
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________Галина ЛУХАНІНА 

 

РОЗКЛАД УРОКІВ на 03 квітня 2020 року  (п’ятниця) 

Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Біологія 

ermakovakaterin

a89@gmail.com 

 

Структури клітин, які 

забезпечують процеси 

метаболізму. 

Біологія і екологія : підруч. для 10 кл. закл. загальної середньої 

освіти / В.   І.  Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 22. 

2. Переглянути відео за посиланням. 

3. Виконати в зошиті самостійну роботу зі с. 94. 

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

=bBymW0PtVT0 

 

Фізика 
ticibulka80@gm

ail.com 

Основні  положення  

молекулярно-кінетичної  

теорії (МКТ) будови  

речовини. Маса та 

розміри атомів і молекул. 

Кількість речовини. 

1.Опрацюйте §26 стор.160. Підручник «Фізика-10 клас» (рівень 

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

демонстрацію за посиланням. 

2.Законспектуйте навчальний матеріал §26. 

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

стор.163. 

4. Дайте письмові відповіді на контрольні запитання на стор.164. 

5. Самостійно розв'яжіть задачі вправи №26 (2,3,4) стор.164. 

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

http://fizika110.blogspot.com/p/blo

g-page_74.html 

 

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

mluk/ 

Українська 

література 

ndovganich75@

gmail.com 

Драма Лесі  Українки 

«Лісова пісня», її 

фольклорно-міфологічна 

основа. 

О. Авраменко. Українська література, 10 клас ( рівень стандарт)- К.: 

Грамота, 2019. Опрацювати с. 221-226. 

Ознайомитися із змістом драми «Лісова пісня» за посиланнями. 

 https://www.ukrlib.com.ua/books/print

it.php?tid=508 

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

_xavwI-QA 

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

eq1XXJXgaQ 
 HYPERLINK 

"https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-

pidruchniki" 

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

serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-

pidruchniki 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Навчальна гра. Вправи на витривалість. 
https://www.youtube.com/watch?v=vz

CtZ9KBQCY&list=PL_ZQjqwqsKqCs

4qQCQsF_p1KlHG1o6xSE 

Фізична 

культура 

Футбол. Прийом, 

ведення, передача.  
Вправи на витривалість. 

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

CtZ9KBQCY&list=PL_ZQjqwqsKqCs

4qQCQsF_p1KlHG1o6xSE 
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Група №15 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська мова 

 

ndovganich75@gmail.

com 

 

Складні випадки написання прізвищ. 

Складні випадки написання 

географічних назв. 

 

Опрацювати матеріал підручника с.128 -132. 

Виконати: впр..462,с. 129; впр.467, с. 130; впр. 476, с. 133 

Підручник Українська мова ( рівень стандарт), 10 клас., Н. 

Голуби, В. Новосьолова, К.: Педагогічна думка,2018.  

 

Українська мова 

Розрізнення прислівників і 

співзвучних сполук. Написання не-, 

ні- з різними частинами мови. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

Опрацювати матеріал підручника Українська мова ( рівень 

стандарт), 10 клас., Н. Голуби, В. Новосьолова, К.: 

Педагогічна думка,2018. С. 138,139,142; виконати впр. 492, 

с.139; впр. 499, с.141; впр. 506, с. 143. 

https://youtu.be/ij3CQJuT

R-s 

 

 

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.232-233 

Прочитати твір Моріса Метерлінка «Синій птах». 

https://www.youtube.com

/watch?v=HTUbnRr4PlE 

Математика 
Urumbeglikovat@gma

il.com 

Вимірювання кутів між прямою і 

площиною. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас Рівень стандарту. 

1.Самостійно опрацювати §8. 

2.Записати задачу №1 стор.298. Дати відповіді на питання 

1-5стор. 301. 

3.Самостійно розв’язати №8.5. 

 

Українська 

література 

ndovganich75@gmail.

com 
Життя і творчість Миколи Вороного. 

Ознайомитись з відеоматеріалом за посиланням. 

Записати до робочого зошита основні риси творчості 

Миколи Вороного. 

Переглянути матеріал про життя і творчість Миколи 

Вороного за посиланням. 

https://youtu.be/-c8hn-

IWiO8 

https://youtu.be/Id6usy30

2xQ 
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Група №16 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Географія 
molchusik@gm

ail.com 

Америка: загальна характеристика 

регіону. 

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

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

1)Опрацювати §22. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.ЕГП та склад регіону. 

2.Політична карта Америки. 

3.Міжнародні організації в Америці. 

3)Письмово виконати тестові завдання за посиланням. 

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

-harakteristika-ameriki-prirodni-

umovi-ta-resursi-naselennya-

50934.html 

 

Інформатика 
Tatiana618@u

kr.net 

Інструктаж з БЖД.  

Ергономіка розміщення 

відомостей на веб-сторінці. 

Поняття пошукової оптимізації та 

просування веб-сайтів. Роль 

електронних медійних засобів в 

житті людини. Практична робота 

8. Розробка простого веб-сайта.  

  

1. Перегляньте відео за посиланням 1. 

2. За посиланням 2, з презентації запишіть тему та теоретичні 

відомості до практичної роботи.  

3. Виконайте практичну роботу за наданим прикладом в 

підручнику. 

4. Зробіть висновки. 

1) 

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

v=2WG-FFutlLg  

2) 

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

x?resid=FA5D45696FB78!3341&

ithint=file%2cpptx&authkey=!A

HFCAh2APxrm7Tc 

3) Підручник Інформатика 10 

(11) клас О.О.Бондаренко 
http://interactive.ranok.com.ua/upload

/file/11%20%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8

3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0

%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8

%202019/Informatika%20(riven%20s

tandartu)_pidr_dlia%2010%20(11)%

20kl_%20ZZSO%20(Bondarenko%2

0O_%20O_,%20Lastovetskii%20V_

%20V_,%20Pilipchuk%20O_%20P_,

%20Shestopalov%20Ye_%20A_).pdf 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Передача м'яча двома 

зверху. 
Вправи на швидкість. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=S98wO9zcjN8 

Біологія 

ermakovakater

ina89@gmail.

com 

 

Організація спадкового матеріалу 

еукаріотичної клітини та його 

реалізація. 

Біологія і екологія : підруч. для 10 кл. закл. загальної середньої 

освіти / В.   І.  Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 38. 

2. Переглянути відео за посиланням. 

3. Заповнити в робочому зошиті таблицю «Характеристика геному 

еукаріот» зі с. 161. 

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

v=vsu8FYe2YoI 

 

Математика 
Urumbeglikovat

@gmail.com 

Вимірювання кутів між прямою і 

площиною. 

Підручник : О. Істер Математика 10 клас Рівень стандарту. 

1.Самостійно опрацювати 8. 

2.Записати задачу №1 стор.298. Дати відповіді на питання 1-5 

стор.301 

3.Самостійно розв’язати №8.5. 
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http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202019/Informatika%20(riven%20standartu)_pidr_dlia%2010%20(11)%20kl_%20ZZSO%20(Bondarenko%20O_%20O_,%20Lastovetskii%20V_%20V_,%20Pilipchuk%20O_%20P_,%20Shestopalov%20Ye_%20A_).pdf
http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202019/Informatika%20(riven%20standartu)_pidr_dlia%2010%20(11)%20kl_%20ZZSO%20(Bondarenko%20O_%20O_,%20Lastovetskii%20V_%20V_,%20Pilipchuk%20O_%20P_,%20Shestopalov%20Ye_%20A_).pdf
http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202019/Informatika%20(riven%20standartu)_pidr_dlia%2010%20(11)%20kl_%20ZZSO%20(Bondarenko%20O_%20O_,%20Lastovetskii%20V_%20V_,%20Pilipchuk%20O_%20P_,%20Shestopalov%20Ye_%20A_).pdf
http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202019/Informatika%20(riven%20standartu)_pidr_dlia%2010%20(11)%20kl_%20ZZSO%20(Bondarenko%20O_%20O_,%20Lastovetskii%20V_%20V_,%20Pilipchuk%20O_%20P_,%20Shestopalov%20Ye_%20A_).pdf
http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202019/Informatika%20(riven%20standartu)_pidr_dlia%2010%20(11)%20kl_%20ZZSO%20(Bondarenko%20O_%20O_,%20Lastovetskii%20V_%20V_,%20Pilipchuk%20O_%20P_,%20Shestopalov%20Ye_%20A_).pdf
http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202019/Informatika%20(riven%20standartu)_pidr_dlia%2010%20(11)%20kl_%20ZZSO%20(Bondarenko%20O_%20O_,%20Lastovetskii%20V_%20V_,%20Pilipchuk%20O_%20P_,%20Shestopalov%20Ye_%20A_).pdf
http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202019/Informatika%20(riven%20standartu)_pidr_dlia%2010%20(11)%20kl_%20ZZSO%20(Bondarenko%20O_%20O_,%20Lastovetskii%20V_%20V_,%20Pilipchuk%20O_%20P_,%20Shestopalov%20Ye_%20A_).pdf
http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202019/Informatika%20(riven%20standartu)_pidr_dlia%2010%20(11)%20kl_%20ZZSO%20(Bondarenko%20O_%20O_,%20Lastovetskii%20V_%20V_,%20Pilipchuk%20O_%20P_,%20Shestopalov%20Ye_%20A_).pdf
http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202019/Informatika%20(riven%20standartu)_pidr_dlia%2010%20(11)%20kl_%20ZZSO%20(Bondarenko%20O_%20O_,%20Lastovetskii%20V_%20V_,%20Pilipchuk%20O_%20P_,%20Shestopalov%20Ye_%20A_).pdf
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Група №22 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Настільний теніс. Накат з правого 

боку. 

 

Вправи на розвиток координації.  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_lwVjd3Wi_k 

Фізична культура 
Настільний теніс. Накат з лівого 

боку. 
Вправи на розвиток координації.  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_lwVjd3Wi_k 

Географія 
molchusik@gmail.co

m 

Ґрунти та природні зони світу. 

Узагальнення знань з теми «Загальні 

закономірності географічної 

оболонки 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 §16. 

2)Перегляд презентації «Природні зони Землі» за 

посиланням 1. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Грунти,їхні властивості та типи. 

2.Природні зони. 

4)Повторити §4-16. 

5)Письмово виконати тестові завдання(на вибір 

один з варіантів) за посиланням 2. 

 

1. 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-do-lekci-prirodni-

zoni-zemli-103905.html 

2. 

https://naurok.com.ua/kontrol

ni-testovi-zavdannya-z-temi-

zagalni-zakonomirnosti-

geografichno-obolonki-

zemli-138226.html 

Фізика 
ticibulka80@gmail.co

m 
Закони електролізу (М. Фарадея). 

1.Повторіть §6 стор.164. Підручник «Фізика-11 

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

перегляньте відео урок та відео демонстрацію за 

посиланнями 1-2. 

2.Законспектуйте навчальний матеріал §6. 

3. Запишіть розв'язок задачі «Учимося 

розв'язувати задачі» на стор.31. 

4. Дайте письмові відповіді на контрольні 

запитання на стор.31. 

5. Самостійно розв'яжіть задачі вправи №6 (2,3,4) 

стор.164. 

Д/з та підручник ви можете знайти на сайті 

(пройдіть за посиланням). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dbbfYBmaTqs 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=cM3fc1XkyDw 

 

https://sites.google.com/view

/pervomluk/ 

 

Зарубіжна література 
zastupvux29@ 

gmail.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». Символіка 

образів (риба, море, рибалка, 

хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. 

Ознаки притчі у повісті. 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019 Опрацювати стор.128-

133 створити рекламу-презентацію твору «Старий 

і море». 

https://zhittya-ta-tvorchit-

ernesta-

khemingueya.webnode.com.

ua/moya-pratsya/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_lwVjd3Wi_k
https://www.youtube.com/watch?v=_lwVjd3Wi_k
https://www.youtube.com/watch?v=_lwVjd3Wi_k
https://www.youtube.com/watch?v=_lwVjd3Wi_k
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-lekci-prirodni-zoni-zemli-103905.html
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-lekci-prirodni-zoni-zemli-103905.html
https://naurok.com.ua/kontrolni-testovi-zavdannya-z-temi-zagalni-zakonomirnosti-geografichno-obolonki-zemli-138226.html
https://naurok.com.ua/kontrolni-testovi-zavdannya-z-temi-zagalni-zakonomirnosti-geografichno-obolonki-zemli-138226.html
https://naurok.com.ua/kontrolni-testovi-zavdannya-z-temi-zagalni-zakonomirnosti-geografichno-obolonki-zemli-138226.html
https://naurok.com.ua/kontrolni-testovi-zavdannya-z-temi-zagalni-zakonomirnosti-geografichno-obolonki-zemli-138226.html
https://naurok.com.ua/kontrolni-testovi-zavdannya-z-temi-zagalni-zakonomirnosti-geografichno-obolonki-zemli-138226.html
https://www.youtube.com/watch?v=dbbfYBmaTqs
https://www.youtube.com/watch?v=dbbfYBmaTqs
https://www.youtube.com/watch?v=cM3fc1XkyDw
https://www.youtube.com/watch?v=cM3fc1XkyDw
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://zhittya-ta-tvorchit-ernesta-khemingueya.webnode.com.ua/moya-pratsya/
https://zhittya-ta-tvorchit-ernesta-khemingueya.webnode.com.ua/moya-pratsya/
https://zhittya-ta-tvorchit-ernesta-khemingueya.webnode.com.ua/moya-pratsya/
https://zhittya-ta-tvorchit-ernesta-khemingueya.webnode.com.ua/moya-pratsya/


Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.c

om 

Узагальнення та систематизація  

знань з теми: Координати  і вектори. 

Підручник : О. Істер Математика 10 клас. Рівень стандарту. 

1.Дати відповіді на питання 1-4 стор.357. 

2.Виконати самостійно №15.13-15.17. 

 

 

Математика 
Узагальнення та систематизація 

знань з теми: Координати і вектори. 

Підручник: О. С. Істер Математика  10 клас Рівень 

стандарту, 2018 р. 

3.Розвязати задачу з рубрики «Життєва математика» 

стор.358. 

 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@g
mail.com 

Проектна робота «Їмо, щоб жити». 

 

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

1. Переглянути відео за посиланням 1, записати конспект 

2. Дотримуючись відео рекомендацій виконати завдання 

«extra exercise», завд. 13, стор. 42 підручника 

https://www.youtube.

com/watch?v=i8XVx

bnDMJE 

Громадянська 

освіта 
molchusik@gmail.com 

Інтеграція й глобалізація. Витоки й 

процес європейської інтеграції. 

БаккаТ.В. Інтегрований курс «Громадянська освіта»(рівень 

стандарту) підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти / Бакка 

Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 

2018. – 240 с. 

1)Опрацювати §47. 

2)Письмово дати відповідь на запитання: 

1.Глобалізація – це позитивне явище чи негативне?Які її 

наслідки?Наведіть приклади. 

2.Яким є вплив глобалізації на культуру? Наведіть 

приклади. 

3.Чи може стати Україна членом ЄС? Чи відповідає вона 

вимогам ЄС?Аргументуйте відповідь. 

 

Фізика ticibulka80@gmail.com 

Власна й домішкова провідність 

напівпровідників, електронно-

дірковий перехід і його властивості. 

Напівпровідниковий діод. 

1.Опрацюйте§8 стор.37. Підручник «Фізика-11 клас» (рівень 

стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. 

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

посиланням). 

https://www.youtu

be.com/watch?v=H

59Qi5_mVYA 

https://www.youtu

be.com/watch?v=O

MGdSCaMVD0&f

eature=youtu.be 

https://www.youtu

be.com/watch?v=3

Oksejm9Nuw 

https://sites.google.

com/view/pervoml

uk/ 

https://www.youtube.com/watch?v=i8XVxbnDMJE
https://www.youtube.com/watch?v=i8XVxbnDMJE
https://www.youtube.com/watch?v=i8XVxbnDMJE
https://www.youtube.com/watch?v=H59Qi5_mVYA
https://www.youtube.com/watch?v=H59Qi5_mVYA
https://www.youtube.com/watch?v=H59Qi5_mVYA
https://www.youtube.com/watch?v=OMGdSCaMVD0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OMGdSCaMVD0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OMGdSCaMVD0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OMGdSCaMVD0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3Oksejm9Nuw
https://www.youtube.com/watch?v=3Oksejm9Nuw
https://www.youtube.com/watch?v=3Oksejm9Nuw
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://sites.google.com/view/pervomluk/


 

Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з 

Посилання 

предмет 

Зарубіжна 

література 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Милорад Павич (1929 – 2009). «Скляний 

равлик».  

Короткі відомості про митця. Утілення в 

оповіданні «Скляний равлик» рис 

постмодернізму. Можливість вибору шляхів 

читання твору як вияв характерної для 

постмодерністської літератури гри 

письменника з текстом і читачем, «відмови 

від монопольного права автора на істину». 

Варіанти фіналу твору як ознака стилю 

М. Павича. Значення центральної метафори. 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту 

В.Паращич «Ранок» 2019. 

Опрацювати стор.151-153. 

Відповідати на питання 1-9 на сторінці 153. 

https://www.youtube.com

/watch?v=6RG0P2QPFgk 

Біологія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Чинники, здатні справляти позитивний і 

негативний вплив на процеси росту та 

розвитку людини. 

Біологія і екологія : підруч. для 10 кл. закл. 

загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 63-64. 

2. Переглянути відео за посиланням. 

3. Записати в зошит чинники, що впливають на 

ріст і розвиток людини. 

https://www.youtube.com

/watch?v=h9U_PkJzs3M 

 

Біологія 

Урок оцінювання досягнення 

компетентностей з теми: «Репродукція та 

розвиток». 

Біологія і екологія : підруч. для 10 кл. закл. 

загальної середньої освіти / В.   І.  Соболь. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. 

1. Виконати завдання тесту № 5.на с. 269. 

 

Українська 

література 

ndovganich75@g

mail.com 

Література письменників-емігрантів. 

«Празька школа» української поезії та її 

представники. Євген Маланюк. Художнє 

осмислення трагічної історії України, 

оптимістичний висновок про її майбутнє в 

поезії « Уривок з поеми». 

Переглянути матеріал за посиланням. 

Ознайомитися з відеоматеріалом про життя та 

творчість Євгена Маланюка. Записати до 

робочого зошита 5 найцікавіших фактів з життя 

поета. 

Прослухати аудіо запис поезії « Уривок з поеми» 

за посиланням. 

https://youtu.be/2adSLIN

_B1s 

https://youtu.be/qreK9Cs

CpN4 

https://youtu.be/NnQxVY

WxBHQ 

 

Хімія 
ermakovakaterina8

9@gmail.com 
Необоротні і оборотні хімічні процеси. 

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

закладів загальної середньої освіти / О. Г. 

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

1. Опрацювати § 9. 

2. Вивчити типи хімічних реакцій за малюнком 19 

на с. 50. 

3. Переглянути відео за посиланням. 

4. Виконати вправи № 1, 3 на с. 54. 

https://www.youtube.com

/watch?v=DH4fTB2txws 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6RG0P2QPFgk
https://www.youtube.com/watch?v=6RG0P2QPFgk
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=h9U_PkJzs3M
https://www.youtube.com/watch?v=h9U_PkJzs3M
https://youtu.be/2adSLIN_B1s
https://youtu.be/2adSLIN_B1s
https://youtu.be/qreK9CsCpN4
https://youtu.be/qreK9CsCpN4
https://youtu.be/NnQxVYWxBHQ
https://youtu.be/NnQxVYWxBHQ
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=DH4fTB2txws
https://www.youtube.com/watch?v=DH4fTB2txws


 

Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

ПДР gsljusarev@i.ua 

Інструкція з БЖД Лабораторно-

практична робота: . 

Ознайомлення з діями водіїв за 

конкретних умов дорожнього 

руху. Формування вміння при 

проїзді пішохідних переходів та 

зупинок транспортних засобів 

загального користування. 

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

18, повторити, вивчити правила за допомогою 

посилання 1, відповісти на тестові запитання за 

посиланням 2. 

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

v=tx19HTTbT_0 

 

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

v=5yVLx96wprM 

Основи 

законодавства 

України 

molchusik@gmail

.com 

Джерела трудового права України. 

Право власності на транспортні 

засоби. 

1)Опрацювати  Положення про робочий час   і час 

відпочинку водіїв колісних транспортних засобів за 

посиланням 1. 

2)Опрацювати Цивільний кодекс України ст.316-

319,328,334,346 за посиланням 2. 

1. 

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

w/z0811-10 

2. 

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

w/435-15 

Професійна етика 

та культура 

водіння 

gsljusarev@i.ua 

Етика водія під час дорожньо-

транспортних пригод, взаємодії з 

навколишнім середовищем. Етика 

водія у конфліктних ситуаціях.  

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

Підручник для ПТНЗ-Київ.:Пед.преса. 2008.стор.102-

109, опрацювати, відповісти на контрольні запитання. 

 

http://uareferats.com/index.php/boo

k/download/310 

 

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

=GHs1ahL6zGE 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

Генераторні установки, їх 

призначення, будова і принцип дії. 

В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. Будова й експлуатація 

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. 

стор.181-182, опрацювати.  

http://192.162.132.48:555/elektr%2

0pidr/mehanizacia/T%20i%20A%2

02/4/4_2.htm 

 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

Генератор змінної напруги. 

Призначення, будова і принцип дії. 

В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. Будова й експлуатація 

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. 

стор 181-183 опрацювати.  

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

=51Azj5eR9zk 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=tx19HTTbT_0
https://www.youtube.com/watch?v=tx19HTTbT_0
https://www.youtube.com/watch?v=5yVLx96wprM
https://www.youtube.com/watch?v=5yVLx96wprM
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0811-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0811-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://uareferats.com/index.php/book/download/310
http://uareferats.com/index.php/book/download/310
https://www.youtube.com/watch?v=GHs1ahL6zGE
https://www.youtube.com/watch?v=GHs1ahL6zGE
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/4/4_2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/4/4_2.htm
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/4/4_2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=51Azj5eR9zk
https://www.youtube.com/watch?v=51Azj5eR9zk


 

Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Іноземна мова 

 

Tanyakorotenko30@gmail.

com  

Стихійні лиха в Україні». 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт) 

1. Переглянути відео за посиланням 1 

2. Опрацювати завд 1-4, стор. 151-152 

підручника 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=VeVNmTdFElo 

 

Іноземна мова 

Причини стихійного лиха. 

Позакласне читання. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк( рівень стандарт): 

1.Переглянути відео за посиланням 1-3. 

2. Знайти та опрацювати 3 статті про випадки 

стихійних лих у світі. Написати звіт. 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0u3IyeYRzmA 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DrwYtGf40hA 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JWXvgvyvKX8 

Математика 
Urumbeglikovat@gmail.

com 
Розв’язання задач. 

Підручник: О. Істер Математика 11 клас, 2019 

р. Виконати самостійну роботу №3 стор. 286. 
 

Обладнання та 

технології 

зварювальних робіт 

natalagaraz89@gmail.com 

Л.П.Р.№2 Проведення 

інструктаж з БЖД. 

Контроль якості зварних швів на 

щільність за допомогою гасу. 

1)Повторити стор. 438 - 439 підручник 

«Технологія електродугового зварювання»  

І.В. Гуменюк. 

2) Підготувати звіт. 

 

Обладнання та 

технології 

зварювальних робіт 

Короткий огляд перспективних 

видів зварювання металів та 

неметалів. Обладнання  для 

перспективних видів зварювання. 

1)Перегляньте відео  за посиланням.  

2) Прочитати стор. 254  - 260 підручник 

«Технологія електродугового зварювання»  

І.В. Гуменюк. 

3)Дайте письмові відповіді на контрольні 

запитання стр.260 підручник «Технологія 

електродугового зварювання»  І.В. Гуменюк. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=VXxQLR3IFXE 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vhLdH8cejVE 

 

 

 

 

43 група - самопідготовка 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VeVNmTdFElo
https://www.youtube.com/watch?v=VeVNmTdFElo
https://www.youtube.com/watch?v=0u3IyeYRzmA
https://www.youtube.com/watch?v=0u3IyeYRzmA
https://www.youtube.com/watch?v=DrwYtGf40hA
https://www.youtube.com/watch?v=DrwYtGf40hA
https://www.youtube.com/watch?v=JWXvgvyvKX8
https://www.youtube.com/watch?v=JWXvgvyvKX8
https://www.youtube.com/watch?v=VXxQLR3IFXE
https://www.youtube.com/watch?v=VXxQLR3IFXE
https://www.youtube.com/watch?v=vhLdH8cejVE
https://www.youtube.com/watch?v=vhLdH8cejVE


 

 

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/

