
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________Галина ЛУХАНІНА 
  

РОЗКЛАД УРОКІВ на 06 травня 2020 року  (середа) 

Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Всесвітня історія 
molchusik@gmail.

com 

Країни Середнього та 

Близького Сходу. 

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

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

2018. – 160 с. 

1)Опрацювати §19. 

2)Перегляд презентації «Країни Середнього та 

Близького Сходу», 

відео «Країни Близького Сходу в 30-ті роки ХХ ст.» за 

посиланням 1,2 . 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Розпад Османської імперії. 

2.Реформи М.Кемаля Ататюрка. 

3.Модернізація Ірану. 

4.Основні аспекти Близькосхідної проблеми. 

1. 

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

istoriya/kraini-blizkogo-i-serednogo-

shodu.html 

2. 

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

SxxMH0w 

 

ПДР 

g.kr.v.irina@gmai

l.com 

Регулювання дорожнього 

руху. 

Самостійно опрацювати тему і законспектувати. 

Переглянути відео за посиланням. 

https://vodiy.ua/pdr/8/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ne4tW

OYOm_U 

ПДР 
Рух транспорту та безпека 

пішоходів і пасажирів. 

Самостійно опрацювати тему і законспектувати. 

Переглянути відео за посиланням.  

Пройти тестові питання:  

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=885647 

https://www.studall.org/all4-30333.html  

 

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

PcabrYQ 

Хімія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Сахароза, крохмаль і 

целюлоза: молекулярні 

формули, гідроліз. 

Хімія: підруч. для 10  кл. закладів загальної середньої 

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

2018. 

1. Опрацювати § 20. Записати в зошит основні 

властивості сахарози, крохмалю, целюлози. 

2. Переглянути матеріали за посиланням 1, 2. 

3. Розв’язати та оформити в зошиті задачу № 1, с. 125. 

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

dt1qD-o 

 

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

uroku-himi-v-9-klasi-na-temu-vuglevodi-

glyukoza-saharoza-krohmal-celyuloza-

15847.html 

 

Біологія 

Значення якості питної води 

для збереження здоров’я 

людини. 

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

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

Подільський : Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 29, с. 122. 

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

znachennya-yakosti-pitno-vodi-dlya-

zberezhennya-zdorov-ya-lyudini-

106469.html 
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2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Скласти конспект за презентацією. 

4. Відповісти на питання № 9, с. 123. 

Устаткування 

підприємств 

харчування g.kr.v.irina@gmail.

com 

Шафи для випікання і 

смаження продуктів.  

Самостійно опрацювати §91, стор. 342  - 344. 

Записати та вивчити правила експлуатації шаф для 

смаження продуктів. 

Ознайомитись зі статтею (посилання). 

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/K

onkursu/2008_2009/Gordiychyk_2008_20

09/Kuhar_Dist/predmet/Oblad/Obl_kk_11/

urok/T_14/shafy.htm 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Фритюрниці. 

Самостійно опрацювати §93, стор. 346- 351 

Записати та вивчити правила експлуатації фритюрниць. 

Ознайомитись зі статтею (посилання). 

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/K

onkursu/2008_2009/Gordiychyk_2008_20

09/Kuhar_Dist/predmet/Oblad/Obl_kk_11/

urok/T_14/skovor_frityr.htm 
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Група №16 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

darylik2718@gmail.co

m 

Зняття інвентарних і 

дерев’яних маяків, 

вирубування гіпсових маяків і 

обробка борозен. 

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 

Способи розрівнювання 

ґрунту правилом по 

розчинових, металевих і 

дерев’яних маяках та 

затирання терками. 

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 

Організація робочого місця і 

безпека праці при 

провішуванні поверхонь, 

влаштуванні марок і маяків. 

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 

Поняття про поліпшену 

штукатурку, її призначення в 

залежності від категорії 

приміщення. 

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 

Матеріалознавс

тво 

Класифікація розчинів для 

торкретування поверхонь за 

призначенням, 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

/w/OTQyNDQ0OTE5NzZa/t/

all 

Код доступу: ts5lwwh 

 

 

 

 

 

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
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/OTQyNDQ0OTE5NzZa/t/all
https://classroom.google.com/w/OTQyNDQ0OTE5NzZa/t/all
https://classroom.google.com/w/OTQyNDQ0OTE5NzZa/t/all


Група №25 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@gm

ail.com 

Мистецтво в житті підлітків. 

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

стандарт). 

1.Перглянути відео за посиланням.  

2. Самостійно опрацювати завдання 6-8, стор. 45-46. 

https://www.youtube.

com/watch?v=iDsWk

GAX5Oc&t=78s 

Іноземна мова 
Мистецтво і дозвілля. 

 

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 

Математика 
urumbeglikovat@gmail.

com 

Ознаки сталості, зростання та 

спадання  функції. 

Підручник: О. Істер. Математика 10 клас 

Рівень стандарту. 

1.Опрацювати  21, р.3,ч.1. 

2.Записати теорему 1 та 2. 

3.Розвязуєо разом: задача № 1. Стор.192. 

 

Громадянська 

освіта 
molchusik@gmail.com 

Міграція. Європейська політика 

сусідства. Східне партнерство. 

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

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

Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 

с. 

1)Опрацювати §48. 

2)Перегляд презентацій «Міжнародна трудова міграція українців», 

«Східне партнерство» за посиланням 1,2. 

3)Зробити конспект за планом: 

1.Європейська політика сусідства. 

2.Східне партнерство. 

3.Міграція.Причини та види міграції. 

4)Письмово дати відповідь на питання: Як  міграція впливає на 

ситуацію у світі та Україні? 

1. 

https://naurok.com.ua

/prezentaciya-

mizhnarodna-

trudova-migraciya-

ukra-nciv-45466.html 

2. 

http://eaptc.eu/struct_

file.php?id=30 

 

С/г машини 

gsljusarev@ 

i.ua 

Інструктаж з безпеки 

життєдіяльності. Лабораторно-

практична робота 18. Вивчення 

будови причепів та 

напiвпpичепiв. Їх регулювання. 

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

ремонт сільськогосподарської 

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

К,:Грамота, стор.553-561, повторити. Виконати лабораторно-

практичну роботи згідно з посиланням. (стор. 12-14). 

http://ep3.nuwm.edu.

ua/6303/1/02-01-

385.pdf 

С/г машини Підсумкова контрольна робота 
Виконати контрольну роботу згідно посиланню. Відповіді 

надіслати мені на ел.пошту. 

https://drive.google.c

om/file/d/0BzjvE_fu

XuBBMnlCbEwyal9l

ZG8/view 

С/г машини Підсумковий урок 
Підготовити доповідь на тему «Новітня сільськогосподарська 

техніка».  
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Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Основи організації 

виробництва та 

обслуговування 

g.kr.v.irina@gmail.c

om 

Відділення для виготовлення 

помадки, сиропу. 

Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. Технологія виготовлення 

борошняних кондитерських виробів.  

Самостійно опрацювати тему, законспектувати: 

Відділення для виготовлення помадки, сиропу (ст. 88 – 

93). 

http://infotour.in.ua/radche

nko5-15.htm 

Географія 

molchusik@gmail.co
m 

Вторинний сектор економіки. 

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 §22. 

2)Перегляд відео «Промисловість світу: металургія», 

«Промисловість світу:машинобудування» за 

посиланням 1, 2. 

2) Зробити конспект за планом: 

1.Металургійне виробництво. 

2.Машинобудування. 

3.Фармацептична промисловість. 

4.Виробництво текстилю,одягу, взуття. 

3)Підготуйте повідомлення «Сучасний стан 

виробництва й ринку чорних металів (кольорових 

металів, автомобілів, одягу)» (на вибір). 

1. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UAZl77EMqoU 

2. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1NMz0iqL8Nw 

Географія 

Третинний сектор економіки  

Інструктаж з БЖД. Практична 

робота 9 
Позначення на контурній карті 

(знаками руху)  глобальних ланцюгів 

доданої вартості «видобування 

алюмінієвої сировини – виробництво 

глинозему – виробництво первинного 

алюмінію – споживання алюмінію» 

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 §23. 

2)Зробити конспект за планом: 

1.Сучасні транспортно-логістичні системи та ІКТ. 

2.Світовий ринок інвестицій і фінансів. 

3.Туризм. 

3)Письмово виконати практичну роботу 

стор.118-119. 

 

Математика 
urumbeglikovat@gm
ail.com 

Самостійна робота. 

1.Повторити §4. 

2.Виконати  письмово завдання 4.2 стор.209, 4.6, 4.9 

стор.210. 

Підручник: О. Істер. 

Математика 11 клас Рівень 

стандарту. 

Фізична культура 
zastupvux29@ 
gmail.com 

Футбол. Удар по нерухомому м’ячу.  Вправи на влучність. 
https://www.youtube.com/w

atch?v=rxCFoJEsZ1A 

Інформатика 
darylik2718@gmail.

com 

Основні поняття в області безпеки 

інформаційних технологій. Основні 

причини загострення проблеми 

забезпечення безпеки інформаційних 

технологій. Безпека інформаційних 

технологій. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, приєднайтесь 

до класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання. 

1) 

https://classroom.google.co

m/c/Njg1MjgyNDcyNDRa 

Код доступу: 4u6wzmt 

mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
mailto:g.kr.v.irina@gmail.com
http://infotour.in.ua/radchenko5-15.htm
http://infotour.in.ua/radchenko5-15.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UAZl77EMqoU
https://www.youtube.com/watch?v=UAZl77EMqoU
https://www.youtube.com/watch?v=1NMz0iqL8Nw
https://www.youtube.com/watch?v=1NMz0iqL8Nw
https://www.youtube.com/watch?v=rxCFoJEsZ1A
https://www.youtube.com/watch?v=rxCFoJEsZ1A
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa
https://classroom.google.com/c/Njg1MjgyNDcyNDRa


Технології annavitstar@i.ua 

Технологія приготування обраної 

страви. Організація робочого місця. 

Дотримання правил гігієни та безпеки 

праці. Розрахунок орієнтовної 

вартості виготовлених страв та 

можливості їх реалізації. 

 

1. Пригадайте основні аспекти безпечної роботи 

кулінара. На допомогу вам надається файл «Безпечна 

робота кулінара». (за допомогою QR коду) 

2. Дайте відповіді та виконайте завдання з файлу 

«Організація робочого місця кондитера». (за 

допомогою QR коду) 

3. Виконайте завдання наведені у файлі «Технологічний 

процес». (за допомогою QR коду) 

4. Виконайте розрахунок вартості виробу за допомогою 

таблиці у файлі «Розрахунок вартості». Обміркуйте та 

зробіть висновок щодо можливості реалізації обраного 

вами виробу за алгоритмом. (за допомогою QR коду) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gm

ail.com 

Призма. 

Паралелепіпед. 

Підручник: О. Істер Математика 11 клас Рівень 

стандарту. 

1.Опрацювати 2, п.1. 

2.Законспетувати  властивості паралелепіпеда. 

 

Математика Паралелепіпед. 
3.Розвязуємо разом: задача №1 стор.187. 

4.Письмово розв’язати №№ 2.2, 2.4 стор.190. 
Школа онлайн, канал «Рада». 

Фізика 
ticibulka80@gmail.c

om 
70. Контрольна робота №4. 

Перейдіть за посиланням та виконайте 

контрольну роботу за темою «Оптика». 

https://classroom.google.com/c/ODE1

Nzc1MDQ3MjVa 

Код курсу: f346i6r. 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

galinalu69@gmail.co

m 

Характеристики зварювальних 

напівавтоматів. 

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 9.7.1. Скласти 

конспект. 
 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Напівавтомати ПДГО-508 і ПДГО-510 

для дугового зварювання. 

І.В. Гуменюк  Опрацювати § 9.7.2. Скласти 

конспект. Відповісти на питання 23 стр.187. 
 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

Універсальні зварювальні випрямлячі 
Опрацювати § 5.5.3 Скласти конспект. 

Відповісти на питання 5, 6 стр.146.  
https://tinyurl.com/y7ebf7fr 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

Експлуатація та обслуговування гнучких 

напрямних рукавів та пальників 

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 9.7.2, 

відповісти на питання 10, стр.187. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://classroom.google.com/c/ODE1Nzc1MDQ3MjVa
https://classroom.google.com/c/ODE1Nzc1MDQ3MjVa
https://tinyurl.com/y7ebf7fr


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Фізика 

ticibulka80@gma
il.com 

51. Роль науки в житті людини та 

суспільному розвитку. Сучасні уявлення про 

будову речовини. 

Підготувати доповідь с презентацією за темою 

уроку та надіслати на електронну пошту викладача. 

Сайт викладача фізики 

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

ervomluk/ 

Фізика 52. Повторення вивченого за навчальний рік. 

Для повторення та узагальнення вивченого за ІІІ 

курс фізики перейдіть за посиланням та пройдіть 

контрольне тестування. 

https://classroom.google.co

m/c/OTQ2Njk2ODg5Nzha 

Код курса: ekzmw5u. 

ПДР 

gsljusarev@ 

i.ua 

Загальні вимоги до технічного стану 

транспортних засобів. Вимоги щодо 

технічного стану за Правилами дорожнього 

руху.  

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

Вивчити розділ 31, пункти 1-3. Опрацювати 

правила згідно посиланню 1.Відповісти на тестові 

запитання згідно з посиланням 2. 

1.https://www.youtube.com/wa

tch?v=joMKK3LHJWQ 

 

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

tch?v=lIm96tq6RH0 

ПДР 
Умови, під час яких експлуатація 

транспортних засобів забороня-ється. 

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

Вивчити розділ 31, пункти 4-7.  Опрацювати 

правила згідно посиланню 1.Відповісти на тестові 

запитання згідно з посиланням 2.  

1.https://www.youtube.com/wa

tch?v=joMKK3LHJWQ 

 

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

tch?v=lIm96tq6RH0 

Українська 

література 
ndovganich75@g

mail.com 

Вияв постмодернізму в українській 

літературі останнього часу. Сучасні часописи 

та альманахи. 

 Опрацювати матеріал підручника Українська 

література (рівень стандарту)Олександр Авраменко, 

с. 240. Опрацювати матеріал за посиланням.  

Записати до робочого зошита визначальні риси  

постмодернізму. Записати до робочого зошита 

визначення елітна література та масова 

література. Письмово завершити думку ( 2 – 3 

речення) « Мені подобається … (елітна або масова) 

література, тому що…». 

 

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

nova-doba-novogo-pragne-

slova-suchasni-chasopisi-y-

almanahi-29638.html  

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Волейбол. Подача однією зверху. Вправи на силу. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=PQh3gVGPXnQ 

Фізична 

культура 
Волейбол. Подача зверху. Вправи на силу. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=PQh3gVGPXnQ 

 

15- виробниче навчання. 

43, 38 група - самопідготовка 
 

 

  

https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://sites.google.com/view/pervomluk/
https://classroom.google.com/c/OTQ2Njk2ODg5Nzha
https://classroom.google.com/c/OTQ2Njk2ODg5Nzha
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=joMKK3LHJWQ
https://www.youtube.com/watch?v=joMKK3LHJWQ
https://www.youtube.com/watch?v=lIm96tq6RH0
https://www.youtube.com/watch?v=lIm96tq6RH0
https://vodiy.ua/pdr/
https://www.youtube.com/watch?v=joMKK3LHJWQ
https://www.youtube.com/watch?v=joMKK3LHJWQ
https://www.youtube.com/watch?v=lIm96tq6RH0
https://www.youtube.com/watch?v=lIm96tq6RH0
https://naurok.com.ua/urok-nova-doba-novogo-pragne-slova-suchasni-chasopisi-y-almanahi-29638.html
https://naurok.com.ua/urok-nova-doba-novogo-pragne-slova-suchasni-chasopisi-y-almanahi-29638.html
https://naurok.com.ua/urok-nova-doba-novogo-pragne-slova-suchasni-chasopisi-y-almanahi-29638.html
https://naurok.com.ua/urok-nova-doba-novogo-pragne-slova-suchasni-chasopisi-y-almanahi-29638.html
https://www.youtube.com/watch?v=PQh3gVGPXnQ
https://www.youtube.com/watch?v=PQh3gVGPXnQ
https://www.youtube.com/watch?v=PQh3gVGPXnQ
https://www.youtube.com/watch?v=PQh3gVGPXnQ


 

 

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/

