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Нападаючий 

удар. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/watch

?v=-Gdops23Bw8 

Фізична 

культура 
Волейбол. Обманний удар. Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/watch

?v=t-CsiAOFqPo 

Фізична 

культура 
Волейбол. Навчальна гра з 

завданням. 
Вправи на швидкість.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r9Dp8Gjv_vo
https://www.youtube.com/watch?v=r9Dp8Gjv_vo
https://www.youtube.com/watch?v=F0oYB3KSieU
https://www.youtube.com/watch?v=F0oYB3KSieU
https://www.youtube.com/watch?v=UmO_sWGaOhY
https://www.youtube.com/watch?v=UmO_sWGaOhY
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://www.youtube.com/watch?v=2TkYNTBdP5w
https://www.youtube.com/watch?v=2TkYNTBdP5w
https://www.youtube.com/watch?v=bNUfZ3_VkuE
https://www.youtube.com/watch?v=bNUfZ3_VkuE
https://www.youtube.com/watch?v=afsBnQatUVg
https://www.youtube.com/watch?v=afsBnQatUVg
https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8
https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8
https://www.youtube.com/watch?v=t-CsiAOFqPo
https://www.youtube.com/watch?v=t-CsiAOFqPo


Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Біологія 

ermakovakaterina

89@gmail.com 

Закономірності впливу екологічних чинників на 

організми та їх угруповання. Стено- та 

еврибіонтні види. 

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

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

Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 36. 

2. Вивчитиосновні  закономірності впливу екологічних 

чинників на с. 137-138. 

3. Проаналізуйте графіки на с. 139 та сформулюйте 

твердження щодо впливу екологічних чинників на живі 

організми. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=LBBisisa

G_k 

Біологія 
Популяції. Класифікація популяцій. Структура 

та характеристики популяцій. 

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

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

Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 37-38, с. 140-145. 

2. Розв’язати вправу на с. 142-143. 

3. Переглянути відео за посиланням. 

 

Біологія 

Механізми регуляції густоти (щільності) та 

чисельності популяцій. Функціональна роль 

популяцій в екосистемах. 

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

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

Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 38, с. 145-146. 

2. Виконати задання самостійної роботи на с. 146. 

3. Відповісти на питання № 10 на с. 147. 

 

Географія 

molchusik@gmail

.com 

Світовий океан: його складові та ресурсний 

потенціал. Інструктаж з БЖД.  Практична 

робота .7 Складання та аналіз схеми системи 

течій у Світовому океані; порівняння впливу 

холодної та теплої океанічних течії на клімат 

одного з материків. 

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 §12.  

2)Письмово виконати практичну роботу №7 за посиланням. 

https://naurok.com.ua/p

raktichna-robota-13-

vischa-shkola-

88287.html 

 

Географія 
Води суходолу. Прісні води як джерело життя 

на Землі 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. 

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

192с. 

1)Опрацювати §13,14,зробити конспект за планом: 

1.Підземні води. 2.Річки.3.Озера. 4.Льодовики. 

5.Прісна вода. 

2)Написати реферат на тему «Вплив якості води на здоров’я 

людини». 

 

Географія Біосфера та біологічні ресурси 

1)Опрацювати §15. 

2)Перегляд презентації «Біосфера» за посиланням 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Поняття «біосфера», її складові та межі. 

2.Рослинний і тваринний світ. 

3.Біологічні ресурси. 

https://naurok.com.ua/p

rezentaciya-biosfera-

sklad-ta-mezhi-

biosferi-6-klas-

21786.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LBBisisaG_k
https://www.youtube.com/watch?v=LBBisisaG_k
https://www.youtube.com/watch?v=LBBisisaG_k
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-13-vischa-shkola-88287.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-13-vischa-shkola-88287.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-13-vischa-shkola-88287.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-13-vischa-shkola-88287.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html


 

Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Географія 

molchusik@gmail.

com 

Геоїд. Види руху Землі та їхні 

наслідки. 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 11 кл. закл. заг. 

серед. освіти / В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. – К.: Генеза, 

2018. – 192с. 

1)Опрацювати §4. 

2)Перегляд відео «Маятник Фуко»  за посиланням. 

3)Зробити конспект. 

4)Розв’язати задачі письмово: 

Задача 1.За місцевим часом у Миколаєві 12год.06хв..Котра 

година в даний момент за місцевим часом у Києві. 

Задача 2. О котрій годині ви прибудете до Києва, якщо 

вилетіли із Ташкента о 19.00, а політ тривав 4 год.? 

https://www.youtube.com

/watch?v=LHNVrxD9tdo 

 

Географія 
Склад, будова й закономірності 

географічної оболонки. 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 11 кл. закл. заг. 

серед. освіти / В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. – К.: Генеза, 

2018. – 192с. 

1)Опрацювати §5,зробити конспект за планом: 

1.Склад,межі і будова географічної оболонки. 

2.Закономірності географічної оболонки. 

3.Антропосфера.  

2)Заповнити таблицю «Елементи антропосфери своєї 

місцевості» стор. 34. 

 

Інформатика 

Tatiana618@ukr.ne

t 

Тема уроку: Веб-сервер і база даних. 

Взаємодія клієнт-сервер. 

 

Перегляньте відео урок за посиланням 1.  

За посиланням 2 на інформаційному сайті опрацюйте 

текст. Запишіть поняття по темі уроку, дайте відповіді на 

запитання.  

1) 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZWI7Khx6UpE 

2) 

http://educational.mariroz.

com/InformTechVInfrastr

Rynku/lect/lect8.pdf 

Інформатика 

Тема уроку: Використання форм. 

Основні елементи форми. 

 

Перегляньте відео урок за посиланням 1. Опрацюйте 

презентацію за посиланням 2, законспектуйте основні 

поняття по темі уроку, дайте відповіді на запитання. 

1) 

https://www.youtube.com

/watch?v=VIijFwLF0eQ 

2) 

http://www.myshared.ru/s

lide/1232301/ 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

galinalu69@ukr. 

net 
Класифікація обладнання для 

механізованого зварювання. 
І.В. Гуменюк Опрацювати § 9.5. 

 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

galinalu69@ukr. 

net Газова апаратура й прилади.  І.В. Гуменюк Опрацювати § 9.6. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LHNVrxD9tdo
https://www.youtube.com/watch?v=LHNVrxD9tdo
https://www.youtube.com/watch?v=ZWI7Khx6UpE
https://www.youtube.com/watch?v=ZWI7Khx6UpE
http://educational.mariroz.com/InformTechVInfrastrRynku/lect/lect8.pdf
http://educational.mariroz.com/InformTechVInfrastrRynku/lect/lect8.pdf
http://educational.mariroz.com/InformTechVInfrastrRynku/lect/lect8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VIijFwLF0eQ
https://www.youtube.com/watch?v=VIijFwLF0eQ
http://www.myshared.ru/slide/1232301/
http://www.myshared.ru/slide/1232301/


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

ПДР gsljusarev@i.ua 

Інструкція з БЖД  Лабораторно-

практична робота: Формування 

навичок правильної орієнтації, 

оцінювання ситуації та прогнозування 

її розвитку. Набуття навичок з проїзду 

нерегульованих перехресть. 

Правила дорожнього руху: https://vodiy.ua/pdr/ пункт 16, 

ознайомитися з правилами проїзду нерегульованих 

перехресть за посиланням. 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=w6Qz8-2QnoA 

 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@

gmail.com 

Який навчальний заклад обрати. 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Оксана Карпюк               

(рівень стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно опрацювати завдання 3-5 підручника, стор. 

40. 

3. Переглянути відео за посиланням 2. 

4. Скласти розповідь про один с топових ВНЗ світу, 

дотримуючись рекомендацій у завд. 4 підручника 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CAgzlqJEQ-0 

https://www.youtube.com/w

atch?v=611KdbaYses 

 

 

 

Іноземна мова 
Шкільні іспити. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана Карпюк                 

(рівень стандарт). 

1.Переглянути відео за посиланням, скласти конспект, 

опрацювати лексику. 

2. Написати твір- опис « Вступні іспити». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Vi_1sNBgFUQ 

Культура 

молодого 

робітника 

natalagaraz89@gmai

l.com 

Психологічна адаптація в колективі та 

дотримання правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Пройдіть за посиланням та законспектуйте матеріал. 

https://staff-

capital.com/uk/articles/adapt

azija-personala.html 

 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@

gmail.com 

Самопідготовка до іспитів. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана Карпюк                

(рівень стандарт). 

1.Переглянути відео за посиланням 1, опрацювати 

лексику, записати конспект. 

2. Завершити роботу над проектом, додержуючись.  

рекомендацій у завд. 5, стор. 37. 

3. Скласти список порад, як уникнути стресу на іспиті. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=TsPMYXHYZNk 

Іноземна мова 
Поповнення мовного портфоліо. 

 

 Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана Карпюк  

(рівень стандарт). 

1.Переглянути відео за посиланням. 

2. Самостійно виконати завдання у папці «Портфоліо», - 

іспити. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OqaL1YP0pNM 

 

ПДР gsljusarev@i.ua 

Інструкція з БЖД  ЛПР: Формування 

навичок правильної орієнтації, 

оцінювання ситуації та прогнозування 

її розвитку. Набуття навичок з проїзду 

нерегульованих перехресть. 

Виконати практикум за посиланням, оформити звіт. 
https://www.youtube.com/w

atch?v=puiDTNlW1w8 

 

 

https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=w6Qz8-2QnoA
https://www.youtube.com/watch?v=w6Qz8-2QnoA
https://www.youtube.com/watch?v=CAgzlqJEQ-0
https://www.youtube.com/watch?v=CAgzlqJEQ-0
https://www.youtube.com/watch?v=611KdbaYses
https://www.youtube.com/watch?v=611KdbaYses
https://www.youtube.com/watch?v=Vi_1sNBgFUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vi_1sNBgFUQ
https://staff-capital.com/uk/articles/adaptazija-personala.html
https://staff-capital.com/uk/articles/adaptazija-personala.html
https://staff-capital.com/uk/articles/adaptazija-personala.html
https://www.youtube.com/watch?v=TsPMYXHYZNk
https://www.youtube.com/watch?v=TsPMYXHYZNk
https://www.youtube.com/watch?v=OqaL1YP0pNM
https://www.youtube.com/watch?v=OqaL1YP0pNM
https://www.youtube.com/watch?v=puiDTNlW1w8
https://www.youtube.com/watch?v=puiDTNlW1w8


 

 

 

Група №38 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 

Urumbeglikovat@g
mail.com 

Уроки повторення. 

Координати і вектори у просторі. 

1.Самостійно опрацювати § 12,13 Ч.2 Р.3 

стор.32, 341. Підручник : О.Істер Математика 

10 клас, Рівень стандарту,  2018 р. 

2.Записати розв’язок задачі №12.9 стор.338, 

№13.4 стор. 346. 

 

Математика Многогранники. Призма. Піраміда. 

1.Повторити  види многогранників. §1,2 , 3 Ч.2 

Р.1. Підручник: О. Істер Математика 11 клас, 

2019 р. 

2.Записати розв’язок задачі №1 стор.196. 

3.Підготовка до ЗНО. Завдання №1 стор.184. 

(Перевірте свою компетентність). 

 

Підготовка до ЗНО з 

української мови та 

літератури 

ndovganich75@gmai
l.com 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО 

з української мови та літератури. 

Перейдіть за посиланням №1 та перегляньте 

розбір завдань ЗНО-2019 з української мови та 

літератури. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PX8sYqhww9I 

Підготовка до ЗНО з 

української мови та 

літератури 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО 
з української мови та літератури. 

Підготовка до ЗНО з 

української мови та 

літератури 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО 
з української мови та літератури. 

Підготовка до ЗНО з 

української мови та 

літератури 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО 
з української мови та літератури. 

Сертифікаційні завдання ЗНО-2019 ви можете 

знайти за посиланням 2. 

http://testportal.gov.ua/ukrayi
nska-mova-i-literatura-2019/ 

 

Підготовка до ЗНО з 

української мови та 

літератури 

Позакласна робота. Підготовка до ЗНО 
з української мови та літератури. 

Перейдіть за посиланням 3 та пройдіть онлайн 

пробний тест з української мови та літератури. 

https://zno.osvita.ua/ukrain

ian/335/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PX8sYqhww9I
https://www.youtube.com/watch?v=PX8sYqhww9I
http://testportal.gov.ua/ukrayinska-mova-i-literatura-2019/
http://testportal.gov.ua/ukrayinska-mova-i-literatura-2019/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/335/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/335/


Група №43 
Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Комп-ція облікової 

інформації 

Tatiana618@ukr.net  

Керування бухгалтерськими 

підсумками. 

 

Опрацювати текст за посиланням, виписати 

основні поняття по темі уроку. 

1) 

https://i.factor.ua/ukr/journals/bk/2009/d

ecember/issue-23/article-100646.html 

Комп-ція облікової 

інформації 

Робота з конфігуратором 

(завдання паролів, резервне 

копіювання). 

 

Переглянути відео уроки за посиланням 1, 

2. За посиланням 3 на інформаційному сайті 

опрацювати текст, виписати поняття по 

темі уроку. 

1) 

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

snOpFrz4 

2) 

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

MG8_Q8U 

3)  

https://b-b.org.ua/news/rezervne-

kopiyuvannya-v-programi-1s-

pidpryyemstvo-8/ 

Економіка підприємства 
vika.belokon1974@gm

ail.com 

 

Розрахунок валового доходу на 

різних підприємствах 

Підручник С.Ф. Покропивного «Економіка 

підприємства», 2006. §19.3,стор.496. 
https://www.studmed.ru/pokropivniy-sf-

ta-insh-ekonomka-

pdpriyemstva_c1dfbe94c6a.html 
Економіка підприємства 

Розрахунок валового доходу на 

різних підприємствах 

Підручник С.Ф. Покропивного «Економіка 

підприємства», 2006. §20.1, стор.506.  

Самопідготовка 
seleznevaolga1948@g

mail.com 

Повторення та узагальнення 

вивченого. 

Повторити та узагальнити вивчений 

матеріал. 
 

Самопідготовка 
Повторення та узагальнення 

вивченого. 

Повторити та узагальнити вивчений 

матеріал. 
 

Комп-ція облікової 

інформації 

Tatiana618@ukr.net 

Інструктаж з БЖД Лабораторно 

практична робота №13. 

Формування регламентованої 

звітності. 

 

1. Перегляньте виконання Л.П.Р. №13 за 

посиланням 1. 

2. Запишіть: тему, мету, теоретичні 

відомості. 

3. За зразком по посиланню 1 виконати 

Л.П.Р. на ПК.  

Підписаний звіт, відправити на поштову 

скриньку викладачу. Зробіть висновки. 

1) 

https://i.factor.ua/ukr/journals/bk/2009/d

ecember/issue-23/article-100642.html 

Комп-ція облікової 

інформації 

Інструктаж з БЖД Лабораторно 

практична робота №14. 

Завдання паролів. 

1. Перегляньте відеоурок за посиланням 1.  

2. За посиланням 2 на інформаційному сайті 

опрацюйте текст. 

3. Запишіть: тему, мету, теоретичні 

відомості. 

4. За зразком по посиланню 1-2 виконати 

Л.П.Р. №14  на ПК.  

Отриманий результат та звіт, відправити на 

поштову скриньку викладачу. 

1) 

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

snOpFrz4&t=94s 

2) 

https://its.1c.ru/db/answers1c#content:37

:hdoc 

 

https://i.factor.ua/ukr/journals/bk/2009/december/issue-23/article-100646.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/bk/2009/december/issue-23/article-100646.html
https://www.youtube.com/watch?v=YdbsnOpFrz4
https://www.youtube.com/watch?v=YdbsnOpFrz4
https://www.youtube.com/watch?v=fpBbMG8_Q8U
https://www.youtube.com/watch?v=fpBbMG8_Q8U
https://b-b.org.ua/news/rezervne-kopiyuvannya-v-programi-1s-pidpryyemstvo-8/
https://b-b.org.ua/news/rezervne-kopiyuvannya-v-programi-1s-pidpryyemstvo-8/
https://b-b.org.ua/news/rezervne-kopiyuvannya-v-programi-1s-pidpryyemstvo-8/
https://www.studmed.ru/pokropivniy-sf-ta-insh-ekonomka-pdpriyemstva_c1dfbe94c6a.html
https://www.studmed.ru/pokropivniy-sf-ta-insh-ekonomka-pdpriyemstva_c1dfbe94c6a.html
https://www.studmed.ru/pokropivniy-sf-ta-insh-ekonomka-pdpriyemstva_c1dfbe94c6a.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/bk/2009/december/issue-23/article-100642.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/bk/2009/december/issue-23/article-100642.html
https://www.youtube.com/watch?v=YdbsnOpFrz4&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=YdbsnOpFrz4&t=94s
https://its.1c.ru/db/answers1c#content:37:hdoc
https://its.1c.ru/db/answers1c#content:37:hdoc


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://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
http://www.testorium.net/

