
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________Галина ЛУХАНІНА 

РОЗКЛАД УРОКІВ на 31 березня 2020 року  (вівторок) 

Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Всесвітня історія 

molchusik@g

mail.com 

 

Індія. 

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

для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160с. 

1)Опрацювати §18. 

2)Перегляд презентації «Індія у 20-30-х рр.» за посиланням 1. 

3)Перегляд відео «Махатма Ганді» за посиланням 2  

3)Зробити конспект за планом: 

1.Розгортання антиколоніальної боротьби.  2.Діяльність 

М.Ганді Біографія М.Ганді.   3. «Соляний похід». 

4.Конституція 1935р. 

1. 

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

indiya-u-20-30h-rr-hh-st-

142322.html 

2. 

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

=XC_JvaQc74w 

Культура 

молодого 

робітника g.kr.v.irina@g

mail.com 

Перевірочне заняття.  
Повторити розділ «Основні документи робітника». Пройти 

тести  за посиланням. 
https://forms.gle/pH5fjvpTmf6Jm8

2y5 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Устаткування на газовому обігріві. 

 

Бойко М. М. Експлуатація холодиотного та торговельного 

обладнання. Самостійно опраціювати та законспектувати 

§78,79 , стор. 287 – 291. 

 

Інформатика 
Tatiana618@u

kr.net 

Ергономіка розміщення відомостей на 

веб-сторінці. Поняття пошукової 

оптимізації та просування веб-сайтів. 

Роль електронних медійних засобів в 

житті людини. Інструктаж з БЖД. 

Практична робота 8. Розробка 

простого веб-сайта.  

 

1. Опрацювати презентацію за посиланням 1. 

2. Запишіть основні поняття по темі. 

3. Розв’яжіть ребуси та дайте відповіді на питання 

самоперевірки.  

4. За посиланням 2, вказаними в підручнику сторінками 

виконати практичну роботу. 

5. Скласти звіт, надіслати на електронну пошту викладачу. 

1)https://onedrive.live.com/view.as

px?resid=FA5D45696FB78!3341&

ithint=file%2cpptx&authkey=!AHF

CAh2APxrm7Tc 

2)http://interactive.ranok.com.ua/upload

/file/11%20%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D

1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D

0%B8%D0%BA%D0%B8%202019/Inf
ormatika%20(riven%20standartu)_pidr_

dlia%2010%20(11)%20kl_%20ZZSO%

20(Bondarenko%20O_%20O_,%20Last

ovetskii%20V_%20V_,%20Pilipchuk%

20O_%20P_,%20Shestopalov%20Ye_

%20A_).pdf 

Хімія 

ermakovakater

ina89@gmail.

com 

Альдегіди. Склад, будова молекул 

альдегідів. Альдегідна 

характеристична (функціональна) 

група.  

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів загальної середньої освіти 

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

1. Опрацювати § 15, с. 88-90. 

2. Виконати вправи № 1-4 на с. 90. 

ermakovakaterina89@gmail.com 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Удари на точність. Вправи на точність. 
https://www.youtube.com/watch

?v=Npl-Bcmnt1A 

Фізична культура Футбол. Удари з напівльоту.   Вправи на точність. 
https://www.youtube.com/watch

?v=ArHKXvp0H4A 
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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
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Група №15 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

КСТО gsljusarev@i.ua 
Характерні дефекти зернозбиральних 

комбайнів, способи їх усунення.   

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

система технічного обслуговування тракторів і 

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

320 с., стор. 224-227, опрацювати. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=DwRupTv-vEk 

 

Всесвітня історія 
molchusik@gmail.co

m 
Індія. 

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

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

2018. – 160с. 

1)Опрацювати §18 

2)Перегляд презентації «Індія у 20-30-х рр.» за посиланням 

1. 

3)Перегляд відео «Махатма Ганді» за посиланням 2  

3)Зробити конспект за планом: 

1.Розгортання антиколоніальної боротьби 

2.Діяльність М.Ганді Біографія М.Ганді 

3. «Соляний похід» 

4.Конституція 1935р. 

1. 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-indiya-u-20-30h-rr-

hh-st-142322.html 

2. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=XC_JvaQc74w 

Біологія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 

Мутації та їхні властивості. Поняття 

про спонтанні мутації. 

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

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

Подільський: Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 46. 

2. Переглянути відео за посиланням 1. 

3. Ознайомитись з таблицею генетичного за посиланням 2. 

4. Виконати вправи № 1-3 на с. 192-193. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=l-QQ_t9it-Q 

https://studepedia.org/index.

php?vol=1&post=47194 

 

Географія 
molchusik@gmail.co

m 
Індія. 

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

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

2018. – 192с. 

1)Опрацювати §19. 

2)Перегляд відео «12 фактів про Індію» за посиланням 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Місце країни у світі та ЕГП. 

2.Основні чинники розвитку. 

3.Сучасний стан господарства. 

4.Унікальні особливості Індії. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=bfEb1ornBWM 

 

Математика 
Urumbeglikovat@gma

il.com 

Вимірювання кутів між прямою і 

площиною. 

О. С. Істер Математика 11 клас. 

«Школа online», канал «Дніпро» канал «Київ». 

1.Самостійно  опрацювати 8. 

2.Записати  задачу 1 стор.298. 

3.Дати віповіді на пит.1-5 стор.301. Cамостійно  розв’язати 

№ 8.5. 

https://bit.ly/214zyV 
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Група №16 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Інформатика Tatiana618@ukr.net 

Ергономіка розміщення 

відомостей на веб-сторінці. 

Поняття пошукової 

оптимізації та просування веб-

сайтів. Роль електронних 

медійних засобів в житті 

людини. Інструктаж з БЖД. 

Практична робота 8. 

Розробка простого веб-сайта.  

 

1. Опрацювати презентацію за посиланням 1. 

2. Запишіть основні поняття по темі. 

3. Розв’яжіть ребуси та дайте відповіді на питання 

самоперевірки.  

4. За посиланням 2, вказаними в підручнику сторінками 

виконати практичну роботу. 

5. Скласти звіт, надіслати на електронну пошту викладачу. 

1) 

https://onedrive.live.com/view.aspx?r

esid=FA5D45696FB78!3341&ithint=

file%2cpptx&authkey=!AHFCAh2A

Pxrm7Tc 

2) 

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 

Фізика gsljusarev@i.ua 
Поверхневий натяг рідини. 

Змочування. Капілярні явища. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

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

«Ранок», 2018, стор. 196-202, розв’язати за задачу №2 впр. №33, 

ознайомитися з темою за посиланням 2. 

 1.https://uchebniki-

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

baryahtar.html 

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

?v=043k_mimwcw 

l 

Фізична 

культура 

zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Прийом м'яча 

зверху. 
Вправи на витривалість 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Nh30RVywCYA 

Іноземна 

мова 

Tanyakorotenko30@g

mail.com 

Система освіти України. 

 

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

(рівень стандарт) 

1. Переглянути відео за посиланням  

2. Опрацювати лексику, скласти конспект, завд. 2, стор. 122. 

3. Опрацювати самостійно завд 3-5, стор. 122-124 підручника. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=vVY0IxLe1ac 

Фізика gsljusarev@i.ua Розв'язування задач. 

Фізика,рівень стандарту, підручник для закладів загально-

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

«Ранок», 2018, пвторити стор. 196-202, розв’язати за задачу №4 

впр. №33, (приклад – посилання 2) 

1.https://uchebniki-

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

baryahtar.html 

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

?v=hT7FkWD6DEQ 

 

Всесвітня 

історія 

molchusik@gmail.co

m 
Індія. 

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

для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160с. 

1)Опрацювати §18 

2)Перегляд презентації «Індія у 20-30-х рр.» за посиланням 1 

3)Перегляд відео «Махатма Ганді» за посиланням 2  

3)Зробити конспект за планом: 

1.Розгортання антиколоніальної боротьби 

2.Діяльність М.Ганді Біографія М.Ганді 

3. «Соляний похід» 

4.Конституція 1935р. 

1. 

https://naurok.com.ua/prezentaciy

a-indiya-u-20-30h-rr-hh-st-

142322.html 

2. 

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

v=XC_JvaQc74w 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3341&ithint=file%2cpptx&authkey=!AHFCAh2APxrm7Tc
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3341&ithint=file%2cpptx&authkey=!AHFCAh2APxrm7Tc
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3341&ithint=file%2cpptx&authkey=!AHFCAh2APxrm7Tc
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FA5D45696FB78!3341&ithint=file%2cpptx&authkey=!AHFCAh2APxrm7Tc
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
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
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nh30RVywCYA
https://www.youtube.com/watch?v=Nh30RVywCYA
https://www.youtube.com/watch?v=vVY0IxLe1ac
https://www.youtube.com/watch?v=vVY0IxLe1ac
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html
https://www.youtube.com/watch?v=hT7FkWD6DEQ
https://www.youtube.com/watch?v=hT7FkWD6DEQ
https://naurok.com.ua/prezentaciya-indiya-u-20-30h-rr-hh-st-142322.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-indiya-u-20-30h-rr-hh-st-142322.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-indiya-u-20-30h-rr-hh-st-142322.html
https://www.youtube.com/watch?v=XC_JvaQc74w
https://www.youtube.com/watch?v=XC_JvaQc74w


 

Група №22 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Настільний теніс. Набивання 

внутрішньою та зовнішньою 

стороною. 

 

Вправи на розвиток координації.  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_lwVjd3Wi_k 

Фізична культура Настільний теніс. Гра в стінку. Вправи на розвиток координації.  
https://www.youtube.com/wa

tch?v=ofrlk6SNpvI 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@g

mail.com 

Стихійні лиха. 

 

 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Оксана 

Карпюк (рівень стандарт) 

1. Переглянути відео за посиланням 1-2, 

опрацювати лексику, скласти конспект. 

3. Опрацювати завд 3-4, стор. 106 підручника. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=pi2gTfICB3A 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=oZP5odAwdKs 

Математика 
Urumbeglikovat@gma

il.com 
Скалярний добуток векторів. 

О. С. Істер Математика 11клас 

«Школа online», канал «Дніпро», канал «Київ».  

1.Опрацювати §14 

2. Розв’язати задачу 2, стор.351. 

3.Вивчити теорему про скалярний добуток 

векторів. 

https://bit.ly/214zyV 

 

Всесвітня історія 
molchusik@gmail.co

m 
Індія. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень 

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

освіти . – К.6 Генеза, 2018. – 160с. 

1)Опрацювати §18. 

2)Перегляд презентації «Індія у 20-30-х рр.» за 

посиланням 1. 

3)Перегляд відео «Махатма Ганді» за посиланням 

2.  

3)Зробити конспект за планом: 

1.Розгортання антиколоніальної боротьби. 

2.Діяльність М.Ганді Біографія М.Ганді. 

3. «Соляний похід». 

4.Конституція 1935р. 

1. 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-indiya-u-20-30h-rr-hh-

st-142322.html 

2. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=XC_JvaQc74w 

Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських виробів з 

основами 

товарознавства 

g.kr.v.irina@gmail.co

m 

Асортимент та технологія 

приготування прикрас з желе. 

Зайцева Г. Т. Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів.  

Самостійно опрацювати та законспектувати тему, 

стор. 255 – 256. Переглянути відео за посиланням. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Jl7uCI0lJf8&t=91s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_lwVjd3Wi_k
https://www.youtube.com/watch?v=_lwVjd3Wi_k
https://www.youtube.com/watch?v=ofrlk6SNpvI
https://www.youtube.com/watch?v=ofrlk6SNpvI
https://www.youtube.com/watch?v=pi2gTfICB3A
https://www.youtube.com/watch?v=pi2gTfICB3A
https://www.youtube.com/watch?v=oZP5odAwdKs
https://www.youtube.com/watch?v=oZP5odAwdKs
https://bit.ly/214zyV
https://naurok.com.ua/prezentaciya-indiya-u-20-30h-rr-hh-st-142322.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-indiya-u-20-30h-rr-hh-st-142322.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-indiya-u-20-30h-rr-hh-st-142322.html
https://www.youtube.com/watch?v=XC_JvaQc74w
https://www.youtube.com/watch?v=XC_JvaQc74w
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Jl7uCI0lJf8&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=Jl7uCI0lJf8&t=91s


Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Хімія 

ermakovakaterina89@gm

ail.com 

 

Окисні та відновні властивості 

неметалів. Застосування неметалів. 

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

загальної середньої освіти / О. Г. Ярошенко. К. : УОВЦ 

«Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 17. 

2. Вивчити првила взаємодії металів і неметалічних 

елементів. 

3. Виконати завдання № 1-4 на с. 90. 

4. Переглянути відео за посиланням. 

https://www.youtube.

com/watch?v=LY5A

p3J1gNc 

 

Хімія 
ermakovakaterina89@gm

ail.com 

Сполуки неметалічних елементів з 

Гідрогеном. Особливості водних 

розчинів цих сполук, їх 

застосування. 

 

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

загальної середньої освіти / О. Г. Ярошенко. К. : УОВЦ 

«Оріон», 2019. – 208 с. : іл.  

1. Опрацювати § 18. 

2. Виконати завдання № 1-4 на с. 96-97. 

3. Переглянути відео за посиланням. 

https://www.youtube.

com/watch?v=miVN

0303zQ4 

 

Всесвітня історія molchusik@gmail.com Велика Британія та Франція. 

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

підруч. для 11 кл.  закл. заг. серед. освіти . – К.6 Генеза, 

2018. – 160с. 

1)Опрацювати §5 стор.27-28, §8 стор.44-45, §9 стор.48-50, 

§10. 

2)Зробити конспект за планом: 

1.Особливості соціально-економічного розвитку Франції 

2. «Тетчеризм». 

3.Проблема Ольстеру. 

4.ЄС. Brexit. 

 

Агротехнологія 
ermakovakaterina89@gm

ail.com 

Засоби боротьби з бур’янами, 

шкідниками та хворобами 

сільськогосподарських культур. 

1. Записати до зошита та вивчити методи захисту рослин від 

шкідливих організмів за посиланням. 

 

http://www.tsatu.edu.

ua/rosl/wp-

content/uploads/sites/

20/lekcija-

5.orhanizacijni-

pytannja-zahystu-

roslyn-ta-

vykorystannja-

pestycydiv.pdf 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ gmail.com 

РМ Твір-роздум "Герой оповідання  

Г. Белля "Подорожній, коли ти йдеш 

у Спа..." - жертва жорстокої війни".

  

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту В.Паращич 

«Ранок» 2019. Написати твір-роздум "Герой оповідання Г. 

Белля "Подорожній, коли ти йдеш у Спа..." - жертва 

жорстокої війни". 

https://www.youtube.

com/watch?v=2qa1H

APUdxU 

 

mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=LY5Ap3J1gNc
https://www.youtube.com/watch?v=LY5Ap3J1gNc
https://www.youtube.com/watch?v=LY5Ap3J1gNc
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=miVN0303zQ4
https://www.youtube.com/watch?v=miVN0303zQ4
https://www.youtube.com/watch?v=miVN0303zQ4
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-5.orhanizacijni-pytannja-zahystu-roslyn-ta-vykorystannja-pestycydiv.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-5.orhanizacijni-pytannja-zahystu-roslyn-ta-vykorystannja-pestycydiv.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-5.orhanizacijni-pytannja-zahystu-roslyn-ta-vykorystannja-pestycydiv.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-5.orhanizacijni-pytannja-zahystu-roslyn-ta-vykorystannja-pestycydiv.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-5.orhanizacijni-pytannja-zahystu-roslyn-ta-vykorystannja-pestycydiv.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-5.orhanizacijni-pytannja-zahystu-roslyn-ta-vykorystannja-pestycydiv.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-5.orhanizacijni-pytannja-zahystu-roslyn-ta-vykorystannja-pestycydiv.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-5.orhanizacijni-pytannja-zahystu-roslyn-ta-vykorystannja-pestycydiv.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lekcija-5.orhanizacijni-pytannja-zahystu-roslyn-ta-vykorystannja-pestycydiv.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2qa1HAPUdxU
https://www.youtube.com/watch?v=2qa1HAPUdxU
https://www.youtube.com/watch?v=2qa1HAPUdxU


 

Група №28 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 

Urumbeglikovat@gmail.com 

Прямокутна система координат у 

просторі. 

О. С. Істер Математика 11клас. «Школа online», 

канал «Дніпро».  

1.Опрацювати  п.3 11. 

2.Записати задачу 1 стор.326. https://bit.ly/214zyV 

 

Математика Розв’язання  задач. 

О. С. Істер Математика 11 клас. «Школа online», 

канал «Дніпро».  

1.Дати відповіді на питання 5-7 стор.328. 

2.Розв’язати задачі №11.6,11.8, 11.10. 

Технологія 

зварювальних робіт 
galinalu69@ukr. net 

Кваліфікаційні вимоги до 

електрозварника на 

автоматичних та 

напівавтоматичних машинах. 

Опрацювати стандарт професійної (професійно-

технічної) освіти СП(ПТ)О 7212.С.25.11 - 2017 

Професія: Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах; електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах 2-го 

розряду. 

 

Фізична культура zastupvux29@ gmail.com Волейбол. Прийом м'яча зверху. Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com

/watch?v=Nh30RVywCY

A 

Обладнання 

зварювальних робіт 
galinalu69@ukr. net 

Загальні вимоги до обладнання 

зварювального поста. Основні 

види постів. 

Законспектувати. Інтернет ресурси  

Обладнання 

зварювальних робіт 

Вимоги до інструмента та 

приладдя електрозварника. 
Законспектувати. Інтернет ресурси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/214zyV
https://www.youtube.com/watch?v=Nh30RVywCYA
https://www.youtube.com/watch?v=Nh30RVywCYA
https://www.youtube.com/watch?v=Nh30RVywCYA


Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@g

mail.com 

Робота. Усі професії важливі. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» 

Оксана Карпюк ( рівень стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням 1, 

скласти конспект. 

2. Самостійно опрацювати завдання 1 

підручника, стор. 44, опрацювали лексику 

стор. 45 підручника. 

3. Переглянути відео за посиланням 2. 

4. Письмово: завд. 3-5, стор. 46-47 

підручника. 

 

Іноземна мова 
Сучасні професії. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» 

Оксана Карпюк ( рівень стандарт). 

1.Перезлянути відео за посиланням 1, 

скласти конспект. 

2. Самостійно опрацювати завд. 6-9, стор. 

47-49 підручника. 

 

Астрономія 31.03.2020 
Небесні світила й небесна сфера. 

Сузір’я. Зоряні величини. 

Контрольні запитання стор.43. 

Документальні фільми на YouTube 

  

https://www.youtube.com

>watch 

ПДР gsljusarev@i.ua 

Рух через залізничні переїзди. Різновиди 

залізничних переїздів. Вимоги правил безпеки і 

порядок руху транспортних засобів через 

залізничний переїзд. Правила зупинки перед 

залізничним переїздом. Випадки, коли 

забороняється рухатись через залізничний переїзд. 

Визначення кількості смуг для руху через 

залізничний переїзд. 

Правила дорожнього руху: 

https://vodiy.ua/pdr/ пункти 20, 

опрацювати, вивчити правила за 

допомогою посилання. 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=6lhqdBqertg 

 

 

 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Волейбол. Прийом двома руками знизу. Вправи на витривалість. 

https://www.youtube.com

/watch?v=S98wO9zcjN8 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

gsljusarev@i.ua Акумуляторні батареї, їх будова та контроль стану. 

В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик. Будова й 

експлуатація автомобілів. Підручник для 

ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. стор.176-181, 

опрацювати. Відповісти письмово на 

запитання за посиланням.  

https://www.youtube.com

/watch?v=tI_TR8BSNKs 

 

 

 

 

 

 

https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=6lhqdBqertg
https://www.youtube.com/watch?v=6lhqdBqertg
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=tI_TR8BSNKs
https://www.youtube.com/watch?v=tI_TR8BSNKs


Група №38 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Українська література 

ndovganich75@gmail.com 

Література кінця XX – початку 

XXI ст. На шляху до нового 

відродження. Літературній 

угрупування. 

Опрацювати матеріал за посиланням 

Записати до робочих зошитів: 

визначення постмодернізму та його 

представників; 

визначальні риси постмодернізму; 

літературні угрупування. 

Переглянути відео про одне з літугрупувань за 

посиланням. 

 

https://vseosvita.ua/lib 

https://youtu.be/sQ4Ywync-

0U 

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

zagalna-serednya-

osvita/pidruchniki/elektronni

-pidruchniki 

Українська література 

Вияв постмодеинізму в 

українській літературі  

останнього часу. Сучасні 

часописи та альманахи. 

Опрацювати матеріал підручника Українська 

література (рівень стандарту)Олександр 

Авраменко, с 240. Переглянути відео за 

посиланням. 

https://prometheus  

Українська література 
Російськомовна українська поезія 

та її особливості(огляд.) 

Опрацювати матеріал про російськомовну 

українську поезію за посиланням 

Ознайомитися з матеріалом про харківського 

російськомовного поета Бориса Чичибабіна за 

посиланням. 

https://m.ukrclassic.com 

 

https://mykharkov.info 

 

Обладнання та 

технологія 

зварювальних робіт 

natalagaraz89@gmail.co
m 

Загальні відомості про контроль 

якості вихідних матеріалів.  

1)Перегляньте відео з теми: «Зварювальні 

дефекти»  за посиланням.  

2) Прочитати стр. 435 -436 підручник 

«Технологія електродугового зварювання»  

І.В. Гуменюк. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=g0flCx6WRUs 

Обладнання та 

технологія 

зварювальних робіт 

Л.П.Р.№2 Проведення 

інструктаж з БЖД. 

Контроль якості зварних швів на 

щільність за допомогою гасу. 

1)Прочитати стр. 438 - 439 підручник 

«Технологія електродугового зварювання»  

І.В. Гуменюк. 

2)Записати в зошит «Випробування гасом» 

стр. 438 – 439.  

 

 

 

 

 

Група №43 – самопідготовка. 

 

 

https://vseosvita.ua/lib
https://youtu.be/sQ4Ywync-0U
https://youtu.be/sQ4Ywync-0U
https://prometheus/
https://m.ukrclassic.com/
https://mykharkov.info/
mailto:natalagaraz89@gmail.com
mailto:natalagaraz89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=g0flCx6WRUs
https://www.youtube.com/watch?v=g0flCx6WRUs


 

 

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/

