
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________Галина ЛУХАНІНА 
  

РОЗКЛАД УРОКІВ на 13 травня 2020 року  (середа) 

Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Історія України 

molchusik@g

mail.com 

Національно-культурне життя 

радянської України 

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

О.В. Історія України. Рівень стандарту: підруч. для 10 кл.  закл. 

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

1) Опрацювати  §31, 32, 33. 

2) Перегляд відео «Стан культури України в 1930-ті р. ХХ ст.» 

за посиланням. 

3) Зробити конспект за планом:  

1.Зміни у соціальній структурі населення. 

2.Конституція 1937 р. 

3. Заповнити таблицю «Культура України у 1920-1930-хрр.»: 

Галузі культури Реформи та досягнення Діячі 

Освіта   

Наука   

Література   

Мистецтво   
 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8RHlh4Iy6kg 

 

Історія України 

Інструктаж з БЖД. Практичне 

заняття. Голодомор мовою 

документів, свідчень, чисел… 

1) Повторити §29. 

2) Перегляд відео «Вбиті Голодомором», «Голодомор 1932-

1933рр.», «Німа правда. Свідчення,загублені в стерні» за 

посиланням 1,2,3. 

3) Опрацювати  матеріал «Документальні свідчення про 

Голодомор 1932-1933рр.» за посиланням 4. 

4) Письмово дати відповідь на питання: Голодомор 1932-

1933рр.-штучне винищення української нації чи Божа кара? 

Злочин Сталіна та його оточення чи наслідки неврожайного 

року? 

 

1. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=WCE2CPocslM 

2. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=34GkRj39D_I 

3. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Tjkxtc86IK4 

4. 

http://www.golos.com.ua/articl

e/310050 

 

Хімія 
ermakovakater

ina89@gmail.

com 

Інструктаж з БЖД.  

Практична робота № 1. 

Розв’язування експериментальних 

задач. 

1. Виконати завдання практичної роботи в зошиті, зробити 

висновки, оформити за зразком згідно з аркушем за 

посиланням. 

https://vseosvita.ua/library/pra

kticna-robota-rozvazuvanna-

eksperimentalnih-zadac-10-

klas-60188.html 
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Хімія 

Урок оцінювання досягнення 

компетентностей з теми: 

«Оксигеновмісні органічні 

сполуки».  

 Контрольна робота № 2. 

1. Виконати завдання онлайн-тестування за посиланням. 
https://naurok.com.ua/test/join

?gamecode=860276 

Географія 
molchusik@g

mail.com 

Природні умови і ресурси регіону. 

Населення Америки. 

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

освіти / В.В.Безуглий, Г.О.Лисичарова. – К.: Генеза, 2018. – 

192с. 

1) Опрацювати §23. 

2) Перегляд презентації «Америка:природні умови,ресурси та 

населення» за посиланням 1. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Природні умови і ресурси Америки. 

2.Демографічна ситуація в Америці. 

3.Расовий,етнічний і релігійний склад населення. 

4.Розселення населення. 

4) Письмово дайте відповідь на тестові завдання  за 

посиланням 2. 

1. 

https://vseosvita.ua/library/pre

zentacia-na-temu-amerika-

prirodni-umovi-resursi-ta-

naselenna-104965.html 

2. 

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

rika-prirodni-umovi-ta-resursi-

naselennya-54457.html 

ПДР 
g.kr.v.irina@g

mail.com 

Відповідальність за порушення  

правил дорожнього руху. 

Контрольна  робота. 

Ознайомити зі статтею за посиланням. Пройти контрольні 

тести.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/

Відповідальність_за_поруше

ння_правил_дорожнього_ру

ху_в_Україні 

 

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

?gamecode=371874 

 

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

?gamecode=562165 
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Група №16 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Технологія 

штукатурних 

робіт 

darylik2718@gmail.co

m 

Армування товстого намету 

на укосах. Малки для 

розрівнювання розчинової 

суміші на укосах і 

заглушинах. 

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 обштукатурювання 

внутрішніх і зовнішніх укосів. 

Створення фасок. 

Опорядження кутів і фасок. 

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 

Опорядження укосів збірними 

елементами. Призначення й 

види залізнення цементної 

штукатурки, заглушин. 

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 

Підмазування місць 

прилягання наличників та 

плінтусів до стін. 

Організація робочого місця 

при обштукатурюванні укосів. 

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 

Контрольне тестування. 

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: zzur7ki 
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Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gmai

l.com 

Ознаки сталості, зростання та спадання 

Функції. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас. Рівень стандарту. 

Дати відповіді на питання 1-4, стор.195. 
 

Математика Розв’язання вправ та задач. 2.Виконати письмово вправи  №21.12,21.14  стор.197. 
Уроки онлайн канал 

«YouTube» 

Історія України 

molchusik@gmail.co

m 

Українська діаспора та її внесок у 

відродження України. 

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. – 302 с. 

1) Опрацювати §24 стор.158-159. 

2) Опрацювати матеріал за посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Що таке «діаспора»? 

2.Найбільші українські діаспори. 

3.Діяльність українських діаспор. 

4) Письмово доведіть або спростуйте думку: 

«Українська діаспора була рупором українських дисидентів 

за межами України». 

http://miok.lviv.ua/?p

=379 

 

Історія України 
Поглиблення кризових явищ в 

економіці. 

1) Опрацювати §25. 

2) Перегляд відео «Антиалкогольна кампанія» за 

посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1. Спроби реформування економіки. 

2. Крах командної економіки. 

3. Спад життєвого рівня населення. 

https://www.youtube.

com/watch?v=CoHxi

hhbJ1c 

 

Українська літ-ра 
ndovganich75@gmail.

com 

Іван Багряний. « Тигролови» проблема 

свободи й боротьби за своє визволення. 

Жанрові особливості. Ідея перемоги 

добра над злом. 

Опрацювати матеріал підручника с. 160-162. Підручник О. 

Авраменко Українська мова 11 клас (рівень стандарт), К.: 

Грамота, 2019. Переглянути презентацію за посиланням. 

Записати до робочого зошита тематику, головну ідею, 

композиційні особливості роману « Тигролови» Івана 

Багряного. 

https://naurok.com.ua/prez

entaciya-do-uroku-na-

temu-i-bagryaniy-

tigrolovi-yak-ukra-nskiy-

prigodnickiy-roman-

problema-svobodi-y-

borotbi-za-svo-

vizvolennya-zhanrovi-

osoblivosti-5671.html 

Зарубіжна літ-ра 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Милорад Павич (1929 – 2009). 

«Скляний равлик».  

Короткі відомості про митця. Утілення 

в оповіданні «Скляний равлик» рис 

постмодернізму. Можливість вибору 

шляхів читання твору як вияв 

характерної для постмодерністської 

літератури гри письменника з текстом і 

читачем, «відмови від монопольного 

права автора на істину».  

Зарубіжна література 11 клас рівень стандарту В.Паращич 

«Ранок» 2019. 

Опрацювати стор.151-153 

Відповідати на питання 1-9 на сторінці 153. 

https://www.youtube.

com/watch?v=6RG0

P2QPFgk 
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Зарубіжна літ-ра 

ПЧ Таїр Халілов (нар. 1940 р.). «До 

останнього подиху». 

ТаїрХалілов – сучасний український 

кримськотатарський письменник. 

Близькість прози Халілова до філософії 

екзистенціалізму.  

«До останнього подиху» – історія 

життя, боротьби та любові героя твору, 

віддзеркалення в ній трагічної долі 

кримськотатарського народу. Тема 

депортації кримських татар та свавілля 

влади. Образ Бекира – людини, котра 

ніколи не здається. Почуття гідності 

героя, глибинний зв’язок зі своїм 

народом. 

Прочитати твір С.Кінга «Мораль» 

https://www.youtube.

com/watch?v=u1pL4

uOi3pc 

Будова й експлуатація  

вантажного 

автомобіля 
gsljusarev@i.ua Особливості будови системи змащення. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 1999. 

Стор.65-78. Опрацювати і закон-спектувати матеріал за 

посиланням: 

https://shepstk.at.ua/publ/navchalnij_proces/budova_avtomobilj

a_ta_osnovi_to/sistema_mashhenja_dviguna/3-1-0-14 

Ознайомится з роботою системи мащення ДВЗ за 

посиланням: 

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

 

https://tinyurl.com/ya

fxq58x 
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Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Захист Вітчизни 

Orehovd1956@g

mail.com 

Бойові порядки та їх 

використання під час руху. 

1. Прийоми й способи пересування на місцевості. 

2.  Що треба знати солдату перед початком 

пересування. 

3. Способи переміщення на полі бою. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний 

матеріал. § 26 стор. 115-121. 

Підручник «Захист Вітчизни 10» Гарасимів І.М. 

та інші. 

 

Захист Вітчизни 
Порядок дій ускладі бойових 

груп. 

1.Організація взаємодій між бойовими групами. 

2. Росподіл обов’зків між військо службовцями. 

3.Об’єднання відділення солдатів в бойові групи. 

Самостійно опрацювати та закріпити викладений 

матеріал. § 29-30 стор126-137. 

«Захист Вітчизни-10» Гарасимів І.М. та інші. 

 

Українська мова 

ndovganich75@g
mail.com 

 Кома й крапка з комою в 

складному реченні. 

Переглянути матеріал за посиланням. 

Опрацювати матеріал підручника с.130 -131. 

Виконати завдання 3, с. 131 - 132. 

Підручник О. Авраменко Українська мова 11 клас 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=NGqC2

OhC3rg 

Українська мова 
Двокрапка в складному 

реченні.  

Опрацювати матеріал підручника с.135. 

Переглянути матеріал за посиланням. 

Виконати завдання 7, с. 139 . 

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

Y_SDo 

Фізика 

ticibulka80@gmai

l.com 

72. Самоіндукція. ЕРС 

самоіндукції, індуктивність. 

Вихрове (індукційне) 

електричне поле. Вихрові 

струми. Енергія магнітного 

поля котушки зі струмом. 

Перегляньте відео уроки за посиланнями.  

Урок 283. Вихревое электрическое поле 

(рос.): 

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

o 

Урок 286. Задачи на электромагнитную 

индукцию – 3 (рос.): 

https://www.youtube.com/watch?v=e9aV3koSe

JE 

Урок 287. Индуктивность контура 

(катушки). Явление самоиндукции (рос.): 

https://www.youtube.com/watch?v=8pluF9EEE

gc 

Урок 292. Энергия магнитного поля (рос.): 

https://www.youtube.com/watch?v=8Vnj4pyw

Dks 

Фізика 73. Розв'язування задач. 
Перегляньте відео урок за посиланням. Запишіть 

розв’язок задач в конспект. 

Урок 288. Явление самоиндукции 

(окончание). Задачи на индуктивность (рос.): 

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

ggA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NGqC2OhC3rg
https://www.youtube.com/watch?v=NGqC2OhC3rg
https://www.youtube.com/watch?v=9lBagVY_SDo
https://www.youtube.com/watch?v=9lBagVY_SDo
https://www.youtube.com/watch?v=FAqvdIPttjo
https://www.youtube.com/watch?v=FAqvdIPttjo
https://www.youtube.com/watch?v=e9aV3koSeJE
https://www.youtube.com/watch?v=e9aV3koSeJE
https://www.youtube.com/watch?v=8pluF9EEEgc
https://www.youtube.com/watch?v=8pluF9EEEgc
https://www.youtube.com/watch?v=aoXBEqTVggA
https://www.youtube.com/watch?v=aoXBEqTVggA


Громадянська 

освіта 

molchusik@gmail

.com 

Інструктаж з БЖД. 

Практичне заняття № 3 

«Глобальні проблеми 

сучасності». 

1) Перегляд відео «Сутінки цивілізації», 

«Екологічні потреби сучасності» , «Глобальні 

проблеми» за посиланням 1, 2, 3. 

2) Написати реферат про одну з глобальних 

проблем сучасності. 

1. 

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

y_SQ_4 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=toOSv4

rVm0U 

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=rzm_9

QC3GkU 

Біологія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Репродуктивне здоров’я. 

Сучасні можливості та 

перспективи репродуктивної 

медицини. 

1. Прочитати матеріал та зробити конспект за 

посиланням 1. 

2. Переглянути відео за посиланням 2. 

3. Скласти та записати в зошит перелік 

поширених методик репродуктивної медицини в 

Україні. 

https://euromd.com.ua/9-khvorobi-i-

stani/93-kontratseptsiya-ta-

vagitnist/132-reproduktivne-

zdorovya/post-3504-reproduktivna-

meditsina-kharakteristiki/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7z

4MOUIvA8 
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Група №28 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Обладнання 

зварювальних робіт 

galinalu69@gmail.com 

Експлуатація та 

обслуговування 

зварювального трактору 

ТС-17М. 

І.В. Гуменюк опрацювати § 10.6.1. Скласти конспект 

відповісти на питання 11 стор. 214. 
 

Обладнання 

зварювальних робіт 

Експлуатація та 

обслуговування 

автоматичних підвісних 

головок. 

І.В. Гуменюк опрацювати §  10.6.1 Скласти конспект  

Описати зовнішні прояви несправностей автоматів. 

Інтернет ресурси. 

 

Математика 
urumbeglikovat@gmail.

com 

Паралелепіпед. 

Розв’язування задач. 

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

1.Дати  відповіді на питання стор.189. 

2.Рубріка «Життєва математика» : № 2.38 стор.193. 

 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Повторення 

правил гри. 
Вправи на координацію. 

https://www.youtube.com/

watch?v=uINsEmVB0nU 

Фізична культура 
Футбол. Техніка 

переміщень. 
Вправи на координацію. 

https://www.youtube.com/

watch?v=MMqqftiCaTg 

Всесвітня історія molchusik@gmail.com 

Інструктаж з БЖД. 

Практичне заняття. 
Моделі інноваційного 

розвитку нових 

азіатських незалежних 

держав. 

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

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

1) Повторити §16 -§21. 

2) Письмово заповнити таблицю «Модернізація країн «третього 

світу»». 

Шляхи модер. Країни Характеристика 

   
 

 

Українська мова 
ndovganich75@gmail.c

om 

КР. Стилістична норма. 

(тест). 

Виконати контрольну роботу до 15.05.2020 за  посиланням  

join.naurok.ua. Код доступу 223914. 
 

Українська мова Підсумковий урок. 
Пройти тренувальні тести на повторення ( підготовка до 

ЗНО) за посиланням join.naurok.ua Код доступу 641057. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uINsEmVB0nU
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Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

ПДР 

gsljusarev@i.ua 

Несправності, при яких водій 

повинен вжити заходів щодо їх 

усунення, а якщо це зробити 

неможливо — рухатися до місця 

стоянки або ремонту. 

Несправності, при яких подальший 

рух транспортних засобів 

заборонено.  

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

Вивчити розділ 31, пункт 5. Опрацювати правила 

згідно посиланню 1. Відповісти на тестові 

запитання згідно посиланню 2. 

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

tch?v=joMKK3LHJWQ 

 

2.https://vodiy.ua/pdr/test/?com

plect=2&theme=31&part=1 

 

ПДР 
Небезпечні наслідки порушення 

вимог до технічного стану та 

обладнання транспортних засобів.  

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

Повторити розділ 31. Повторити навчальний 

матеріал згідно посиланню 1.  

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

tch?v=0MnMKEzfHNI 

 

ПДР 

Вимоги Правил, що стосуються 

питань організації дорожнього 

руху, які вимагають узгодження з 

Державтоінспекцією.  

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

Вивчити розділ 32.  Опрацювати правила згідно 

посиланню 1.Відповісти на тестові запитання згідно 

посиланню 2.  

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

tch?v=itL-wV45w0g 

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

tch?v=KjOUotfz_10 

Математика 
urumbeglikovat@gmai

l.com 
Тіла обертання. 

Підручник: О. Істер Математика 11 клас Рівень 

стандарту. 

1.Опрацювати  5-7. 

2. Виконати  письмово  домашню самостійну 

роботу №2 (стор.240 ). 

Он-лайн ЗНО. 

Будова й експлуатація  

вантажного автомобіля 
gsljusarev@i.ua 

Особливості будови підвісок, 

ароматизаторів, ведучих і 

керованих мостів. Стабілізація 

керованих коліс. Кути установки 

коліс. Вплив розвалу та сходження 

керованих коліс на безпеку руху та 

терміни експлуатації шин. 

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

автомобілів. Підручник для ПТНЗ- Київ,:Либідь. 

1999. Стор 270-290,опрацювати, законспектував-ти.  
https://tinyurl.com/yafxq58x 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.

com 

 

Російськомовна українська поезія 

та її особливості (огляд). 

Опрацювати матеріал про російськомовну 

українську поезію за посиланням1. 

Ознайомитися з матеріалом про харківського 

російськомовного поета Бориса Чичибабіна за 

посиланням 2. 

 

https://m.ukrclassic.com 

 

https://mykharkov.info 

  

Основи безпеки 

дорожнього руху та 

перша мед.допомога 

при ДТП 

gsljusarev@i.ua 

Покриття. Проїзна частина і 

узбіччя. Дороги в населених 

пунктів, поза населених пунктах, 

сільські дороги. Автомагістралі. 

Особливості доріг у горах. 

М.І.Бандрівський, З.Д.Дерех. Правила та безпека 

дорожнього руху. Навчальний посібник . – Львів: 

Світ, 2004. Опрацювати і законспектувати матеріал 

за посиланням (стор.145-149). 

https://mil.univ.kiev.ua/files/52

_759208818.pdf 

 

15, 43, 38 група – самопідготовка. 
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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/

