
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________Галина ЛУХАНІНА 
  

РОЗКЛАД УРОКІВ на 29 квітня 2020 року  (середа) 

Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com  

Волейбол. Прийом, 

передача, нападаючий. 
Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com/watch

?v=S98wO9zcjN8 

Фізична 

культура 
Волейбол. Рухлива гра з 

елементами волейболу. 
Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com/watch

?v=Vr9VMxejR14 

Інформатика 
darylik2718@gm

ail.com 

Контрольне тестування. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу за 

допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/c/Njg

1MjgyNDY5Nzda 

Код доступу: 4e4jkgd 

Технології annavitstar@i.ua 
Оздоблення 

(декорування) виробу. 

1. Ознайомтесь з інформацією «Оздоблення, декорування виробу» 

використовуючи QR код та посилання. 

2. Ознайомтесь з інформацією за посиланнями. 

3. За допомогою переглянутої інформації оберіть придатний для вас 

спосіб оздоблення (декорування) виробу. 

4. Повторити рекомендації з безпечної роботи (використовуючи QR 

код). 

5. Виконайте практичну роботу за планом та надішли фото отриманого 

результату на електронну адресу викладача. 

 
1. Дизайн настенных часов 

своими руками - 

https://roomester.ru/dekor/svoimi-

rukami/dizajn-chasov.html 

2. Мастер классы часов своими 

руками с видео - 

https://yellowhome.ru/2018/03/14/

master-klassy-chasov-svoimi-

rukami/ 

3. Великі настінні годинники 

власноруч- 

https://apelsin.org.ua/uk-

ua/kategoriya-bloga-

instruktsii/bolshie-nastennie-chasi-

svoimi-rukami.html 

4. Оздоблення годинника - 

https://santorpack.ru/uk/dom-

dacha/otdelka-chasov-svoimi-

rukami-originalnyi-dekor-chasov-

mozhno-sozdat-i-svoimi.html 
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Технології Контроль якості виробу. 

1. Ознайомтесь з презентацією уроку №28 використовуючи QR код. 

2. Ознайомтесь з інформацією «Контроль якості виробу» 

використовуючи QR код. Виконайте самостійну роботу згідно вимог на 

слайді №6. 

3. Перевірте виконання самостійної роботи за допомогою пам’ятки 

використовуючи QR код. 

4. Виконайте завдання за файлом «Приказка» використовуючи QR код. 

5. Проаналізуйте свій виріб та складіть звіт за планом, який міститься в 

файлі «Зміст звіту» використовуючи QR код. 

 

Облік, 

калькуляція і 

звітність 

g.kr.v.irina@gmai

l.com 
Контрольна робота. Пройти підсумкові тести за посиланням. 

https://naurok.com.ua/test/join?g

amecode=825369 

Захист 

Вітчизни 
Orehovd1956@g

mail.com 

Вибір місця для ведення 

спостереження.Способ 

виявлення цілей та їх 

знажодхення. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний матеріал §28 «Захист 

Вітчизни» підручники 10 класу» Пашко К.О. та інші. 
 

Захист 

Вітчизни 

Склад бойової групи. 

Розподіл обов’язків між 

військо службовцями. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний матеріал §29-30 

«Захист Вітчизни» підручники 10 класу» Пашко К.О. та інші. 
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Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Всесвітня історія 

molchusik@gmail.com 

Портрет національного 

лідера на тлі епохи: Кемаль 

Ататюрк, Махатма Ганді, 

Чан Кайші, Сунь Ятсен. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень стандарту): 

підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти. – К.6 Генеза, 

2018. – 160с. 

1) Повторити §17-19. 

2) Перегляд відео «Махатма Ганді», «Кемаль Ататюрк» 

, «Чан Кайші» за посиланням 1,2,3. 

3) Підготувати  повідомлення (презентацію) на тему: 

«Портрет національного лідера»(на вибір). 

1. 

https://www.youtube.com/watch

?v=XC_JvaQc74w 

2. 

https://www.youtube.com/watch

?v=81h64_xai44 

3. 

https://www.youtube.com/watch

?v=cZV7VB_fOSk 

Всесвітня історія 

Урок повторення та 

узагальнення знань з теми 

«Держави Азії та 

Латинської Америки». 

1) Повторити §17-20. 

2) Перегляд відео уроків «Країни Азії та Латинської 

Америки в п.п.ХХ ст.» за посиланням. 

https://ist.school15.org.ua/bez-

kategoriyi/tema-krayiny-aziyi-

ta-latynskoyi-ameryky-v-

pershij-polovyni-hh-stolittya/ 

Біологія 

ermakovakaterina89@g

mail.com 

Урок захисту навчальних 

проектів з теми: 

«Спадковість і мінливість». 

1. Підготувати матеріали проєкту з теми. 

2. Надіслати на адресу електронної пошти за 

посиланням. 

 

Біологія 

Методи діагностики та 

профілактики спадкових 

хвороб людини. Медико-

генетичне консультування 

та його організація. 

1. Переглянути онлайн-урок за посиланням 1. 

2. Преглянути презентацію за посиланням 2. 

3. Скласти конспект з теми: «Методи діагностики та 

профілактики спадкових хвороб людини. Медико-

генетичне консультування та його організація». 

 

Біологія 

Урок оцінювання 

досягнення 

компетентностей з теми: 

«Спадковість і мінливість». 

Контрольна робота № 2. 

1. Виконати завдання тесту за посиланням. 

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

=dngEBRHn_JU&t=70s 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

do-uroku-z-temi-diagnostika-

spadkovih-zahvoryuvan-lyudini-

97780.html 

Історія України molchusik@gmail.com 

Україна на завершальному 

етапі війни. Культура 

України в роки війни/ 

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. – 302 с. 

1) Опрацювати §45-46. 

2) Перегляд відео  «Українці в Другій світовій війні», 

«Іван Кожедуб» за посиланням1,2  та відео уроку 

«Культура України в роки війни» за посиланням 3. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Участь України у військових діях 1944-1945 рр. 

2.Ялтинська і Потсдамська конференції. Завершення 

Другої світової війни. 

3. Внесок України в перемогу над нацизмом. 

4. Культура України в роки війни. 

1. 

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

=GcPcqYtmaeU 

2. 

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

=WpIF4R9uYlE 

3. 

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

=HuOVBXrQToo 
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Група №16 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Захист 

Вітчизни 

 

 

Orehovd1956@gmail.

cоm/ 

 

Основи військової топографії. 

Самостійно опрацювати та закріпити викладений матеріал. §31-

32-33. 

«Захист Вітчизни» підручник 10 клас» Пашко К.О. та інші. 

 

Матеріалознавс

тво 
darylik2718@gmail.co

m 

Властивості розчинів з 

хімічними домішками та 

правила користування ними. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/c/OTQyNDQ0OTE5NzZa 

Код доступу: ts5lwwh 

Громадянська 

освіта 
molchusik@gmail.co

m 

Урок узагальнення знань з 

теми «Демократичне 

суспільство та його цінності». 

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).Повторити § 20-28. 

2) Письмово виконати тестові завдання за посиланням. 

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

mokratichne-suspilstvo-ta-

yogo-cinnosti-331712.html 

Фізика 
gsljusarev@ 

i.ua 

Розв'язування задач. 

Підготовка до контрольної 

роботи з теми «Основи 

термодинаміки». 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

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

«Ранок», 2018, повторити стор. 216-235, розв’язати за задачі   

№4 впр. №36, №3 впр. 37, №5, впр.38, №3 впр.39, ознайомитися 

з розв’язанням задачи  можна за посиланням 2. 

1.https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=fwavdP7_O80&list=P

LSLajZxJCN0gkCjQ57UT-

ZorFHUJVGMsW&index=1

43 

Технологія 

штукатурних 

робіт 
darylik2718@gmail.co

m 

Призначення провішування 

поверхонь. Основні види й 

послідовність операцій при 

провішуванні поверхонь. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/c/OTQyNDQ0MDExNDla 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

Інструменти для 

провішування. Правила й 

способи провішування: стін - 

виском, правилом з рівнем. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com

/c/OTQyNDQ0MDExNDla 

Код доступу: zzur7ki 
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Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

С/г машини 

gsljusarev@ 

i.ua 

Вимоги до пpичепiв. Пpизначення та 

типи пpичепiв, напiвпpичепiв, їх 

будова. Ходова частина та поворотнi 

пристрої. Вплив конструкції 

пневмоколіс на безпеку праці. 

Гальмiвнi системи. 

А. Ф. Головчук,  В. Ф. Орлов,  О. П. Строков.  Експлуатація та 

ремонт сільськогосподарської 

техніки: Підручник:Кн.3: Сільськогосподарські машини.  – 

К,:Грамота, стор.553-556, опрацювати, законспектувати. 

Опрацювати матеріал за посиланням.  

1.https://1belagro.com/

clients/info/zapchasti-k-

traktoram/osnovnye-

vidy-i-klassifikatsiya-

traktornykh-pritsepov/ 

Трактори 

Електростаpтеp. Будова 

електростаpтеpiв, що застосовуються 

на тpактоpах. Технiчне 

обслуговування стаpтеpiв. 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.289-282, 

опрацювати, законспектувати.   Ознайомитися з темою за 

посиланням 2. 

1.https://ru.calameo.c

om/read/005451743b

c2214771093 

 

2.https://www.youtub

e.com/watch?v=sDkr

cpprawI 

Математика 
urumbeglikovat@g

mail.com 

Правильні многогранники. 

Підручник: О. Істер  Математика 11 клас. Рівень стандарту 2018. 

1.Передивитися  відео урок за темою: «Правильні многогранники».  

2.Повторити  1-4. 

 

Математика Самостійна робота №2. 2.Самостійно виконати   завдання №1-7 стор.214. 
Уроки онлайн канал 

«YouTube». 

Комплексна 

система ТО, 

ремонту с/г 

техніки 

gsljusarev@ 

i.ua 

 Матерiали для консервацiї i 

герметизацiї. 

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

технічного обслуговування тракторів і автомобілів : підручник / .– 

К. : Педагогічна преса, 2006.– 320 с.,  стор.148-149,опрацювати, 

законспек-тувати. Підручник КСТО, автор Антоненко А. можна 

скачати за посиланням 1. Опрацювати матеріал  за посиланням 2. 

1.https://drive.google.c

om/file/d/0B2m4BBDh

9JfGRGRsaWRLRWpn

REk/view 

 

2.https://propozitsiya.co

m/ua/gotuiemo-

tehniku-do-

zberigannya-zasobi-ta-

materiali 

Комплексна 

система ТО, 

ремонту с/г 

техніки 

Порядок виконання операцiй.  

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

технічного обслуговування тракторів і автомобілів : підручник / .– 

К. : Педагогічна преса, 2006.– 320 с.,  стор.150-151, опрацювати, 

законспек-тувати.. Підручник КСТО, автор Антоненко А. можна 

скачати за посиланням 1. Ознайомитися з темою за посиланням 2. 

1.https://drive.google.c

om/file/d/0B2m4BBDh

9JfGRGRsaWRLRWpn

REk/view 

 

2.https://www.youtube.

com/watch?v=E_5ngMi

lIO0 

Комплексна 

система ТО, 

ремонту с/г 

техніки 

Технiчне обслуговування машин у 

пеpiод збеpiгання 

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

технічного обслуговування тракторів і автомобілів : підручник / .– 

К. : Педагогічна преса, 2006.– 320 с.,  стор.150-157, опрацювати, 

законспек-тувати.. Підручник КСТО, автор Антоненко А. можна 

скачати за посиланням 1. Опрацювати матеріал  за посиланням 2. 

1.https://drive.google.c

om/file/d/0B2m4BBDh

9JfGRGRsaWRLRWpn

REk/view 

 

2.https://studfile.net/pre

view/5130969/page:58/  

https://1belagro.com/clients/info/zapchasti-k-traktoram/osnovnye-vidy-i-klassifikatsiya-traktornykh-pritsepov/
https://1belagro.com/clients/info/zapchasti-k-traktoram/osnovnye-vidy-i-klassifikatsiya-traktornykh-pritsepov/
https://1belagro.com/clients/info/zapchasti-k-traktoram/osnovnye-vidy-i-klassifikatsiya-traktornykh-pritsepov/
https://1belagro.com/clients/info/zapchasti-k-traktoram/osnovnye-vidy-i-klassifikatsiya-traktornykh-pritsepov/
https://1belagro.com/clients/info/zapchasti-k-traktoram/osnovnye-vidy-i-klassifikatsiya-traktornykh-pritsepov/
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://www.youtube.com/watch?v=sDkrcpprawI
https://www.youtube.com/watch?v=sDkrcpprawI
https://www.youtube.com/watch?v=sDkrcpprawI
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://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://propozitsiya.com/ua/gotuiemo-tehniku-do-zberigannya-zasobi-ta-materiali
https://propozitsiya.com/ua/gotuiemo-tehniku-do-zberigannya-zasobi-ta-materiali
https://propozitsiya.com/ua/gotuiemo-tehniku-do-zberigannya-zasobi-ta-materiali
https://propozitsiya.com/ua/gotuiemo-tehniku-do-zberigannya-zasobi-ta-materiali
https://propozitsiya.com/ua/gotuiemo-tehniku-do-zberigannya-zasobi-ta-materiali
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://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://www.youtube.com/watch?v=E_5ngMilIO0
https://www.youtube.com/watch?v=E_5ngMilIO0
https://www.youtube.com/watch?v=E_5ngMilIO0
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://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2m4BBDh9JfGRGRsaWRLRWpnREk/view
https://studfile.net/preview/5130969/page:58/
https://studfile.net/preview/5130969/page:58/


Група №22 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Біологія 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Інструктаж з БЖД  

Лабораторна робота № 3. 

Вивчення будови 

статевих клітин людини.  

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

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

2018. 

1. Виконати завдання лабораторної роботи зі с. 250-251 

(підручник). 

2. Оформити роботу в зошиті користуючись зразком за 

посиланням.  

https://naurok.com.ua/laboratorn

a-robota-doslidzhennya-budovi-

statevih-klitin-lyudini-

109169.html 

 

Біологія 

Урок оцінювання 

досягнення 

компетентностей: 

«Спадковість і 

мінливість». 

1. Виконати завдання тесту за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/join?g

amecode=158821 

Фізика 
ticibulka80@gmail.co

m 

61. Контрольна робота 

№4 (частина І). 

Пройдіть за посиланням на мій сайт (Дистанційна освіта-

Учням ІІ курсу) , оберіть один із трьох варіантів контрольної 

роботи та виконайте її письмово й надішліть викладачу на 

пошту. 

Сайт викладача фізики 

Лук´янчикової О.В.: 

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

rvomluk/ 

Географія 

molchusik@gmail.co
m 

Сучасна глобальна 

економіка та тенденції її 

розвитку 

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 §20. 

2) Перегляд презентації «Сучасні тенденції розвитку світового 

господарства» за посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Сучасна глобальна економіка та її компоненти. 

2.Світовий ринок технологій,патентна і ліцензій. 

3.ТНК та вільні економічні зони. 

4.Міжнародний ринок товарів. 

3)Письмово виконайте завдання 3 стор.106. 

https://naurok.com.ua/prezentaci

ya-suchasni-tendenci-rozvitku-

svitovogo-gospodarstva-

124915.html 

 

Географія 
Первинний сектор 

економіки 

1) Опрацювати §21. 

2) Перегляд відео-уроку «Первинний сектор економіки». 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Видобування і споживання паливних мінеральних ресурсів. 

2.Просторова організація сільського господарства. 

4) Підготуйте повідомлення «Глобальний ринок вугілля 

(нафти,газу,зерна,олійних культур, м`яса)» (на вибір). 

https://www.youtube.com/watch

?v=5H8KLeD6w3I 

 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Настрибування 

на стінку. 
Вправи на координацію. 

https://www.youtube.com/watch

?v=uN9DgaDyUZg&t=32s 

Фізична 

культура 
Волейбол. Блокування. Вправи на координацію. 

http://voleyball1996.blogspot.co

m/p/blog-page_16.html 

Фізична 

культура 
Волейбол. Нападаючий 

удар. 
Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/watch

?v=pSnJZNUpjIc 

https://naurok.com.ua/laboratorna-robota-doslidzhennya-budovi-statevih-klitin-lyudini-109169.html
https://naurok.com.ua/laboratorna-robota-doslidzhennya-budovi-statevih-klitin-lyudini-109169.html
https://naurok.com.ua/laboratorna-robota-doslidzhennya-budovi-statevih-klitin-lyudini-109169.html
https://naurok.com.ua/laboratorna-robota-doslidzhennya-budovi-statevih-klitin-lyudini-109169.html
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=158821
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=158821
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-tendenci-rozvitku-svitovogo-gospodarstva-124915.html
https://www.youtube.com/watch?v=5H8KLeD6w3I
https://www.youtube.com/watch?v=5H8KLeD6w3I
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&t=32s
http://voleyball1996.blogspot.com/p/blog-page_16.html
http://voleyball1996.blogspot.com/p/blog-page_16.html
https://www.youtube.com/watch?v=pSnJZNUpjIc
https://www.youtube.com/watch?v=pSnJZNUpjIc


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізика 

ticibulka80@gmail.c

om 

67. Інструктаж з БЖД. Лабораторна 

робота №6 на тему: «Визначення 

оптичної сили лінзи та системи лінз». 

Перегляньте відео уроки з виконанням 

лабораторної роботи (на вибір 1-3) за 

посиланнями та перегляньте досліди для 

визначення фокусної відстані. Зробіть 

висновки. 

ОГЭ. Физика Лабораторная работа 

№4 "Измерение оптической силы 

собирающей линзы" (рос.) 

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

beeOxYjVbQ 

Лабораторная работа «Измерение 

оптической силы собирающей 

линзы» 

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

Zx-TPO3kQY 

ЛР-11-2-01 Определение фокусного 

расстояния рассеивающей линзы 

(рос.) 

https://www.youtube.com/watch?v=9S

3U6GzjolM 

Досліди: 

Измерение Фокусного Расстояния 

Рассеивающей Линзы (рос.) 

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

62ChoVHRI 

Определение Фокусного Расстояния 

Собирающей линзы с 

Использованием Формулы Линзы 

(рос.0 

https://www.youtube.com/watch?v=8u

O9uEPkyfA 

Фізика 
68. Розв'язування задач. Підготовка 

до контрольної роботи №4. 

Перегляньте відео уроки з розв’язуванням 

задач за розділом ІІІ. Оптика. Запишіть 

розв’язок в зошит. 

Фізика 11 клас. Самоперевірка с 209 

2 з. 1 п 

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

p6ZLrHyDEM 

Фізика 11 клас. Самоперевірка с 209 

2 з. 2 п 

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

VIWqijYkJ0 

Фізика 11 клас. Самоперевірка с 209 

3 з. 3 п 

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

kEEBhHPVQ 

Захист 

Вітчизни 
Orehovd1956@gmai

l.com 

Заходи забезпечення рятувальних та 

інших не відкладних робіт. Самостійно опрацювати та закріпити навчальний 

матеріал §32-33-34 «Захист Вітчизни» підручник 

11 клас Пашко К.О. та інші. Дати письмові 

відповіді в кінці кожного параграфа. 

 

Захист 

Вітчизни 

Розшук уражених у завалах а також у 

будинках які пошкоджені та горять. 

Способи рятувальних засобів з під 

завалів. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ObeeOxYjVbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ObeeOxYjVbQ
https://www.youtube.com/watch?v=KZx-TPO3kQY
https://www.youtube.com/watch?v=KZx-TPO3kQY
https://www.youtube.com/watch?v=9S3U6GzjolM
https://www.youtube.com/watch?v=9S3U6GzjolM
https://www.youtube.com/watch?v=yR62ChoVHRI
https://www.youtube.com/watch?v=yR62ChoVHRI
https://www.youtube.com/watch?v=8uO9uEPkyfA
https://www.youtube.com/watch?v=8uO9uEPkyfA
https://www.youtube.com/watch?v=Yp6ZLrHyDEM
https://www.youtube.com/watch?v=Yp6ZLrHyDEM
https://www.youtube.com/watch?v=7VIWqijYkJ0
https://www.youtube.com/watch?v=7VIWqijYkJ0
https://www.youtube.com/watch?v=_BkEEBhHPVQ
https://www.youtube.com/watch?v=_BkEEBhHPVQ


Математика 

urumbeglikovat@gm

ail.com 

Розв’язування вправ та задач. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Довести,що точкою, яка симетрична точці А (х 

,у, z) відносно площини (х у) є точка В ( х, у, -z ). 

 

Математика 
Самостійна робота  №1.Узагальнення та 

систематизація знань. 

1.Предивитися відео урок за темою: 

«Перпендикулярність  прями і площин у 

просторі». 

2.Виконати самостійну роботу №1 (на вайбері). 

«Школа online», канал «Рада» 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30

@gmail.com 

Мистецтво і дозвілля. 

 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Буренко 

В. М.  

1. Переглянути відео за посиланням, записати 

конспект, опрацювати нову лексику. 

2. Самостійно опрацювати завдання 1-6, стор. 47-

48 підручника. 

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

=W-dn5OSuRlk&t=11s 

 

Іноземна мова 
Музика. Концерти. Фестивалі. 

 

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно опрацювати завдання 7-11, стор. 

50-52. 

3. Переглянути відео за посиланням 2, скласти 

діалог за зразком. 

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

=l1N9fxqbtNo 

 

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

=SHVk8Fwq1No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W-dn5OSuRlk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=W-dn5OSuRlk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=l1N9fxqbtNo
https://www.youtube.com/watch?v=l1N9fxqbtNo
https://www.youtube.com/watch?v=SHVk8Fwq1No
https://www.youtube.com/watch?v=SHVk8Fwq1No


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
urumbeglikovat@
gmail.com 

Підсумкове оцінювання. 

Підручник: О.Істер Математика 11 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Повторити §1,5,11,17. 

 

Математика 
Узагальнення навчального матеріалу з курсу 

алгебри  і початків аналізу. 
2.Виконати письмово завдання №17 стор.167-168.  Онлайн –готуємось до ЗНО 

Українська 

мова 

ndovganich75@g

mail.com 

Контрольна робота. 
Виконати контрольну роботу за посиланням до 30 

квітня. Код доступу 900334. 

https://naurok.com.ua/test/join?

gamecode=900334 

Українська 

мова 
Повторення в кінці року.  

Переглянути відеоматеріали за посиланнями. 

Виконати тестові завдання за посиланням. 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=B3DItrnWJyc 

  

https://www.youtube.com/watc

h?v=rORnQ_kOf3Q 

  

https://www.youtube.com/watc

h?v=BdMQWf8xtSk&t=1038s 

 

https://zno.osvita.ua/ukrainian/l

ist.html  

 

Українська 

література 

Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». 

Образ любові як втілення високої 

християнської цінності. 

Опрацювати матеріал за посиланням 1. 

Читати  новелу «Три зозулі з поклоном» Григора 

Тютюнника за посиланням 2. 

1. 

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

y/printit.php?tid=9244 

 2. 

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

lo/printit.php?tid=3754 

Людина і світ 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Види та функції засобів масової інформації. 

ЗМІ як засіб формування громадської думки. 

ЗМІ в демократичному суспільстві. Участь 

ЗМІ у формуванні суспільної думки та 

громадянського суспільства. Свобода слова 

та цензура. Інформаційний простір в Україні.  

Людина і світ,11 клас. Рівень стандарту. 

Т.В.Бакка,—К. «Освіта», 2012. 

Опрацювати тему №11, стор.180-188 

відповідати на питання стор.188. 

 

Людина і світ 

Поняття нації. Нація як соціальний інститут. 

Нація етнічна та нація політична. Світовий 

досвід націєтворення. Нація і націоналізм. 

Формування політичної нації в Україні.  

Опрацювати тему №12, стор.190-199. 

відповідати на питання стор.198. 
 

 

43, 38 група - самопідготовка 
 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=900334
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=900334
https://www.youtube.com/watch?v=B3DItrnWJyc
https://www.youtube.com/watch?v=B3DItrnWJyc
https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q
https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q
https://www.youtube.com/watch?v=BdMQWf8xtSk&t=1038s
https://www.youtube.com/watch?v=BdMQWf8xtSk&t=1038s
https://zno.osvita.ua/ukrainian/list.html
https://zno.osvita.ua/ukrainian/list.html
https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=9244
https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=9244
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3754
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3754


 

 

Посилання на YouTube-канал Міністерства освіти і науки - проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» 

https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?view_as=subscriber 
 

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://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?view_as=subscriber
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
http://www.testorium.net/

