
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________Галина ЛУХАНІНА 
  

РОЗКЛАД УРОКІВ на 20 травня 2020 року  (середа) 

Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання 
предмет 

Всесвітня 

історія molchusik@gmail.

com 

Портрет національного лідера на тлі 

епохи: Кемаль Ататюрк, Махатма 

Ганді, Чан Кайші, Сунь Ятсен. 

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

підруч. для 10 кл.  2018. – 160 с. 

1) Повторити §17-19. 

2) Перегляд відео «Махатма Ганді», «Кемаль Ататюрк» , 

«Чан Кайші» за посиланням 1,2,3. 

3) Підготувати  повідомлення (презентацію) на тему: 

«Портрет національного лідера»(на вибір). 

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

v=XC_JvaQc74w 

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

v=81h64_xai44 

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

v=cZV7VB_fOSk 

Всесвітня 

історія 

Урок узагальнення з теми «Держави 

Азії та Латинської Америки». 

1) Повторити §17- 20. 

2) Виконати тестові завдання за посиланням. 

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

-azi-ta-latinsko-ameriki-

298242.html 

Біологія 

ermakovakaterina8

9@gmail.com 

Негативний вплив на метаболізм 

токсичних речовин. Знешкодження 

токсичних сполук в організмі людини.    

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

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

Подільський: Абетка, 2018. 

1. Опрацювати § 31. Скласти конспект. 

2. Переглянути презентацію за посиланням. 

3. Виконати самостійну роботу з таблицею с. 131. 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-negativnij-vpliv-na-obmin-

recovin-cuzoridnih-spoluk-ta-ih-

zneskodzenna-v-organizmi-ludini-

94262.html 

Біологія 

Нейрогуморальна регуляція процесів 

метаболізму. Урок оцінювання 

досягнення компетентностей з теми: 

«Обмін речовин і перетворення 

енергії». 

1. Опрацювати § 32. 

2. Ознайомитись з матеріалами за посиланнями 1-3. 

3.Скласти перелік (записати в зошит) та характеристику 

чинників та етапів нервової та гуморальної регуляції 

метаболізму. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-neyrogumoralna-regulyaciya-

procesiv-metabolizmu-v-

organizmi-lyudini-93193.html 
 

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

=bfRswQjdFN0 
 

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

=3uGyDU8DK98 

Українська 

мова 

ndovganich75@gm

ail.com 

Контрольне есе за змістом висловів 

народної мудрості  (прислів’я «Друзі 

пізнаються в біді») . 

Пригадати правила написання есе за посиланням. 

Написати есе.  
https://zno.if.ua/?p=985  

Українська 

мова 

Полемічні прийоми 

Мистецтво відповідати на запитання.  

Повторення вивченого в ІІ семестрі. 

Опрацювати матеріал підручника с. 186,  188 – 189. 

Виконати впр. 700, с. 190. Підручник українська мова 

(рівень стандарт), 10 клас., Н. Голуб, 2018. Виконати 

тестові завдання за посиланням join.naurok.ua до 25 травня. 

Код доступу 8250125. 
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Устаткування 

підприємств 

харчування 

g.kr.v.irina@gmail.

com 

Лабораторно – практична робота 

«Допоміжне устаткування». 
Оформити звіт лабораторно – практичної роботи. 

https://vseosvita.ua/library/labor

atorna-robota-10-dopomizne-

ustatkuvanna-110856.html 
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Група №22 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Зарубіжна 

література 
zastupvux29@ 

gmail.com 

Стівен Едвін Кінґ (нар. 1947). «Мораль». 

Короткі відомості про письменника-

фантаста. Метафора одержимості як 

наскрізна тема творів письменника. 

«Мораль»: проблематика, поетика, 

жанрова своєрідність. Біблійні мотиви у 

творі. Психологізм у зображенні 

персонажів. Підтекст. Сенс назви й 

фіналу. Художня своєрідність твору 

(динамізм, інтрига, нагнітання 

атмосфери, невимушений виклад).  

Ознайомитись з біографією письменника за посиланням. 

Підготуватись до контрольної роботи. 

https://booxters.com/blog/

70-rokiv-stivenu-kingu---

cikavi-fakti-z-biografiyi-

korolya-zhahiv2 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=pHep1CsAimc 

Зарубіжна 

література 
Контрольна робота 

Пройти тест за посиланням 

Код доступу iafwqrf 

https://classroom.google.c

om/c/NzAyOTI4MDAxM

zJa 

Географія 
molchusik@gmail.
com 

Політична географія і геополітика та їхні 

складові. Урок узагальнення з теми 

«Загальні суспільно-географічні 

закономірності світу» 

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 §24. 

2) Перегляд презентації «Політична географія та 

геополітика» за посиланням 1. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Зміст і складники політичної географії  

2. Геополітика та її складові  

4) Повторити §17-24. 

5) Письмово виконати тестові завдання за посиланням. 

1. 

https://vseosvita.ua/librar

y/prezentacia-z-uroku-

geografia-dla-11-klasu-

na-temu-politicna-

geografia-ta-geopolitika-

242632.html 

2. 

https://naurok.com.ua/test

/zagalni-suspilno-

geografichni-

zakonomirnosti-svitu-

58342.html 

Технології annavitstar@i.ua 
Приготування страви відповідно до 

обраних технік та технологій – печиво. 

1. Пригадайте основні аспекти безпечної роботи 

кулінара, та опрацюйте інструкцію з ОП. На допомогу 

вам надаються інструкції за видами робіт. 

(використовуйте QR код завдання) 

2. Пригадайте матеріал уроку №35 (використайте QR код 

уроку №35  

Про ексклюзивну колекцію печива макарон читайте у 

статті - https://harchi.info/blogs/san-ayt-j/tim-barton-

stvoryv-kolekciyu-tistechok-razom-z-laduree 
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3. Перегляньте відео з теми уроку за посиланням 1), 2). 

4. Приготуйте обрані вами печиво у відповідності до 

вимог кваліфікаційної характеристики із дотриманням 

технічних вимог безпеки праці, з використанням новітніх 

технологій, устаткування, сучасних методів праці. 

(використовуй заповнену тобою карту-завдання 

«Технологічний процес» до уроку №39). 

5. Опишіть які новітні технології та сучасні методи праці 

ви використовували. 

6. Проаналізуйте свою роботу та заповніть таблицю 

причин недоліків. (використовуйте QR код завдання) 

7. Оберіть варіант оформлення вашого печива. 

8. Сфотографуйте готову оформлену страву та відправте 

фото й таблицю причин недоліків на електронну адресу 

викладача. 

 

 

1). 

https://www.youtube.com

/watch?v=XLPiSoS0QzE 
2). - 

https://www.youtube.com

/watch?v=xexJGxkI81Y 

 

Хімія 
ermakovakaterina8

9@gmail.com 
Необоротні і оборотні хімічні процеси. 

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

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

«Оріон», 2019. – 208 с.: іл.  

1. Опрацювати § 9. Скласти конспект. 

2. Вивчити типи хімічних реакцій за малюнком 19 на с. 

50. 

3. Переглянути відео за посиланням. 

4. Виконати вправи № 1, 3 на с. 54. 

https://www.youtube.com

/watch?v=DH4fTB2txws 

 

Захист Вітчизни 

Orehovd1956@gm

ail.com 

Укриття людей у сховищах, медичний та 

хімічний захист, евакуація населення. 

1. Основні заходи захисту населення в надзвичайних 

ситуаціях. 

2. Види надзвичайних ситуацій. 

3. Оповіщання населення при надзвичайних ситуаціях. 

Самостійно опрацювати та закріпити викладений 

матеріал. § 27 стр173-185. «Захист Вітчизни» підручник 

11 класу закладів загальної середньої освіти. 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 викладений 

матеріал. §27-28 -30 стор.166-196. 

«Захист Вітчизни» підручник 11 класу закладів загальної 

середньої освіти. Гарасимів І.М. та інші. 
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Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko30@

gmail.com 

Музика. Концерти. Фестивалі. 

 

Підручник  «Англійська мова. 11 клас» Буренко 

В. М. (рівень стандарт) 

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно опрацювати завдання 7-11, стор. 

50-52. 

3. Переглянути відео за посиланням 2, скласти 

діалог за зразком. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=l1N9fxqbtNo 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SHVk8Fwq1No 

Іноземна мова 
ЗМІ та телебачення. Контроль 

аудіювання. 
 

1.Перглянути відео за посиланням 1. 

2. Самостійно опрацювати завдання 9-13, стор 62-

64 підручника. 

3.пройти тест за посиланням 2. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Gb87bAkFkYc 

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

/324278 

Математика 
urumbeglikovat@gmai

l.com 
Самостійна робота. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас. Рівень 

стандарту. Обов`язкове виконання як самостійної 

роботи №23.9, 23.11,  №23.15. 

 

Історія України 

molchusik@gmail.co

m 

Зростання громадської активності 

українського суспільства. 

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 §26 стор.166-171 

2) Перегляд відео «УГС» за посиланням 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Поява неформальних організацій. 

2.УГС.Народний Рух  України за перебудову. 

https://kryivka.net/video/d_f_u

krayinska_gelsinska_spilka_ve

ktor_vyznacheno_film_drugyy

/ 

 

Історія України 
Розвиток культури. Відродження 

релігійного та церковного життя. 

1) Опрацювати §26 стор.171-174. 

2) Перегляд відео уроку «Особливості розвитку 

української культури в часи перебудови» за 

посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Становище у сфері культури. 

2.Відродження релігійного та церковного життя. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-LEmaGMPDuY 

 

Агротехнологія 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Основи плодівництва та 

виноградарства. 

1. Ознайомитись з матеріалом за посиланням. 

2. Скласти характеристику  плодівництву та 

виноградарству в Україні. 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posi

bnuku/246/25.pdf 

Агротехнологія Основи мелiоpацiї гpунтiв. 

Агротехнологія. Луцюк В. І. Навчальний 

підручник для учнів  професійно – технічних  

навчальних закладів сільськогосподарського 

профілю. 

1. Опрацювати § 24, с. 74-80. Записати способи, 

види меліорації грунтів. Дати їм характеристику. 

2.  Написати, які види меліорації застосовують на 

українському чорноземі. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l1N9fxqbtNo
https://www.youtube.com/watch?v=l1N9fxqbtNo
https://www.youtube.com/watch?v=SHVk8Fwq1No
https://www.youtube.com/watch?v=SHVk8Fwq1No
https://www.youtube.com/watch?v=Gb87bAkFkYc
https://www.youtube.com/watch?v=Gb87bAkFkYc
https://naurok.com.ua/test/start/324278
https://naurok.com.ua/test/start/324278
https://kryivka.net/video/d_f_ukrayinska_gelsinska_spilka_vektor_vyznacheno_film_drugyy/
https://kryivka.net/video/d_f_ukrayinska_gelsinska_spilka_vektor_vyznacheno_film_drugyy/
https://kryivka.net/video/d_f_ukrayinska_gelsinska_spilka_vektor_vyznacheno_film_drugyy/
https://kryivka.net/video/d_f_ukrayinska_gelsinska_spilka_vektor_vyznacheno_film_drugyy/
https://www.youtube.com/watch?v=-LEmaGMPDuY
https://www.youtube.com/watch?v=-LEmaGMPDuY
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/246/25.pdf
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/246/25.pdf


 

 

Група №28 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Фізична культура zastupvux29@ gmail.com 

Футбол. Удари по м’ячу 

внутрішньою стороною 

стопи. 

Вправи на розвиток координації 
https://www.youtube.com/

watch?v=icwEAJm3U7k 

Математика 
urumbeglikovat@gmail.c

om 
Правильні многогранники. 

Підручник: О. Істер Математика 10 клас. 

Рівень стандарту. 

1. Самостійно опрацювати § 4. 

2. Виписати означення та  властивості правильних 

многогранників. 

3. Розв’язуємо разом: задача №2 стор.208. 

 

Технологія 

зварювальних робіт 
galinalu69@gmail.com 

Режим зварювання плавким 

електродом у вуглекислому 

газі.  

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 9.8. Скласти конспект. 

Відповісти на питання 13, стор.187. 
 

Матеріалознавство 

natalagaraz89@gmail.co

m 

Сталі, визначення сталі. 

Виробництво сталі у 

конвекторах, сучасні 

способи отримання сталі.   

1) Пройдіть за посиланням. 

2) Законспектуйте навчальний матеріал за посиланням 1. 

3)Перегляньте відео  за посиланнями 2, 3.   http://referat-

ok.com.ua/inshe/konvertorn

ii-sposib-viplavki-stali 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=dfhYbKuuGnw 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=mBF0Zc5BpRc 

Матеріалознавство 

Вуглецеві сталі; 

класифікація за складом і 

призначенням. Вплив 

вуглецю і домішок на 

властивості сталі. 

Конструкційні сталі; їх 

властивості, призначення. 

Маркування вуглецевих 

сталей, сфера їх 

використання. 

1) Прочитати §4.3 стр.100 -104 підручник 

«Матеріалознавство і технологія» В.В. Хільчевський. 

2) Законспектуйте навчальний матеріал за посиланням 1. 

 

Обладнання 

зварювальних робіт 

galinalu69@gmail.com 

Підготовка кромок та їх 

складання під зварювання 

під флюсом.  

І.В. Гуменюк опрацювати § 10.3. Скласти конспект та 

відповісти на питання 3, стор.214. 
 

Обладнання 

зварювальних робіт 

Підготовка і складання 

кромок деталей під 

електрошлакове зварювання. 

І.В. Гуменюк опрацювати § § 11.3 Скласти конспект та 

відповісти на питання 3, стор.230. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icwEAJm3U7k
https://www.youtube.com/watch?v=icwEAJm3U7k
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https://www.youtube.com/watch?v=dfhYbKuuGnw
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https://www.youtube.com/watch?v=mBF0Zc5BpRc


 

 

Група №35 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Біологія 

ermakovakaterina89@

gmail.com 

Поява основних груп організмів на 

Землі та формування екосистем. 

1. Ознайомитись з матеріалом до уроку за 

посиланням 1, 2. 

2. Записати в зошит формування основних груп 

організмів (віруси, археї, бактерії і т. д.). 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=HQowVTEtXp8 

 

https://ppt-online.org/161839 

Біологія 
Система органічного світу як 

відображення його історичного 

розвитку. 

1. Ознайомитись з матеріалом до уроку за 

посиланням 1, 2. 

2. За посиланням 1 записати сучасну систему 

органічного світу та принципи біологічної 

класифікації організмів. 

https://pidruchniki.com/77530

/prirodoznavstvo/istorichniy_r

ozvitok_riznomanitnist_organ

ichnogo_svitu 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3hLh5-oJiPg 

Культура молодого 

робітника 
natalagaraz89@gmail.

com 

Професійна етика – теорія і мораль 

професіоналів. 

Пройдіть за посиланням  та законспектуйте 

навчальний матеріал. 
http://pe.ptngu.com/01.html 

Математика 

urumbeglikovat@gmai

l.com 

Розв’язання вправ та  

задач. 

Підручник: О. Істер. Математика 11 клас. 

Рівень стандарту. 

1.Повторити § 4, 5, 8. 

2. Дати відповіді на питання 1-4 стор.189. 

 

Математика 
Узагальнення та систематизація 

знань. 

2. Перевірте свою компетентність: завдання 

№ 7, стор.239. 

Онлайн уроки, канал 

«Рада». 

Астрономія Людина у Всесвіті. 

Підручник: Ю. Сиротюк Астрономія 11 клас. Рівень 

стандарту . 

1.Опрацювати  § 29- 30. 

 

Астрономія Пошук  життя за межами  Землі. 2.Виконати тестові  завдання стор.156. 

Переглянути  фільм на 

каналі 

«Youtube»: Людина у 

Всесвіті. 
 

 

16, 15, 43, 38 група – самопідготовка. 

 

    

 

 

mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HQowVTEtXp8
https://www.youtube.com/watch?v=HQowVTEtXp8
https://ppt-online.org/161839
https://pidruchniki.com/77530/prirodoznavstvo/istorichniy_rozvitok_riznomanitnist_organichnogo_svitu
https://pidruchniki.com/77530/prirodoznavstvo/istorichniy_rozvitok_riznomanitnist_organichnogo_svitu
https://pidruchniki.com/77530/prirodoznavstvo/istorichniy_rozvitok_riznomanitnist_organichnogo_svitu
https://pidruchniki.com/77530/prirodoznavstvo/istorichniy_rozvitok_riznomanitnist_organichnogo_svitu
https://www.youtube.com/watch?v=3hLh5-oJiPg
https://www.youtube.com/watch?v=3hLh5-oJiPg
http://pe.ptngu.com/01.html


 

 

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/

