
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________ Галина ЛУХАНІНА 
  

РОЗКЛАД УРОКІВ на 04 травня 2020 року  (понеділок) 

Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Історія 

України 

molchusik@gmail

.com 

Масові репресії. Великий 

терор. 

Бурнейко І.О. та інші. Історія України. Рівень стандарту: 

підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти. – Тернопіль: 

Астон, 2018. – 302с. 

1)Опрацювати §30. 

2) Перегляд відео «Великий терор в Україні в 1937-1938рр.» 

за посиланням. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Формування культу особи Й.Сталіна. 

2.Масові репресії. 

3. Припинення українізації. Посилення русифікаторської 

політики. 

4)Письмово дати відповідь на питання: 

Визначте причини й наслідки «великого терору». 

https://www.youtube.com/watch?v=YlTrSNC5

DZU 

 

Громадянська 

освіта 
Громада. 

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

стандарту) підруч. для 10 кл.  закл. заг. серед. освіти / 2018. 

– 240с. 

1)Опрацювати §24, 25. 

2)Перегляд презентації «Громада» за посиланням 1 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Поняття громади. 

2.Характерні риси місцевого самоврядування. 

4)Опрацюйте ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст.42 за посиланням 2  і дайте письмово відповідь на 

питання: Які компетенції  має міський голови? 

1. 

http://www.myshared.ru/slide/1218794/ 

2. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

%D0%B2%D1%80 

 

Фізика 
ticibulka80@gma

il.com 

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=cy5qwCaT

YRM 

Изопроцессы 

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

AxMo 

Закон Бойля — Мариотта 

https://www.youtube.com/watch?v=6xIGdkY1z

hE 

https://www.youtube.com/watch?v=YlTrSNC5DZU
https://www.youtube.com/watch?v=YlTrSNC5DZU
http://www.myshared.ru/slide/1218794/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=cy5qwCaTYRM
https://www.youtube.com/watch?v=cy5qwCaTYRM
https://www.youtube.com/watch?v=SvBwGyWAxMo
https://www.youtube.com/watch?v=SvBwGyWAxMo
https://www.youtube.com/watch?v=6xIGdkY1zhE
https://www.youtube.com/watch?v=6xIGdkY1zhE


Закон Гей-Люссака 

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

8mJT5G9CWg 

Закон Шарля 

https://www.youtube.com/watch?v=9v3PRkcX3

KU 

Зависимость объёма газа данной массы от 

его температуры 

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

KzjQ 

Фізика 59. Розв’язування задач. 
Перегляньте відео урок за темою уроку. Запишіть розв’язок 

задач в зошит. 

Урок 163. Задачи на графики процессов в 

газах. 

https://www.youtube.com/watch?v=96J3yyfji9

Y 

Захист 

Вітчизни 
Orehovd1956@g
mail.com 

Основи військової 

топографії. 
1.Оріентування на 

місцевості. 

2. Магнітний азимут. 

3. Рельєф місцевості та 

його зображення на  

карті. 

4. Географічна система 

координат. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний  матеріал. 

§31-32-33-34.стор-142-157 підручник «Захист Вітчизни-10 

клас» Пашко К.О. та інші. 

 

Культура 

молодого 

робітника 

g.kr.v.irina@gmai

l.com 

Конфліктологічна 

культура  молодих 

фахівців. 

Дайте відповіді на питання: 

Визначення конфлікту в організації 

Назвіть основні предмети трудового конфлікту. 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/12345

67890/445/1/Гуменюк%20соціальна%20к

онфліктологія%202015.pdf  

Українська 

мова 
ndovganich75@g

mail.com 

Складні випадки 

відмінювання іменників 

ІІІ і ІV відмін 

Закінчення -у (-ю), -а, (-я) 

в іменниках родового 

відмінка однини 

чоловічого роду. 

Опрацювати матеріал за посиланням 1.  

Виконати тренувальні тести за посиланням 2. 

Переглянути відеоматеріал за посиланням 3. 

Виконати впр. 594, с.165, впр. 598, с. 166. 

Під ручник українська мова (рівень стандарт), 10 клас., Н. 

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

1. https://zno.if.ua/?p=3438 

2. 

https://ukrerudyt.com/test_pass.php?test=159 

3. 

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

voSs2E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-8mJT5G9CWg
https://www.youtube.com/watch?v=-8mJT5G9CWg
https://www.youtube.com/watch?v=9v3PRkcX3KU
https://www.youtube.com/watch?v=9v3PRkcX3KU
https://www.youtube.com/watch?v=VekLEKWKzjQ
https://www.youtube.com/watch?v=VekLEKWKzjQ
https://www.youtube.com/watch?v=96J3yyfji9Y
https://www.youtube.com/watch?v=96J3yyfji9Y
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/445/1/Гуменюк%20соціальна%20конфліктологія%202015.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/445/1/Гуменюк%20соціальна%20конфліктологія%202015.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/445/1/Гуменюк%20соціальна%20конфліктологія%202015.pdf
https://zno.if.ua/?p=3438
https://ukrerudyt.com/test_pass.php?test=159
https://www.youtube.com/watch?v=cMnu-voSs2E
https://www.youtube.com/watch?v=cMnu-voSs2E


 

 

 

 

 

Група №16 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Зарубіжна 

література  

 

 

zastupvux29@ 

gmail.com 

 

Контрольна робота. 
Пройти тест за посиланням 

Код доступу iafwqrf. 
https://classroom.google.com/c/

NzAyOTI4MDAxMzJa 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

darylik2718@gmail.co

m 

Правила й способи 

провішування: стелі - 

ватерпасом, рівнем з 

правилом, водяним рівнем. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/w/

OTQyNDQ0MDExNDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

Загальні правила 

провішування колон. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/w/

OTQyNDQ0MDExNDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

Вимоги БНіП до точності й 

допусків при провішуванні 

поверхонь. Організація 

робочого місця і безпека праці 

при провішуванні поверхонь. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/w/

OTQyNDQ0MDExNDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

Види й призначення маяків і 

марок. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до класу 

за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/w/

OTQyNDQ0MDExNDla/t/all 

Код доступу: zzur7ki 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/NzAyOTI4MDAxMzJa
https://classroom.google.com/c/NzAyOTI4MDAxMzJa
https://classroom.google.com/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t/all
https://classroom.google.com/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t/all
https://classroom.google.com/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t/all
https://classroom.google.com/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t/all
https://classroom.google.com/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t/all
https://classroom.google.com/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t/all
https://classroom.google.com/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t/all
https://classroom.google.com/w/OTQyNDQ0MDExNDla/t/all


Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Інформаційні 

технології 
darylik2718@gmail.com 

Контрольне тестування. 

 

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

допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

 

1) 

https://classroom.googl

e.com/w/Njg1MjgyND

cyOTNa/t/all 

Код доступу: cdd3fcc 

Захист 

Вітчизни 
Orehovd1956@gmail.com 

Види терористичних 

проявів та способи дій 

терористів. 
1.Послідовність 

виконання рятувальних 

робіт. 

2.Заходи безпеки підчас 

їх проведення. 

3. Розшук уражених та 

способи рятування 

людей. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний матеріал. §32-33-

34.стор. 219 -255. 

«Захист Вітчизни-11 клас» Гарасимів І.М. та інші. 

 

Математика 
urumbeglikovat@gmail.com 

Контрольна робота №2. 

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

1.Виконати контрольну роботу №2 (завдання для перевірки знань 

до  1-4) стор.214. 

 

Математика Підсумковий урок. 2.Письово дати відповіді на питання стор.209, 1-5 стор.201.   
Уроки  онлайн, канал 

«Рада». 

Історія України molchusik@gmail.com 

Урок узагальнення з 

теми: «Україна в період 

загострення кризи 

радянської системи». 

Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., Наумчук О.В. 

Історія України. Рівень стандарту: підруч. для 11 кл.  закл. заг. 

серед. освіти. – Тернопіль: Астон, 2018. – 302с. 

1)Повторити  §16 - §23. 

2)Письмово виконати завдання 1-8 стор.151. 

 

Трактори gsljusarev@i.ua 

Інструктаж з БЖД 

Лабораторно-практична 

робота 16. Будова джерел 

електроструму  тракторів. 

Вивчення взаємодії 

деталей з частковим або 

повним розбиранням та 

складанням.  

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.274-284, повторити, 

ознайомитися з виконанням лабораторно-практичної роботи за 

посиланням 2. 

1.https://ru.calameo.co

m/read/005451743bc22

14771093 

2.http://xemttc.at.ua/Me

tod_zbs/ea/ea2/39elektr

oenerg.laborator.pdf 

Технології annavitstar@i.ua 

Презентація проекту. 

Оцінка проектної 

діяльності. 

1. Повторити рекомендації для презентації (захисту) проекту та 

підготовки ілюстрованого матеріалу (використовуючи QR код). 

2. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, дай 

відповіді на запитання анкети «Підсумки оцінювання» 

(використовуючи QR код). 

3. Оформи опис проєктну за рекомендаціями «Оформлення опису 

проекту» та надішли на електронну адресу викладачу. 

4. Ознайомся з правила успіху.  

https://classroom.google.com/w/Njg1MjgyNDcyOTNa/t/all
https://classroom.google.com/w/Njg1MjgyNDcyOTNa/t/all
https://classroom.google.com/w/Njg1MjgyNDcyOTNa/t/all
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
https://ru.calameo.com/read/005451743bc2214771093
http://xemttc.at.ua/Metod_zbs/ea/ea2/39elektroenerg.laborator.pdf
http://xemttc.at.ua/Metod_zbs/ea/ea2/39elektroenerg.laborator.pdf
http://xemttc.at.ua/Metod_zbs/ea/ea2/39elektroenerg.laborator.pdf


Група №22 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізика 

ticibulka80@gmail.co

m 

64. Магнітна взаємодія та 

магнітне поле. Індукція 

магнітного поля. Магнітний 

момент рамки зі струмом. Дія 

магнітного поля на рамку зі 

струмом. Магнітне поле 

соленоїда. 

Опрацюйте навчальний матеріал §10 стор.56.  Підручник 

«Фізика-11 клас» (рівень стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші.  

Урок 270. Магнитное поле и его 

характеристики (рос.): 

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

ngxcW7VMLY 

Урок 271. Модуль вектора 

магнитной индукции. Закон 

Ампера (рос.): 

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

mgipYDDZeLg 

Урок 273. Рамка с током в 

магнитном поле (рос.): 

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

CV4mij_zKI 

Фізика 65. Розв'язування задач. 

Повторіть навчальний матеріал §10 стор.56 підручник 

«Фізика-11 клас» (рівень стандарту) В.Г. Бар'яхтар та інші. 

Розв’яжіть задачі вправи 10 (4-6). 

 

Історія України 

molchusik@gmail.com 

Розвиток культури й 

духовного життя. 

Бурнейко І.О. та інші. Історія України. Рівень стандарту: 

підруч. для 11 кл., 2018.  

1)Опрацювати §21 §22 

Заповнити таблицю «Культура України в 1960-х-п.п.1980-х 

рр.» 
Галузі культури Реформи та досягнення Діячі 

Освіта   

Наука   

Література   

Мистецтво   

3)Письмово дати відповідь на питання: 

Доведіть або спростуйте думку: «Культура в УРСР була 

ідеологізована» 

 

Історія України 

Інструктаж з БЖД. 

Практичне заняття. 
Українські дисиденти – 

виклик системі. 

1)Опрацювати §23 

2)Письмово виконати завдання 2,3,4стор.144,150 

3). Підготуйте презентацію про життя та  діяльність 

одного з дисидентів. 

 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 
gmail.com 

Ясунарі Кавабата (1899 – 

1972). «Тисяча журавлів». 

ЯсунаріКавабата – лауреат 

Нобелівської премії. 

Відображення самобутності 

японської культури у повісті 

«Тисяча журавлів». Роль 

чайної церемонії в композиції 

твору.  

 

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту В.Паращич 

«Ранок» 2019. Опрацювати стор.133-140. 

Створіть презентацію прочитаного твору. 

 

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

v=quhso3U9GvY 

https://www.youtube.com/watch?v=-ngxcW7VMLY
https://www.youtube.com/watch?v=-ngxcW7VMLY
https://www.youtube.com/watch?v=mgipYDDZeLg
https://www.youtube.com/watch?v=mgipYDDZeLg
https://www.youtube.com/watch?v=tCV4mij_zKI
https://www.youtube.com/watch?v=tCV4mij_zKI
https://www.youtube.com/watch?v=quhso3U9GvY
https://www.youtube.com/watch?v=quhso3U9GvY


Провідні ідеї (утвердження 

ідеї єдності людини з 

природою, гармонії зі світом, 

повернення до національних 

традицій і вічних цінностей). 

Образна система повісті. 

Еволюція головного героя 

(Кікудзі). Символіка. 

Японські уявлення про красу 

та їх відображення у творі. 

Особливості стилю 

письменника. 

Інформатика 
darylik2718@gmail.co

m 

Контрольне тестування. 

 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь до 

класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.com/c/Njg1

MjgyNDcyNDRa/a/OTk0MDk5OT

M0MDNa/details  

Код доступу: 4u6wzmt 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Повторення правил 

гри. 
Вправи на координацію. 

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

INsEmVB0nU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa/a/OTk0MDk5OTM0MDNa/details
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa/a/OTk0MDk5OTM0MDNa/details
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa/a/OTk0MDk5OTM0MDNa/details
https://www.youtube.com/watch?v=uINsEmVB0nU
https://www.youtube.com/watch?v=uINsEmVB0nU


Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gm

ail.com 

Многогранник. Призма. 

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

1. Самостійно опрацювати §1, р.1,ч.2. 

2. Законспектувати означення найпростіших многогранників(прима). 

 

Математика Многогранник. Призма. 

3.Зробити малюнки 1.4, 1.5, 1.6 стор.175. 

4.Прочитати матеріал із рубрики «А ще раніше..» стор.179. 

5.Виконати письмово № 1.3, №1.4, 1.6 стор. 180. 

«Школа online», канал 

«Рада». 

Технологія 

зварювальних 

робіт 
galinalu69@gmail.co

m 

Вимоги до джерел 

живлення зварювальної 

дуги. 

Опрацювати §§ 2.1, 2.3 Відповісти на питання 1, 2 стр.52. https://tinyurl.com/y7ebf7fr 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Зварювальні 

трансформатори з 

електричним 

регулюванням. 

Опрацювати § 3.6 Відповісти на питання 5,6 стр.101. https://tinyurl.com/y7ebf7fr 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30

@gmail.com 

Кінематограф та театр. 

Контроль читання. 

 

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

стандарт) 

1.Перглянути відео за посиланням 1 

2. Самостійно опрацювати завдання 2-6, стор 65-68 підручника 

3.пройти тест за посиланням 2 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XjyL_RneEdc&t=3s 

 

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

/363939 

Всесвітня 

історія 

molchusik@gmail.co

m 

Країни Африки. 

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: (рівень стандарту) : підруч. для 11 

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

1)Опрацювати §20. 

2)Перегляд презентації «Країни Африки. Шлях до незалежності». 

Відео «Нельсон Мандела – герой планетарного масштабу» за 

посиланням 1,2. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Стан Африки після Другої світової війни. 

2.Апартеїд. Крах апартеїду на півдні Африки. 

3.Історичний портрет Нельсона Мандели. 

4.Сучасна Африка. 

1. 

https://svitppt.com.ua/vsesvitnya-

istoriya/kraini-afriki-shlyah-do-

nezalezhnosti.html 

2. 

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

v=9ZRSbO6osiI 

Всесвітня 

історія 
Країни Латинської 

Америки. 

1)Опрацювати §21. 

2)Перегляд презентації «Країни Латинської Америки» за 

посиланням. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Стан Латинської Америки після Другої світової війни. 

2.Військові перевороти та диктаторські режими 

3.Кіба.Чилі. 

4.Сучасна Латинська Америка. 

https://vseosvita.ua/library/prezen

tacia-na-temu-kraini-latinskoi-

ameriki-do-uroku-zi-vsesvitnoi-

istorii-11-klasu-215429.html 

 

Фізика 
ticibulka80@gmail.c

om 

69. Розв'язування задач. 

Підготовка до 

контрольної роботи №4. 

Підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту) В.Г. Бар'яхтар та 

інші. Повторіть §24-28. 
 

https://tinyurl.com/y7ebf7fr
https://tinyurl.com/y7ebf7fr
https://www.youtube.com/watch?v=XjyL_RneEdc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=XjyL_RneEdc&t=3s
https://naurok.com.ua/test/start/363939
https://naurok.com.ua/test/start/363939
https://svitppt.com.ua/vsesvitnya-istoriya/kraini-afriki-shlyah-do-nezalezhnosti.html
https://svitppt.com.ua/vsesvitnya-istoriya/kraini-afriki-shlyah-do-nezalezhnosti.html
https://svitppt.com.ua/vsesvitnya-istoriya/kraini-afriki-shlyah-do-nezalezhnosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=9ZRSbO6osiI
https://www.youtube.com/watch?v=9ZRSbO6osiI
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-kraini-latinskoi-ameriki-do-uroku-zi-vsesvitnoi-istorii-11-klasu-215429.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-kraini-latinskoi-ameriki-do-uroku-zi-vsesvitnoi-istorii-11-klasu-215429.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-kraini-latinskoi-ameriki-do-uroku-zi-vsesvitnoi-istorii-11-klasu-215429.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-kraini-latinskoi-ameriki-do-uroku-zi-vsesvitnoi-istorii-11-klasu-215429.html


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ 
gmail.com 

Волейбол. Подача однією знизу. Вправи на точність. 
https://www.youtube.com/watch?v

=S98wO9zcjN8 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

gsljusarev@ 
i.ua 

Загальна схема трансмісії вантажних 

автомобілів. Будова механізмів зчеплення та 

їх приводів. Будова підсилювача включення 

зчеплення, принципи його дії. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 

1999. стор 229-240,опрацювати, законспектува-ти. 

Ознайомитися з темою за посиланнями. 

Електронна версія 

підручника: 
http://kipt.com.ua/wp-

content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0

%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-

%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B

B%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8

6%D1%96%D1%8F-

%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B

C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%

96%D0%B2-

%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%

81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0

%B2-

%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%8

9%D0%B8%D0%BA.pdf 

 

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

=C3JAY9rmaLc&t=16s 

 

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

=z1LcemDNsz0 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

Призначення та загальна будова коробки 

передач, їх типи. Основні деталі та вузли 

коробки передач, їх призначення та будова 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 

1999. Стор240,242-249.опрацювати, 

законспектувати. Ознайомитися з темою за 

посиланнями 1-2. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0hM0npaYKOw&t=755s 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=stxbjvK6bkw 

 

Будова й 

експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

Схеми перемикання передач, кінематичні 

схеми передачі крутого моменту. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 

1999. Стор 241.опрацювати, законспектувати. 

 

Українська 

література 
ndovganich75@g

mail.com 

Література кінця ХХ – початку ХХІ ст. На 

шляху до нового відродження. Літературні 

угруповання. 

Опрацювати матеріал за посиланням 1 

Записати до робочих зошитів: 

визначення постмодернізму та його представників; 

визначальні риси постмодернізму; 

літературні угрупування. 

Переглянути відео про одне з літугрупувань за 

посиланням 2.  

 

 

https://vseosvita.ua/lib 

 

https://youtu.be/sQ4Ywync-0U 

 

Екологія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Оптимізація «природнього каркасу» 

території. Оптимальне співвідношення 

природних та господарських угідь. 

Контрольна робота. 

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, с. 71-72. 

https://svitppt.com.ua/prirodoznav

stvo/optimizaciya-prirodnogo-

karkasu-teritoriioptimalne-

spivvidnoshenya-prirodnih-i-

gospodarskih-ugid.html 

https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
https://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%92.%D0%A4.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%92.%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C3JAY9rmaLc&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=C3JAY9rmaLc&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=z1LcemDNsz0
https://www.youtube.com/watch?v=z1LcemDNsz0
https://www.youtube.com/watch?v=0hM0npaYKOw&t=755s
https://www.youtube.com/watch?v=0hM0npaYKOw&t=755s
https://www.youtube.com/watch?v=stxbjvK6bkw
https://www.youtube.com/watch?v=stxbjvK6bkw
https://vseosvita.ua/lib
https://youtu.be/sQ4Ywync-0U
https://svitppt.com.ua/prirodoznavstvo/optimizaciya-prirodnogo-karkasu-teritoriioptimalne-spivvidnoshenya-prirodnih-i-gospodarskih-ugid.html
https://svitppt.com.ua/prirodoznavstvo/optimizaciya-prirodnogo-karkasu-teritoriioptimalne-spivvidnoshenya-prirodnih-i-gospodarskih-ugid.html
https://svitppt.com.ua/prirodoznavstvo/optimizaciya-prirodnogo-karkasu-teritoriioptimalne-spivvidnoshenya-prirodnih-i-gospodarskih-ugid.html
https://svitppt.com.ua/prirodoznavstvo/optimizaciya-prirodnogo-karkasu-teritoriioptimalne-spivvidnoshenya-prirodnih-i-gospodarskih-ugid.html
https://svitppt.com.ua/prirodoznavstvo/optimizaciya-prirodnogo-karkasu-teritoriioptimalne-spivvidnoshenya-prirodnih-i-gospodarskih-ugid.html


2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Виконати завдання контрольної роботи в зошиті, 

завдання  за посиланням 2. 

4. Надіслати відповіді за адресою електронної 

пошти. 

 

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

robota-z-temi-ekologiya-11-klas-

135254.html 

 

Екологія 

Інструктаж з БЖД. 

Практична робота:  

„Аналіз співвідношень природних і 

антропогенних угідь своєї області, 

адміністративного  району і порівняння їх з 

оптимальними показниками”.   

1. Записати етапи виконання практичної роботи в 

зошит, виконати запропоновані завдання, 

відповісти на питання, зробити висновки. 

2. Завдання практичної роботи за посиланням 1. 

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

praktichna-robota-analiz-

spivvidnoshen-prirodnih-i-

antropogennih-ugid-svoe-oblasti-i-

porivnyannya-h-z-optimalnimi-

pokaznikami-38124.html 

 
 

15, 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://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-ekologiya-11-klas-135254.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-ekologiya-11-klas-135254.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-ekologiya-11-klas-135254.html
https://naurok.com.ua/urok-praktichna-robota-analiz-spivvidnoshen-prirodnih-i-antropogennih-ugid-svoe-oblasti-i-porivnyannya-h-z-optimalnimi-pokaznikami-38124.html
https://naurok.com.ua/urok-praktichna-robota-analiz-spivvidnoshen-prirodnih-i-antropogennih-ugid-svoe-oblasti-i-porivnyannya-h-z-optimalnimi-pokaznikami-38124.html
https://naurok.com.ua/urok-praktichna-robota-analiz-spivvidnoshen-prirodnih-i-antropogennih-ugid-svoe-oblasti-i-porivnyannya-h-z-optimalnimi-pokaznikami-38124.html
https://naurok.com.ua/urok-praktichna-robota-analiz-spivvidnoshen-prirodnih-i-antropogennih-ugid-svoe-oblasti-i-porivnyannya-h-z-optimalnimi-pokaznikami-38124.html
https://naurok.com.ua/urok-praktichna-robota-analiz-spivvidnoshen-prirodnih-i-antropogennih-ugid-svoe-oblasti-i-porivnyannya-h-z-optimalnimi-pokaznikami-38124.html
https://naurok.com.ua/urok-praktichna-robota-analiz-spivvidnoshen-prirodnih-i-antropogennih-ugid-svoe-oblasti-i-porivnyannya-h-z-optimalnimi-pokaznikami-38124.html
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/

