
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 

Історія України 
molchusik@gmail.com 

 
Утворення Кримської АСРР у складі 

РСФСР. Молдавська АСРР. 

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. 

1) Опрацювати §24, зробити конспект за планом: 

1.Утворення Кримської АСРР 

2.Молдавська АСРР 

2) Письмово дати відповідь на запитання: 

Чим керувався московський центр, утворивши Молдавську 

АСРР? 

 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства. 

g.kr.v.irina@gmail.com Супи  з  бобовими. 

Доцяк В. С. «Українська кухня».  

Записати рецептуру «Юшки картопляної з бобовими», стор. 

208. Скласти технологічну схему страви «Юшка горохова з 

салом», стор. 208. 

https://sites.google.com/vi

ew/ptu-povar-

konditer/дистанційне-

навчання 

Фізика ticibulka80@gmail.com 
Захист навчальних учнівських проектів 

за темою: «Елементи спеціальної теорії 

відносності». 

Підручник «Фізика-10» (рівень стандарту) Бар’яхтар В. Г. та 

інші. На стор. 4 оберіть тему проекту із перелічених в розділі 

ІІ або виберіть свою індивідуальну тему. Підготуйте проєкт  

та перешліть на електронну пошту.  

 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій 

птах». М. Метерлінк як теоретик і 

практик «нової драми». Концепція 

символістського театру. Ідея 

одухотворення життя й відновлення 

втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій 

птах». Особливості розвитку сюжету. 

Роль фантастики. Символіка образів. 

Трактування фіналу. 

Зарубіжна література 10 клас рівень стандарту Н.Міляновська 

"Астон" 2018 Опрацювати стор.234-242. 

Відповідати на питання 1-10 на сторінці 242. Для вивчення 

творчості письменника скористайтесь посиланням 1. 

Для вивчення драми «Синій птах» скористайтесь посиланням 

2. 

https://www.youtube.com

/watch?v=HTUbnRr4PlE 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=HC0GHz_7cU

8 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail

.com  
Вимірювання відстаней від точки до 
площини 

Підручник : О.Істер Математика 10 клас. 1.Опрацювати   за 

законспектувати  основні  властивості вимірювання відстаней 

у просторі   § 9 п.1, п.2.  

2.Записати розв’язання задачі №1стор.305 3.Дати відповіді на 

питання №1-3. 4.Самостійно розв’язати № 9.4, стор.308. 

 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Передача м'яча після ведення. Вправи на швидкість. 
https://orlivka.blogspot.co

m/p/blog-page_41.html 

Фізична культура 
Футбол. Удари по м’ячу внутрішньою та 

зовнішньою стороною стопи . 
Вправи на розвиток координації. 

https://www.youtube.com

/watch?v=icwEAJm3U7k 
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Група №15 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Хімія 

 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Хімічні властивості аміноетанової 

кислоти. Пептиди.  

Інструктаж з БЖД 

Лабораторний дослід № 1  

«Біуретова реакція».  

1. Опрацювати § 24, с. 140-142. 

2. Вивчити хімічні властивості аміноетанової кислоти. 

3. Ознайомитись з етапами проведення лабораторного 

досліду № 1 за посиланням 1. 

4. Оформіть свої думки і висновки на аркуші за 

посиланням 2. 

https://www.youtube.com

/watch?v=7fl-IJM25Zc 

https://vseosvita.ua/librar

y/laboratornij-doslid-3-

biuretova-reakcia-10-klas-

60185.html 

 

Історія України 

molchusik@gmail.co

m 

 

Інструктаж з БЖД. 

Практичне заняття. Повсякденне 

життя населення в УСРР/УРСР та в 

українських регіонах у складі Польщі, 

Чехословаччини, Румунії в 

міжвоєнний період: спільне та 

відмінне. 

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. 

1)Повторити  §34-38 

2)Опрацювати матеріал «Західна Україна у 20-30ті рр.», 

«Польська окупація Зах.України в 1918-1939рр.», 

«Становище українців Північної Буковини у складі 

Великої Румунії впродовж 1918-1940 рр.», «Українські 

землі під владою Чехословаччини» за посиланням 1-4 

3) Письмово дати відповідь на питання: 

Що було спільного і чим відрізнялось повсякденне життя 

українців у різних країнах? 

 

1. 

https://pidruchniki.com/1040

102844777/istoriya/zahidna_

ukrayina_20-30-ti 

2. 

https://www.istpravda.com.u

a/articles/4d4b20cabaaa8/ 

3. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bit

stream/handle/123456789/32

718/36-Rendiuk.pdf 

4. 

https://pidruchniki.com/1595

0907/istoriya/ukrayinski_ze

mli_pid_vladoyu_chehoslov

achchini_progoloshennya_n

ezalezhnosti_karpatskoyi_uk

rayini 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@g

mail.com 
Проблеми дітей та підлітків. 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В. М.  

1. Переглянути відео за посиланням, записати та 

опрацювати нову лексику. 

2. Самостійно опрацювати завд. 3-5, стор. 70 підручника 

3. Письмово: завд 6, стор. 71 підручника. 

https://www.youtube.com

/watch?v=0lVMSjdzwDU 

КСТО gsljusarev@i.ua 
Вимоги до робочих органів посівних 

та садильних машин. 

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

система технічного обслуговування тракторів і 

автомобілів: підручник / .– К. : Педагогічна преса, 2006.– 

320 с., стор. 241-244, опрацювати. 

 

Біологія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 

Урок захисту навчальних проєктів з 

теми: «Спадковість і мінливість».  

Ознайомитись матеріалом за посиланням. 

Підготувати наступні навчальні проєкти з теми: 

«Спадковість і мінливість». 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=RGcl3Z26m70 
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Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.com 

Вимірювання  відстаней від 

точки  до площини. 

Підручник : О. Істер  Математика 10 клас. 

1.Опрацювати самостійно §9п.1 та п.2. 

2.Записати розв’язання задачі №1 стор.305.3. 

 

Математика  Розв’язання прав та задач. 

Підручник : О. Істер  Математика 10 клас . 

1.Виконати самостійно №9.4, № 9.8 стор.308-309.  

2.Дати відповіді на питання 1-4 стор.308. 

 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ gmail.com 

Волейбол. Правила гри. Вправи на розвиток координації. 
http://olexsosenko.blogspot.co

m/2016/05/blog-post.html 

Фізична 

культура 
Волейбол. Прийом м'яча 

зверху. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Nh30RVywCYA 

Історія 

України 
molchusik@gmail.com 

 

Розкуркулення і насильницька 

колективізація. . 

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. 

1)Опрацювати §29. 

2)Перегляд відео «Суцільна колективізація в 

СРСР(укр.)» за посиланням 

3)Письмово виконати завдання 4 стор.162. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=KlR1vUwF_Gg 
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Група №22 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Навчальна гра з 

урахуванням вивченого. 

 

Вправи на витривалість. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=mrgFunrp6Og 

Фізична культура Настільний теніс. Правила гри. Вправи на розвиток координації. 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=wY_WJGVSd-Y 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських виробів з 

основами 

товарознавства 
g.kr.v.irina@gmail.co
m 
 

 

Недоліки при приготуванні помади. 

Зайцева Г. Т. Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів.  

Записати  та вивчити таблицю 10, стор. 114 

https://sites.google.com/view

/ptu-povar-

konditer/дистанційне-

навчання 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських виробів з 

основами 

товарознавства 

Технологія приготування желе на 

желатині, агарі. 

Зайцева Г. Т. Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів.  

Самостійно опрацювати та законспектувати тему, 

стор. 254 – 256. Переглянути відео  

 

Фізика 

ticibulka80@gmail.co

m 

Розв'язування задач з теми: 

«Електрорушійна сила (ЕРС). Закон 

Ома для повного кола. Коротке 

замикання. Безпека під час 

застосування електричних 

пристроїв». 

Перегляньте та запишіть розв’язок задач за 

посиланням. 

https://www.youtube.com/watch

?v=Q2jTuMNO4wo 

 

Фізика 
Електричний струм у металах.. 

Надпровідність. 

1.Опрацюйте§5 стор.23. Підручник «Фізика-11 

клас» (рівень стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші та 

перегляньте відео урок та відео до уроку за 

посиланнями 1-3. 

2.Законспектуйте навчальний матеріал §5. 

3. Запишіть розв'язок задачі «Учимося 

розв'язувати задачі» на стор.26. 

4. Дайте письмові відповіді на контрольні 

запитання на стор.27. 

5. Самостійно розв'яжіть задачі вправи №5 (4, 5) 

стор.27. 

Д/з та підручник ви можете знайти на сайті 

(пройдіть за посиланням). 

https://www.youtube.com/

watch?v=9aF-xOlwonI 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=yhGop-ZUgRg 

 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=1&v

=9mzxVOsXgUc&feature

=emb_logo 

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

rvomluk/ 
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Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Трактори 

gsljusarev@i.ua 

Ходова частина гусеничних 

тpактоpiв. Технiчне обслуговування. 

Вимоги безпеки. 

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., стор.215-220, 

опрацювати 

 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

Охолоджуючі рідини та їх 

властивості. 

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 332 ст., стор. 66-68, 

опрацювати, ознайомитися згідно посиланню з п.10.4, 

відповісти на контрольні запитання 5-8. 

https://studopedia.su/

8_9556_tema--

spetsialni-tehnichni-

ridini-dlya-

avtotransportu.html 

Інформатика Tatiana618@ukr.net 

Інструктаж з БЖД. Практична 

робота 6. Оцінка сайту. Просування 

сайту. 

 

1. Перегляньте відео за посиланням 1. 

2. За посиланням 2 запишіть тему та теоретичні відомості до 

практичної роботи.  

3. Дайте відповіді на запитання.  

4. Виконайте завдання запропоновані з 20 по 23 слайди 

презентації. 5. Зробіть висновки.  

6. Надішліть отримані результати та висновки на 

електронну скриньку викладачу. 

1) 

https://www.youtube.

com/watch?v=Q-

ZQQz3lNSU 

2) 

https://drive.google.c

om/file/d/1qkAEUQ

naBoZ4zneuZxvUGl

V24rEQAaRi/view 

Історія Укрїни 
molchusik@gmail.com 

 

Зміни в соціальній та національній 

структурі населення. 

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) Опрацювати §20,зробити конспект за планом: 

1.Демографічні процеси. 

2.Національна та соціальна структура населення. 

3.Життєвий рівень. 

2) Підготувати презентацію на тему: «Життєвий рівень 

населення в період системної кризи радянського ладу». 

 

КСТО gsljusarev@i.ua 
Види та способи зберігання 

сiльськогосподаpської технiки. 

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

система технічного обслуговування тракторів і автомобілів : 

підручник / .– К. : Педагогічна преса, 2006.– 320 с., стор. 

139-141, опрацювати . 

https://www.youtube.

com/watch?v=wYnu

FiEQxJA 

https://studopedia.su/8_9556_tema--spetsialni-tehnichni-ridini-dlya-avtotransportu.html
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https://studopedia.su/8_9556_tema--spetsialni-tehnichni-ridini-dlya-avtotransportu.html
https://studopedia.su/8_9556_tema--spetsialni-tehnichni-ridini-dlya-avtotransportu.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q-ZQQz3lNSU
https://www.youtube.com/watch?v=Q-ZQQz3lNSU
https://www.youtube.com/watch?v=Q-ZQQz3lNSU
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http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118221/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/118222/source:default
https://www.youtube.com/watch?v=wYnuFiEQxJA
https://www.youtube.com/watch?v=wYnuFiEQxJA
https://www.youtube.com/watch?v=wYnuFiEQxJA


 

Група №28 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Креслення 

natalagaraz89@gmail.com 

Читання проекцій основних 

геометричних тіл. 

1)Перегляньте відео  за посиланням. 

  

2) Пройдіть за посиланням та прочитайте 3.4. 

Побудова проекцій геометричних тіл. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=H4UPiKBOB_o 

http://bcpl.pto.org.ua/index.p

hp/dopomoga/itemlist/catego

ry/279-3-4-pobudova-

proektsij-geometrichnikh-til 

Матеріалознавство 
Корозія металів. Види корозії. 

Способи захисту від корозії. 

1)Перегляньте відео з теми: «Корозія металів. Види 

корозії. Способи захисту від корозії»  за 

посиланням.  

2) Прочитати стор. 26 підручник «Матеріали та 

технологія машинобудування» М.Г. Чумак 

3) Записати в зошит «Загальні відомості про 

корозію» стр.26 Підручник «Матеріали та 

технологія машинобудування» М.Г. Чумак. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ScFhqgX0Zak 

Історія України 
Опозиційний рух. 

«Шістдесятництво». 

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) Опрацювати §13, зробити 

конспект за планом: 

1.Шістдесятництво. 

2.Зародження в Україні 

дисидентського руху та його 

течії. 

3.Підпільні групи та організації.  

2) Підготувати презентацію про 

одного з дисидентів. 

Опозиційний рух. «Шістдесятництво»  

Фізика ticibulka80@gmail.com 

Принципи радіотелефонного 

зв’язку. Радіомовлення та 

телебачення. 

Підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту) 

В.Г. Бар'яхтар та інші. Читати §23. 

Перегляньте відео уроки за посиланнями 1-3. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RULa8Ad4VUs 

https://www.youtube.com/w

atch?v=I5YrsGFf8_k 

https://www.youtube.com/w

atch?v=fCcUIfkFBkA 

Фізична культура zastupvux29@ gmail.com Волейбол. Правила гри. Вправи на швидкість. 
http://olexsosenko.blogspot.

com/2016/05/blog-post.html 
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Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@g

mail.com 
Повторення та узагальнення пройденого матеріалу. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» 

Оксана Карпюк ( рівень стандарт) 

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно опрацювати завдання 4 

підручника, стор. 40. 

3. Переглянути відео за посиланням 2, 

скласти конспект 

4. Письмово: завд. 5, стор. 40 підручника. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=eGWO1ldEhtQ 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=V-ki6TP4EYs 

 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@g

mail.com 
Перевір свої знання. 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» 

Оксана Карпюк( рівень стандарт). 

1.Повторити граматичний матеріал теми 

за посиланням 1-2. 

2. Письмово: завд 1-4, стор. 41-43 

підручника. 

https://www.learnenglish.de/

grammar/conditional1.html 

https://www.learnenglish.de/

grammar/conditional2.html 

Математика 

Urumbeglikovat@gma

il.com 

Уроки повторення. 

Тригонометричні  функції. 

Підручник : О.Істер Математика 10 клас. 

1.Самостійно повторити  означення 

тригонометричних функцій, їх властивості  

та  графіки(§ 1-8),Ч.1 Р.2  

2.Побудувати  графіки функцій у=соsх  

y=sin x. 

 

Математика Тригонометричні рівняння. 

Підручник: О.Істер Математика 10 клас 

,11 клас. 1.Вивчити основні  формули для 

розв’язання простіших тригонометричних 

рівнянь. (§ 16 Ч.1 Р.2).  

2.Ров’язати №16.4.  

3.Підготовка до ЗНО: Завдання 

№1(Перевір свою компетентність) 

стор.184. 

 

Культура 

молодого 

робітника 

natalagaraz89@gmail.

com 
Професійна самореалізація працівника. Пройдіть за посиланням.  

file:///C:/Users/Admin/Dow

nloads/Nz_p_2013_121(2)_

_40.pdf 

ПДР gsljusarev@i.ua 

Пішохідні переходи та зупинки транспортних 

засобів загального користування. Проїзд 

пішохідних переходів. Зупинки маршрутних 

транспортних засобів. Види пішохідних переходів і 

зупинок маршрутного транспорту. Порядок руху 

через пішохідні переходи і повз зупинки 

маршрутних транспортних засобів. Переваги 

маршрутних транспортних засобів. Вимоги до дій 

водія, який наближається до транспортного засобу 

з розпізнавальним знаком «ДІТИ», що зупинився з 

увімкнутою аварійною сигналізацією. 

Правила дорожнього руху: 

https://vodiy.ua/pdr/ пункти 17,18, 

опрацювати, вивчити правила за 

допомогою посилання 1, відповісти на 

запитання тестів (посилання 2). 

 

1.https://www.youtube.com/

watch?v=tx19HTTbT_0 

 

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

watch?v=5yVLx96wprM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eGWO1ldEhtQ
https://www.youtube.com/watch?v=eGWO1ldEhtQ
https://www.youtube.com/watch?v=V-ki6TP4EYs
https://www.youtube.com/watch?v=V-ki6TP4EYs
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional1.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional2.html
https://www.learnenglish.de/grammar/conditional2.html
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Nz_p_2013_121(2)__40.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Nz_p_2013_121(2)__40.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Nz_p_2013_121(2)__40.pdf
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=tx19HTTbT_0
https://www.youtube.com/watch?v=tx19HTTbT_0
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Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська література 

ndovganich75@gmail.com 

Загальна характеристика 

української історичної прози. 

Павло Загребельний. Життєвий і 

творчий шлях. 

 

Прочитати матеріал про загальну 

характеристику української історичної прози. 

Ознайомитися з біографією Павла 

Загребельного за посиланнями. 

Записати до робочого зошита 5 найцікавіших 

фактів з життя письменника. 

 

https://m.ukrclassic.com.ua/k

atalog/teoriya-literaturi/2655-

zagalna-kharakteristika-

ukrajinskoji-istorichnoji-

prozi 

https://www.ukrlib.com.ua/bi

o/author.ptp?id=61 

https://youtu.be/pHwsoGCQ

xAk 

Українська література 

П.Загребельний. «Диво». 

Історична основа й художній 

вимисел у творі. Аналіз образів-

персонажів. Наскрізні проблеми 

роману. 

 

 

Ознайомитись зі змістом твору за посиланням. 

 

Записати до робочого  зошита образну систему 

персонажів твору. 

 

 

https://www.youtube.com/ch

annel 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/

zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elektronni

-pidruchniki 

Українська література 

П.Загребельний. «Диво». 

Історична основа й художній 

вимисел у творі. Аналіз образів-

персонажів. Наскрізні проблеми 

роману. 

 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Записати до робочого зошита наскрізні 

проблеми роману. 

 

 

https://www.ukrlib.com.ua 

 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@gmail.

com 

 Природні катаклізми. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт). 

1.Опрацювати граматичний матеріал за 

посиланням 1-2, скласти конспект. 

2. Самостійно опрацювати завдання 2 

підручника, стор. 142. 

3. Переглянути відео за посиланням 3 

4. Письмово: завд. 3, стор. 142 підручника. 

https://www.learnenglish.de/

grammar/voiceactive.html 

https://www.learnenglish.de/

grammar/voicepassive.html 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=nRGLDD0BBdc 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@gmail.

com 

Прогнозування катаклізмів. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт). 

1.Опрацювати граматичний матеріал за 

посиланням 1-2, також у підручнику стор. 143, 

скласти порівняльну таблицю. 

2. Письмово: завд 4-5, стор. 143 підручника. 

https://www.learnenglish.de/

grammar/conditional1.html 

https://www.learnenglish.de/

grammar/conditional2.html 
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Група №43 
Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Економіка підприємства 

vika.belokon1974@gm

ail.com 

Розрахунок валового доходу на 

різних підприємствах. 

Підручник С.Ф. Покропивного «Економіка 

підприємства», 2006. 

https://www.studmed.ru/pokropivniy

-sf-ta-insh-ekonomka-

pdpriyemstva_c1dfbe94c6a.html 

Економіка підприємства 
Повторення та узагальнення 

вивченого. 

Повторити та узагальнити вивчений 

матеріал. 

https://www.studmed.ru/pokropivniy

-sf-ta-insh-ekonomka-

pdpriyemstva_c1dfbe94c6a.html 

Економіка підприємства 
Підсумкове контрольне 

тестування. 

1.Перейти за посиланням. 

2.Виконати тести онлайн. 146 запитань. 

3.Ваш результат: кількість балів та процент 

рішення відправити на електронну пошту 

викладача. 

 

http://osgt.at.ua/TEST/test_ekonomik

a_pidpriemstva-online_test_pad.html 

 

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 
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