
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________ Галина ЛУХАНІНА 
  

РОЗКЛАД УРОКІВ на 30 квітня 2020 року  (четвер) 

Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Організація 

виробництва та 

обслуговування g.kr.v.irina@gm

ail.com 

Підсумкова контрольна робота. 

Пройти підсумкові тести за посиланням.  

Матеріал для повторення  у GoogleКласі. Код доступу 

5n6xchp. 

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

ecode=603249 

Гігієна та 

санітарія  

виробництва 
Підсумкове заняття. Пройти підсумкові тести за посиланням. 

https://forms.gle/ALfh2pmRPJgSk

RQBA 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Розвиток швидкості, 

витривалості. 
Вправи на розвиток швидкості. 

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

=qbx03Mhm53w 

Фізична 

культура 

Волейбол. Розвиток швидкості, 

витривалості. 
Вправи на розвиток швидкості. 

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

=qbx03Mhm53w 

Фізика 

ticibulka80@gm
ail.com 

57. Термодинамічна рівновага. 

Температурна шкала Кельвіна. 

Перегляньте відео уроки за посиланнями. Запишіть в зошит 

основні визначення та формули. 

Урок 5.3 Температура. 

Термодинамічна шкала 

температур Кельвіна. 

https://www.youtube.com/watch

?v=gfvbakIJqKE 

АБСОЛЮТНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА физика 10 

класс МКТ (рос.) 

https://www.youtube.com/watch

?v=Jd6tl4OvyTE 

Фізика 
58. Рівняння стану ідеального 

газу. Ізопроцеси. 

Перегляньте відео уроки за темою та демонстрації 

ізопроцесів за посиланнями. Запишіть в зошит основні 

визначення та формули. 

Урок фізики "Рівняння стану 

ідеального газу. Ізопроцеси." 

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

=cy5qwCaTYRM 

Изопроцессы 

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

=SvBwGyWAxMo 

Закон Бойля — Мариотта 

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

=6xIGdkY1zhE 

Закон Гей-Люссака 

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

=-8mJT5G9CWg 
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Закон Шарля 

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

=9v3PRkcX3KU 

Зависимость объёма газа данной 

массы от его температуры 

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

=VekLEKWKzjQ 

Хімія 

ermkovakaterina

89@gmail.com 

Урок захисту навчальних проєктів з 

теми: «Оксигеновмісні органічні 

сполуки». 

1. Надіслати матеріали проєкту на адресу електронної 

пошти за посиланням. 
 

Хімія 

Глюкоза: молекулярна формула та її 

відкрита форма. Хімічні властивості 

глюкози.   

Інструктаж з БЖД 

Лабораторний дослід № 2. 

«Окиснення глюкози 

свіжоодержаним купрум (ІІ) 

гідроксидом».  

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів загальної середньої 

освіти / О. Г. Ярошенко.—  К. : УОВЦ «Оріон», 2018. 

1. Опрацювати § 19, с. 114-119. 

2. Переглянути відео виконання лабораторного досліду за 

посиланням 1. 

3. Записати в зошот спостереження і висновки за зразком за 

посиланням 2. 

http://interactive.ranok.com.ua/the

me/contentview/serednya-ta-

starsha-shkola/hmya-10-

klas/14109-laboratorn-

dosldi/25415-laboratorniyi-dosld-2-

okisnennya-glyukozi-

svzhooderzhanim-kyprym-

gdroksidom 
 

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

kartka-laboratornogo-doslidu-2-

okisnennya-glyukozi-

svizhooderzhanim-kuprum-ii-

gidroksidom-172658.html 
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Група №15 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Всесвітня історія molchusik@gmail.com 

Урок узагальнення з теми 

«Держави Азії та Латинської 

Америки». 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень 

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

освіти. – К.6 Генеза, 2018. – 160 с. 

1)Повторити §17- 20. 

2) Виконати тестові завдання за посиланням. 

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

avi-azi-ta-latinsko-ameriki-

298242.html 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@gm

ail.com 

Проектна робота «Відносини 

в родині» Контроль говоріння. 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко В. 

М. (рівень стандарт) 

1.Переглянути відео за посиланням 1 

2.Опрацюйте самостійно завдання 2-5, сторінка 81-

82 підручника, записати конспект. 

2. Переглянути відео за посиланням 2, опрацювати 

рекомендації до тесту з говоріння 

3. Підготувати усну розповідь за темою «Generation 

gap». 

https://www.youtube.com/watch

?v=p656FvLHupY 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=sRFEKvsw-vs 

 

Іноземна мова 
Повторення та узагальнення 

вивченого. 

1. Опрацюйте самостійно завдання 9-11, сторінка 83-

84 підручника, перекласти тексти.  

2. Переглянути відео за посиланням . 

https://www.youtube.com/watch

?v=hkxT0nR6dxY 

 

Історія України 

molchusik@gmail.com 

Інструктаж з БЖД. 

Практичне заняття. 
Дослідження документів та 

матеріалів усної історії про 

Другу світову війну. 

1)Опрацювати матеріал «Друга світова війна очима 

її учасників та очевидців» за посиланням 1 

2)Перегляд відео «Спогади про початок війни», 

«Спогади ветеранів» за посиланням 2,3 

3)Підготувати реферат з теми «Друга світова війна 

очима свідків». 

1. 

https://www.radiosvoboda.org/a/

28476985.html 

2. 

https://www.youtube.com/watch

?v=DVFdg4R_m0M 

3. 

https://www.youtube.com/watch

?v=-_r1rRnLOEs 

Історія України 
Урок узагальнення з теми 

«Україна в роки Другої 

світової 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. – 302с. 

1)Повторити §39-46 

2)Письмово виконайте завдання1-8 стор.252. 

 

Громадянська освіта 

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. – 240с. 

1)Повторити § 20-28. 

2) Письмово виконати тестові завдання за 

посиланням. 

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

kratichne-suspilstvo-ta-yogo-

cinnosti-331712.html 
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Група №16 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Матеріалознавство 
darylik2718@gmail.co

m 

Класифікація розчинів для 

торкретування поверхонь. Основні 

компоненти будівельних розчинів 

та їх властивості. 

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 

Географія  

molchusik@gmail.com 

Інструктаж з БЖД. 

Практична робота №6. 
Порівняльна характеристика 

машинобудування США, Канади 

та Бразилії. 

Безуглий В.В. Географія: підруч. для 10 кл. закл. 

заг. серед. освіти / В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. – 

К.: Генеза, 2018. – 192.с. 

1) Повторити §25-27. 

2)Письмово виконати практичну роботу №6 

стор.150-151. 

 

Географія  
Урок узагальнення з теми 

«Америка». 

1) Повторити § 22 – 27. 

2) Письмово виконати тестові завдання стор.157-

158. 

 

Фізика 

gsljusarev@ 

i.ua 

Контрольна робота № 6 з теми 

«Основи термодинаміки». 

Виконати завдання з підручника на стор.236. 

Виконане завдання вислати мені на ел. пошту.  

1.https://uchebniki-

online.net/435-fizika-10-

klass-baryahtar.html 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=KZoWY-9-7_4 

 

Фізика Узагальнюючий урок. 

Підготовити на вибір доповіді з тем: 

1.Вільне падіння. 

2.Механічна енергія. 

3.Механічні коливання. 

4.Поверхневій натяг рідини. 

5.Принцип дії теплових двигунів. 

6.Реактивний рух. 
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Група №25 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

С/г машини 

gsljusarev@ 

i.ua 

Пiдготовка пpичепiв до пеpевезення 

вантажiв. Безпека праці під час 

перевезення вантажiв. Мiжгосподарськi 

перевезення.   Документацiя. Вимоги 

безпеки під час експлуатації. 

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

та ремонт 

сільськогосподарськоїтехніки: Підручник:Кн.3: Сільськогоспо

дарські машини.  – К,:Грамота, стор.557-561, опрацювати, 

законспектувати. Опрацювати матеріал за посиланнями 1, 2.  

1.https://studopedia.r

u/19_308070_vimogi

-bezpeki-pid-chas-

perevezennya-

vantazhiv.html 

 

2.https://avto-

oblik.com.ua/perevoz

ki/168-dokumenti-

perevezennya.html 

С/г машини 

Інструктаж з безпеки життєдіяльності. 

Лабораторно-практична робота 18. 

Вивчення будови причепів та 

напiвпpичепiв. Їх регулювання. 

Стор.553-561, повторити. Ознайомитися  з  виконанням 

лабораторно-практичної роботи згідно з посиланням (стор12-

14).  

http://ep3.nuwm.edu.

ua/6303/1/02-01-

385.pdf 

Фізика 

ticibulka80@gmail.

com 

79. Захист навчальних учнівських 

проєктів. 

Обрати тему навчального проєкту із переліку на стор.256 

підручника «Фізика-11 клас» за редакцією Бар’яхтара В. Г. 

або обрати власну тему. Підготувати доповідь та презентацію 

за даною темою проєкту та надіслати викладачу на пошту. 

Пошта викладача 

фізики 

Лук´янчикової О.В.: 

ticibulka80@gmail.c

om 

Фізика 80. Повторення вивченого за рік. 
Для повторення та узагальнення вивченого пройдіть 

тестування за посиланням.  

https://classroom.goo

gle.com/c/ODAyMD

EwNDUzODRa 

Код доступу: 

runkvhc. 

Математика 
urumbeglikovat@g

mail.com 

Узагальнення та систематизація знань.  

Підручник: О. Істер Математика 11 клас. Рівень стандарту 

1.Повторити 1-4.  

2.Записати розв’язання задачі №6 стор.200. 

 

Математика Підготовка до контрольної роботи. 
3.Виконати завдання №4 стор.211. (Перевірте свою 

компетентність). 

Уроки онлайн канал 

«YouTube 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Ведення м'яча. Вправи на координацію. 
https://www.youtube.
com/watch?v=mg2G
qNKkM4I 

Фізична 

культура 
Футбол. Передача на місці. Вправи на влучність. 

https://www.youtube.
com/watch?v=M5Vzl
kbTvj4 
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https://studopedia.ru/19_308070_vimogi-bezpeki-pid-chas-perevezennya-vantazhiv.html
https://studopedia.ru/19_308070_vimogi-bezpeki-pid-chas-perevezennya-vantazhiv.html
https://studopedia.ru/19_308070_vimogi-bezpeki-pid-chas-perevezennya-vantazhiv.html
https://avto-oblik.com.ua/perevozki/168-dokumenti-perevezennya.html
https://avto-oblik.com.ua/perevozki/168-dokumenti-perevezennya.html
https://avto-oblik.com.ua/perevozki/168-dokumenti-perevezennya.html
https://avto-oblik.com.ua/perevozki/168-dokumenti-perevezennya.html
http://ep3.nuwm.edu.ua/6303/1/02-01-385.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/6303/1/02-01-385.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/6303/1/02-01-385.pdf
https://classroom.google.com/c/ODAyMDEwNDUzODRa
https://classroom.google.com/c/ODAyMDEwNDUzODRa
https://classroom.google.com/c/ODAyMDEwNDUzODRa
https://www.youtube.com/watch?v=mg2GqNKkM4I
https://www.youtube.com/watch?v=mg2GqNKkM4I
https://www.youtube.com/watch?v=mg2GqNKkM4I
https://www.youtube.com/watch?v=M5VzlkbTvj4
https://www.youtube.com/watch?v=M5VzlkbTvj4
https://www.youtube.com/watch?v=M5VzlkbTvj4


Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Навчальна гра з 

завданням. 
Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com/watch?v=X0

vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6

Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19 

Фізична 

культура 
Волейбол. Навчальна гра з 

завданням. 
Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com/watch?v=X0

vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6

Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19 

Математика 
urumbeglikovat@g

mail.com 

Розв’язання вправ та задач. 

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

1.Продовжити роботу над §4. 

2.Повторити властивості правильних многогранників. 

 «Школа канал  «Рада» 

Математика Розв’язання вправ та задач 

Підручник: О. Істер Математика 11. Рівень стандарту. 

1. П.2 Записати задачу №4. 

2.Письмово  розв’язати  №4.9 стор.210. 

 

Технології 

annavitstar@i.ua 
 

Корисні страви (фіто 

батончики, желе, смузі). 

Рецепти корисних страв. 

Технологія приготування. 

Вимоги до якості. Добір 

продуктів. 

1. Ознайомтесь з методичною інформацією «Властивості 

фітнес батончиків» (використовуючи QR код) 

2. Ознайомтесь з методичною інформацією «Желе» та 

«Секрети желе та желатину» (використовуючи QR код) 

3. Дайте відповіді на питання в файлі «Опитування по темі 

Желе» (використовуючи QR код) 

4. Ознайомтесь з методичною інформацією «Революція смузі» 

(використовуючи QR код) 

5. Розгадайте кросворд до уроку №37 (використовуючи QR 

код) 

6. Ознайомтесь з додатковою інформацією про корисні страви 

без цукру за посиланнями 

7. Приготуй обрану страву та надішли фото на електронну 

адресу викладача. 

 
1. Десерти без цукру - 

https://moyezdorovya.com.ua/deserty-bez-
tsukru-yaki-varto-sprobuvaty/ 

2. Без цукру: повний гід корисними 

десертами - 
https://vogue.ua/ua/article/culture/living/bez-

sahara-polnyy-gid-po-poleznym-
desertam.html 

3. Солодощі без цукру - 

https://ukrainianpeople.us/%D0%BD%D0%
B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0

%D1%89%D1%96-

%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0
%BF%D1%82%D0%B8-

%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D

0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B
2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D1

%83/ 

Технології 

Вибір теми для власного 

проекту, інформація 

актуальна для проекту 

(історія, цікаві факти тощо). 

Добір технік та технологій 

для реалізації проектів. 

1. Повторіть матеріал за допомогою файлу «Рефлексія» щодо 

виробів для Кенді бару (використовуючи QR код) 

2. Вивчіть правила оформлення Кенді бару  

3. Перегляньте приклади оформлення кенді барів в папці Фото 

(використовуючи QR код) 

4. Ознайомтесь з додатковою інформацією щодо різних 

тематик кенді барів (використовуючи посилання) 

5. Оберіть для себе тему власного проекту. 

6. Ознайомтесь з інформацією про зміст проекту 

(використовуючи QR код) 

 
1. Кенді бар своїми руками на 

дитяче свято - https://mini-

rivne.com/dutachuj-candy-bar-

svomu-rukamu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://moyezdorovya.com.ua/deserty-bez-tsukru-yaki-varto-sprobuvaty/
https://moyezdorovya.com.ua/deserty-bez-tsukru-yaki-varto-sprobuvaty/
https://vogue.ua/ua/article/culture/living/bez-sahara-polnyy-gid-po-poleznym-desertam.html
https://vogue.ua/ua/article/culture/living/bez-sahara-polnyy-gid-po-poleznym-desertam.html
https://vogue.ua/ua/article/culture/living/bez-sahara-polnyy-gid-po-poleznym-desertam.html
https://ukrainianpeople.us/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83/
https://ukrainianpeople.us/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83/
https://ukrainianpeople.us/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83/
https://ukrainianpeople.us/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83/
https://ukrainianpeople.us/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83/
https://ukrainianpeople.us/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83/
https://ukrainianpeople.us/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83/
https://ukrainianpeople.us/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83/
https://ukrainianpeople.us/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83/
https://ukrainianpeople.us/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%96%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%83/
https://mini-rivne.com/dutachuj-candy-bar-svomu-rukamu/
https://mini-rivne.com/dutachuj-candy-bar-svomu-rukamu/
https://mini-rivne.com/dutachuj-candy-bar-svomu-rukamu/


7. Надішліть на електронну адресу викладача тему та план 

власного проекту. 

2. Кенді бар на весілля - 

https://hotwed.com.ua/kendi-bar-

na-vesillya-oformlennya-ta-

svyatkova-prezentatsiya 

3. 5 идей кенди бара - https://xn--

80ajchmregk.xn--p1ai/blog/5-

krutyih-idey-dlya-oformleniya-

kendi-bara/ 
 

Фізика 

ticibulka80@gmail.

com 

62. Захист навчальних 

учнівських проєктів. 

Оберіть тему навчального проєкту із переліку на стор.256 

підручника «Фізика-11 клас» за редакцією Бар’яхтара В. Г. або 

обрати власну тему. Підготуйте доповідь та презентацію за 

даною темою проєкту та надішліть викладачу на пошту. 

 

Фізика 
63. Повторення теми 

«Магнітне поле» (9 клас). 

Повторіть навчальний матеріал Розділ І. Магнітне поле. 

Підручник «Фізика-9 клас» (рівень стандарту) В.Г. Бар'яхтар та 

інші. 

Підручники з фізики (9 клас): 

https://osvita.ua/school/textbook

/9klas/tag-fizika9/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hotwed.com.ua/kendi-bar-na-vesillya-oformlennya-ta-svyatkova-prezentatsiya
https://hotwed.com.ua/kendi-bar-na-vesillya-oformlennya-ta-svyatkova-prezentatsiya
https://hotwed.com.ua/kendi-bar-na-vesillya-oformlennya-ta-svyatkova-prezentatsiya
https://пироженка.рф/blog/5-krutyih-idey-dlya-oformleniya-kendi-bara/
https://пироженка.рф/blog/5-krutyih-idey-dlya-oformleniya-kendi-bara/
https://пироженка.рф/blog/5-krutyih-idey-dlya-oformleniya-kendi-bara/
https://пироженка.рф/blog/5-krutyih-idey-dlya-oformleniya-kendi-bara/
https://osvita.ua/school/textbook/9klas/tag-fizika9/
https://osvita.ua/school/textbook/9klas/tag-fizika9/


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gm

ail.com 

Тематична контрольна робота №1. 

Зошит для контрольних робіт з геометрії, 10 клас, 

(Істер О.). 

1.Виконати контрольну роботу №1. 

 

Математика Підсумковий урок. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Виконати письмово завдання 1-6 стор.359. 

 

Українська 

література 

ndovganich75@gmai

l.com 

УПЧ. Сергій Жадан «Ворошиловград». 

Читати роман С. Жадана « Ворошиловград» за 

посиланням 1. 

Слухати аудіо книгу С. Жадана «Ворошиловград» 

за посиланням 2. 

  1. 

http://booksonline.com.ua/view.php?

book=173773 

2.  

https://audiokniga.zone/voroshilovgr

ad/ 

Українська 

література 

Участь українських письменників у 

Другій світовій війні. Трагічна творча 

біографія Олександра Довженка. 

Джерело вивчення історії його життя і 

трагічної доби – «Щоденник». 

 

Опрацювати матеріал підручника с. 164 – 165 і 

тезово записати до робочого зошита. 

Опрацювати матеріал підручника с. 165 – 166. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням. 

Опрацювати матеріал підручника с. 166 – 168 

Підручник О. Авраменко Українська література 

11 клас (рівень стандарт), К.: Грамота, 2019. 

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

HhNNSItHMgw  

Фізична 

культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Навчальна гра з завданням. Вправи на витривалість. 

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

X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVT

u0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=

19 

Фізична 

культура 
Волейбол. Навчальна гра з завданням. Вправи на витривалість. 

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

X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVT

u0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=

19 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30

@gmail.com 

Концерти. Фестивалі. 

 

 

Підручник  «Англійська мова. 10 клас» Буренко 

В. М. (рівень стандарт) 

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно опрацювати лексику уроку, завд. 3, 

стор 59, завдання 4-5, стор. 60 підручника- усно 

3.Завдання 6-8, стор. 61 підручника- письмово. 

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

XjyL_RneEdc 

Іноземна мова 
ЗМІ та телебачення. Контроль 

аудіювання. 

 

1.Перглянути відео за посиланням 1 

2. Самостійно опрацювати завдання 9-13, стор 62-

64 підручника. 

3.пройти тест за посиланням 2. 

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

Gb87bAkFkYc 

https://naurok.com.ua/test/start/3242

78 

 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=173773
http://booksonline.com.ua/view.php?book=173773
https://audiokniga.zone/voroshilovgrad/
https://audiokniga.zone/voroshilovgrad/
https://www.youtube.com/watch?v=HhNNSItHMgw
https://www.youtube.com/watch?v=HhNNSItHMgw
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=X0vj9LQPK9w&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=XjyL_RneEdc
https://www.youtube.com/watch?v=XjyL_RneEdc
https://www.youtube.com/watch?v=Gb87bAkFkYc
https://www.youtube.com/watch?v=Gb87bAkFkYc
https://naurok.com.ua/test/start/324278
https://naurok.com.ua/test/start/324278


Група №35 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська 

мова 
ndovganich75@gmail.com 

ПЧ    П.Загребельний. «Диво» 

  

1) Опрацювати матеріал за посиланням. 

2) читати роман П. Загребельного « Диво» (скорочено) за 

посиланням. 

https://ukrclassic.com.ua/katalo

g/z/zagrebelnij-pavlo/2662-

kharakteristika-obrazu-

yaroslava-mudrogo-u-tvori-

divo 
 

https://ukrclassic.com.ua/katalo

g/z/zagrebelnij-pavlo/1458-

pavlo-zagrebelnij-divo-

skorocheno 

Захист 

Вітчизни 
orehovd1956@gmail.com Військово-спортивне свято. 

Дайте відповіді на запитання вікторини до Дня Цивільного 

Захисту. 

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

rina-do-dnya-civilnogo-

zahistu-7632.html 

Екологія 

ermakovakaterina89@gmai

l.com 

Основні категорії заповідних 

об’єктів. Уявлення про 

екомережі. Міжнародні та 

національні програми 

збереження біорізноманіття.  

Інструктаж з БЖД. 

Практична робота: „Аналіз 

особливостей розвитку 

заповідної мережі України”. 

Екологія: Підруч для 11 кл. загалоноосвіт. навч. закл. Рівень 

стандарту, академічний рівень / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. 

М. Вітенко. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2012. – 96 с.: іл. 

1. Опрацювати § 15, скласти конспект. 

2. Переглянути матеріали до уроку за посиланням 1, 2. 

3. Виконати завдання та зробити висновки практичної 

роботи за посиланням 3 (оформити роботу в зошиті). 

https://ppt-online.org/45657 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/К

атегорії_об%27єктів_природ

но-

заповідного_фонду_України 
 

https://studfile.net/preview/554

8963/page:19/ 

Екологія 

Категорія „оптимізація”. 

Критерії та пріоритети 

ландшафтно-екологічної 

оптимізації території.  

1. Опрацювати § 16, записати в зошит та вивчити критерії 

ландшафтно-екологічної оптимізації території, оптимальне 

співвідношення природних і господарських угідь. 

2. Переглянути матеріал за посиланням. 

https://svitppt.com.ua/ekologiy

a/kategoriya-optimizaciya-

kriterii-ta-prioriteti-

landshaftnoekologichnoi.html 

 

Іноземна 

мова 

Tanyakorotenko30@gmail.

com 

Контроль читання. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана Карпюк 

(рівень стандарт). 

1.Переглянути відео за посиланням 1. 

2. Пройти тест за посиланням 2. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=LFRAYsuV534 

 

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

169229 

Іноземна 

мова 
Контроль говоріння. 

 

1.Переглянути відео за посиланням 1. 

2. Пройти тест за посиланням 2. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=OHK-xsvW0TQ&t=1s 

 

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

210579 

Астрономія 
urumbeglikovat@gmail.co
m 

Планети земної групи: 

Меркурій, Венера, Марс і його 

супутники. 

Підручник: Ю.  Сиротюк Астрономія 11 клас. Рівень 

стандарту. Опрацювати 13-15. Дати відповіді на питання 1-6 

стор.68. 

 

Астрономія 
Планети –гіганти: Юпітер, 

Сатурн, Уран, Нептун. 

1.Виконати тестові завдання № 1-10 стор.95-9. 

2.Переглянути презентацію(за темою) 
Канал «YouTube». 
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43, 38 група - самопідготовка 
 

 

  

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/

