
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________ Галина ЛУХАНІНА 
  

РОЗКЛАД УРОКІВ на 18 травня 2020 року  (понеділок) 

Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання 
предмет 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства  

g.kr.v.irina@gmail.

com 

Лабораторно - практична 

робота "Страви і вироби з 

борошна". 

Оформити звіт за зразком за посиланням або за зразком 5n6xchp 

 

https://sites.google.com/view

/ptu-povar-

konditer/дистанційне-

навчання 

Математика 

urumbeglikovat@g

mail.com 

Узагальнення  і 

систематизація  знань. 

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

Повторити § 6-9 стор. 278-298. 
 

Математика 

Контрольна робота 

за темою  

«Перпендикулярність 

прямих площин у просторі».  

Виконати контрольну роботу  варіант 1 (1-6). Вайбер, група. 

Історія України 

molchusik@gmail.

com 

Урок повторення та 

узагальнення. 

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) Повторити §24-33. 

2) Перегляд відео «Встановлення й утвердження  

комуністичного режиму в Україні» за посиланням 1, 2, 3, 4. 

1. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cNi22DS8rkM 

2. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=7Gr-K-N9i4g 

3. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xTsowxP2uLI 

4. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=A5sQ9EzA2go 

Історія України 

Урок узагальнення з теми 

«Встановлення й 

утвердження  

комуністичного режиму в 

Україні  (1921-1939рр.)». 

Письмово виконайте завдання1-8 стор.183.  

Устаткування 

підприємств 

харчування 

g.kr.v.irina@gmail.

com 
Електрокип’ятильники.  

Самостійно опрацювати §95, стор. 356 - 359 

Записати та вивчити правила експлуатації 

електрокип’ятильників.  

Переглянути відео за посиланням. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=B3w6o8r19dY 
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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 

терористичних проявів та надзвичайних 

ситуацій. 

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 «Захист Вітчизни» 

підручник 11 класу Гарасимів І.М. та інші. 

 

Захист 

Вітчизни 
Основні способи захисту населення в 

надзвичайних ситуація. 

1. Порядок надання допомоги постраждалим з опіками. 

2. Що називають опіком, ступені опіків. 

3. Що називають проникним поранення ока. 

Самостійно опрацювати та закріпити навчальний 

матеріал § 27-28 -30 стор166-196 «Захист Вітчизни» 

підручник 11 класу Гарасимів І.М. та інші. 

 

Історія України 
molchusik@gmai
l.com 

Початок «перебудови» в СРСР і УРСР. 

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. 

2) Перегляд відео уроку «Початок «перебудови» і 

Україна» за посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1. Передумови перебудови 

2. Гласність і початок національного відродження 

3. «Нове політичне мислення» та міжнародна ситуація 

4) Письмово дайте відповідь: Передумови й протиріччя 

політики перебудови. 

https://www.youtube.com

/watch?v=ypFoHkKAeig 

Фізика 

ticibulka80@gma
il.com 

74. Магнітні властивості речовини.  

Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність 

магнітних властивостей речовини від 

температури. Застосування магнітних 

матеріалів.  

Перегляньте відео уроки за посиланнями. Зробіть 

нотатки (конспект) за роз’ясненнями до уроків. 

Урок 289. Магнитное поле 

в веществе. Магнитная 

проницаемость. Диа-, 

пара- и феромагнетики 

(рос.): 

https://www.youtube.com/w

atch?v=E1JKhaMLUQY&t=

265s 

Урок 290. Объяснение 

свойств ферромагнетиков 

(рос.): 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lWOtyBtz_Sk 

Фізика 

75.Гіпотеза Д. Максвелла. Взаємозв’язок 

електричного та магнітного полів як прояв 

існування електромагнітного поля.  

Підручник «Фізика-11 клас» (рівень стандарту)  В.Г. 

Бар'яхтар та інші. Опрацюйте та законспектуйте §16 

стор.89. Дайте письмові відповіді на контрольні 

запитання стор. 92. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ypFoHkKAeig
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Хімія 
ermakovakaterina

89@gmail.com 

Урок захисту навчальних проєктів з теми: 

«Хімічний зв’язок і будова речовини». 

Надіслати матеріали виконаного проєкту на адресу 

електронної пошти за посиланням. 
 

Фізична 

культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Футбол. Навчальна гра з завданням «квадрат». Вправи на розвиток сили. 

https://www.youtube.com

/watch?v=YDslwCT8FQ

w 
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Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gmai

l.com 

Застосування похідної до 

дослідження функцій і побудови 

Їх графіків. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас 

Рівень стандарту. 

1.Опрацювати § 23. 

2.Записати алгоритм дослідження функції (стор.207). 

3.Розвязуємо разом: №2 ст.208. 

4.Дослідити функцію та побудувати її графік . 

 №23.2 (1). 

 

Всесвітня історія 
molchusik@gmail.co

m 

Особливості розвитку країн 

Центрально-Східної Європи в 

другій половині 1940-х –1960-х рр. 

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

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

Генеза, 2018. – 160 с. 

1) Опрацювати §11, 12стор.66-67. 

2) Перегляд презентації «Країни Центральної та 

Східної Європи» за посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Результати Другої світової війни для народів 

Центрально-Східної Європи. 

2.Особливості встановлення сталінської моделі 

соціалізму 

3.Особливості розвитку Югославії. 

4.Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ). 

5.Наростання внутрішньої нестабільності в 1950- х р. 

Угорська революція 1956 р. 

https://ppt-online.org/132218 

 

Агротехнологія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 

Основи  кормовиробництва та  

агробіологічні особливості  

кормових культур. 

Агротехнологія. Луцюк В. І. Навчальний підручник 

для учнів  професійно – технічних  навчальних 

закладів сільськогосподарського профілю. 

1. Опрацювати § 44, скласти конспект. 

2. Записати в зошит агробіологічні особливості  

кормових культур. 

https://studfile.net/preview/52599

47/page:6/ 

Українська мова 
ndovganich75@gmail.

com 

Стилістичне використання 

синонімів, антонімів і паронімів. 

Опрацювати матеріал підручника с. 154 -155. 

Виконати завдання 7, с. 158. 

Виконати тестові завдання с. 156 -158. 

Підручник О. Авраменко Українська мова 11 клас 

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

 

Хімія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 

Інструктаж з БЖД 

Лабораторні досліди № 3-

6. Виявлення у розчині катіонів 

Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, 

амонію.  

1. Переглянути етапи виконання дослідів за 

посиланнями 1-3. 

2. Записатив зошит етапи виконання роботи та 

висновки, зразок за посиланням 4. 

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

v=GX6UmN1wzSs 

 

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

v=tzGJ9-T2Ixc 

 

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

v=mdL-8mVTU70 
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https://vseosvita.ua/library/laborat

ornij-doslid-no3-6-viavlenna-u-

rozcini-kationiv-ferumu-2-

ferumu-3-bariu-amoniu-

140082.html 

Охорона праці 
vika.belokon1974@g

mail.com 

 

Правила технічної експлуатації 

устаткування, що обслуговується. 

Вимоги охорони праці при 

виконанні ремонту машин та 

обладнання. 

Підручник Л.Е. Винокурова, М.В.Васильчук, 

М.В.Гаман «Основи охорони праці» §2.7 стор.81-87. 

http://spb.in.ua/images/Dowloadi

ng/vinokurova%20osnova%20oh

oroni%20praci.pdf 

 

http://oppb.com.ua/content/vymo

gy-ohorony-praci-pry-

provedenni-posivnyh-robit 

Охорона праці 
Основні види потенційних 

небезпек та їхні наслідки в 

професійній діяльності. 

Підручник Л.Е. Винокурова, М.В. Васильчук, 

М.В.Гаман «Основи охорони праці» §2.2, 2.3 

стор.72-74. 

http://spb.in.ua/images/Dowloadi

ng/vinokurova%20osnova%20oh

oroni%20praci.pdf 
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Група №28 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Технологія 

зварювальних 

робіт galinalu69@gmai

l.com 

Суть електрошлакового 

зварювання. 

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 11.4 Скласти конспект 

Переглянути фільм за посиланням. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=jOYp1X-4EF0 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Техніка електрошлакового 

зварювання. 

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 11.6. Скласти конспект. 

Відповісти на питання 4, 5, стор.230. 
 

Фізична 

культура zastupvux29@ 

gmail.com 

Футбол. Техніка 

передачі різним 

способом. 

Вправи на швидкість 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=9e54Nj1XZOM 

Фізична 

культура 

Футбол. Ведення м'яча 

навколо перетину 
Вправи на влучність. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mg2GqNKkM4I 

Читання 

креслень 

natalagaraz89@

gmail.com 

Зварні з’єднання. 

Умовні графічні 

позначення зварних швів.  

1) Прочитати §31 стор.153 -156 підручник «Креслення» М.В. Анисимов, 

Л.М. Анисимова. 

2) Законспектуйте навчальний матеріал за посиланням. 

3) Пройдіть за посиланням.  

4) Повторити § 2.1: § 2.2: § 2.3 підручник І.В, Гуменюк «Технологія 

електродугового зварювання»  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NifwCwt00TA 
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstre

am/lib/20697/1/zyednannya_

%20zvaryuvannyam.pdf 

Всесвітня 

історія 

molchusik@gmail

.com 

Міжнародні відносини 

другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. 

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

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

1) Опрацювати §22 -24. 

2) Перегляд презентації «Холодна війна» за посиланням 1. 

3) Опрацювати матеріал  «Збройні конфлікти на планеті після Другої 

світової війни та до чого вони призвели» за посиланням 2. 

4) Зробити конспект за планом: 

1.Причини та періоди «холодної війни». 

2.Прояви міжнародної напруженості. 

3.Період  розрядки в міжнародній політиці. 

4.Міжнародні відносини наприкінці ХХ – на п. ХХІ ст. 

1. 

https://naurok.com.ua/prezenta

ciya-do-uroku-z-vsesvitno-

istori-11-mizhnarodni-

vidnosini-v-drugiy-polovini-

hh-st-prichini-pochatok-ta-

etapi-holodno-viyni-

103143.html 

2. 

https://www.slovoidilo.ua/201

9/12/13/infografika/polityka/y

aki-zbrojni-konflikty-

vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-

svitovoyi-vijny-ta-choho-

vony-pryzvely 

Географія 
Первинний 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 §21. 

2) Перегляд відео-уроку «Первинний сектор економіки». 

3)  Зробити конспект за планом: 

1.Видобування і споживання паливних мінеральних ресурсів. 

2.Просторова організація сільського господарства. 

4) Підготуйте повідомлення «Глобальний ринок вугілля (нафти, газу, 

зерна, олійних культур, м'яса)» (на вибір). 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=5H8KLeD6w3I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jOYp1X-4EF0
https://www.youtube.com/watch?v=jOYp1X-4EF0
https://www.youtube.com/watch?v=9e54Nj1XZOM
https://www.youtube.com/watch?v=9e54Nj1XZOM
https://www.youtube.com/watch?v=mg2GqNKkM4I
https://www.youtube.com/watch?v=mg2GqNKkM4I
https://www.youtube.com/watch?v=NifwCwt00TA
https://www.youtube.com/watch?v=NifwCwt00TA
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20697/1/zyednannya_%20zvaryuvannyam.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20697/1/zyednannya_%20zvaryuvannyam.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20697/1/zyednannya_%20zvaryuvannyam.pdf
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-103143.html
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/13/infografika/polityka/yaki-zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-choho-vony-pryzvely
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/13/infografika/polityka/yaki-zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-choho-vony-pryzvely
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/13/infografika/polityka/yaki-zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-choho-vony-pryzvely
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/13/infografika/polityka/yaki-zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-choho-vony-pryzvely
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/13/infografika/polityka/yaki-zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-choho-vony-pryzvely
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/13/infografika/polityka/yaki-zbrojni-konflikty-vynykaly-sviti-pislya-druhoyi-svitovoyi-vijny-ta-choho-vony-pryzvely
https://www.youtube.com/watch?v=5H8KLeD6w3I
https://www.youtube.com/watch?v=5H8KLeD6w3I


 

Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Інформаційні 

технології 
darylik2718@gmail.co

m 

Основні інформаційні ресурси 

мережі Internet стосовно 

тракторобудування та 

сільськогосподарського 

виробництва в Україні та світі. 

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання.  

1) 

https://classroom.google.com/

w/Njg1NzQxNzI0NDZa/t/all 

Код доступу: gi3tgoz 

Інформаційні 

технології 
Контрольне підсумкове тестування  

1. Перейдіть за посиланням на classroom, 

приєднайтесь до класу за допомогою коду доступу. 

2. Виконайте завдання.  

1) 

https://classroom.google.com/

w/Njg1NzQxNzI0NDZa/t/all 

Код доступу: gi3tgoz 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.

com 

  

«Україна у нас одна». Велич 

минулого й віра в щасливе 

майбутнє у творах Данила 

Кулиняка. 

Ознайомитися з життям і творчістю Данила 

Кулиняка за посиланням 1. 

Записати до робочого зошита 5 найцікавіших фактів 

життя Данила Кулиняка. 

 

Ознайомитися із творами Данила Кулиняка за 

посиланнями 2, 3.   

1. 

https://litgazeta.com.ua/intervi

ews/danylo-kulynyak-ya-

povertayu-ukrayini-yiyi-

zabutyh-geroyiv/ 

2. 

https://youtu.be/bymO95LPju

Q 

3. 

https://youtu.be/hVEuW6AHi

40 

Культура молодого 

робітника 
natalagaraz89@gmail.

com 

Принципи подолання та 

запобігання конфліктів. 

Пройдіть за посиланням та ззаконспектуйте 

навчальний матеріал.  

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/

psychology/29374/ 

 

Математика 

urumbeglikovat@gmai

l.com 

Розв’язання задач. 

Підручник: О. Істер .Математика 11 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Повторити § 10-11.  

2.Розвязуємо разом:  Задача №4 стор.267. 

 

Математика Самостійна робота. 
3.Виконати домашню самостійну роботу №3 

стор. 286. 

Онлайн уроки, канал 

«Рада». 

Астрономія Будова і еволюція  Всесвіту. 

Підручник : Ю Сиротюк Астрономія 11 клас. Рівень 

стандарту. 

1.Самостійно опрацювати § 28-29. 

2.Виконати письмово тестові завдання стор.148. 

 

 

 

 

16, 15, 43, 38 група – самопідготовка. 

 

https://classroom.google.com/w/Njg1NzQxNzI0NDZa/t/all
https://classroom.google.com/w/Njg1NzQxNzI0NDZa/t/all
https://classroom.google.com/w/Njg1NzQxNzI0NDZa/t/all
https://classroom.google.com/w/Njg1NzQxNzI0NDZa/t/all
https://litgazeta.com.ua/interviews/danylo-kulynyak-ya-povertayu-ukrayini-yiyi-zabutyh-geroyiv/
https://litgazeta.com.ua/interviews/danylo-kulynyak-ya-povertayu-ukrayini-yiyi-zabutyh-geroyiv/
https://litgazeta.com.ua/interviews/danylo-kulynyak-ya-povertayu-ukrayini-yiyi-zabutyh-geroyiv/
https://litgazeta.com.ua/interviews/danylo-kulynyak-ya-povertayu-ukrayini-yiyi-zabutyh-geroyiv/
https://youtu.be/bymO95LPjuQ
https://youtu.be/bymO95LPjuQ
https://youtu.be/hVEuW6AHi40
https://youtu.be/hVEuW6AHi40
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/29374/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/29374/


   

  

    

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/

