
ПОГОДЖУЮ 

Директор Первомайського   

професійного ліцею 

________________ Галина ЛУХАНІНА 
  

РОЗКЛАД УРОКІВ на 22 травня 2020 року  (п`ятниця) 

Група №12 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання 
предмет 

Іноземна мова 

Tanyakorotenko

30@gmail.com 

Проєктна робота «Відносини 

в родині» Контроль говоріння. 
 

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

стандарт) 

1.Переглянути відео за посиланням 1. 

2.Опрацюйте самостійно завдання 2-5, сторінка 81-82 

підручника, записати конспект. 

2. Переглянути відео за посиланням 2, опрацювати рекомендації 

до тесту з говоріння. 

3. Підготувати усну розповідь за темою «Generation gap».  

https://www.youtube.com/watc

h?v=p656FvLHupY 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=sRFEKvsw-vs 

 

Іноземна мова 

Тема уроку: Повторення та 

узагальнення вивченого 

 

1. Опрацюйте самостійно завдання 9-11, сторінка 83-84 

підручника, перекласти тексти.  

2. Переглянути відео за посиланням. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=hkxT0nR6dxY 

Фізична культура 
zastupvux29@ 

gmail.com 
Волейбол. Навчальна гра. Вправи на розвиток сили.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=X0vj9LQPK9w&list=RDC

MUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGd

K_6w&index=19 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства  

g.kr.v.irina@gm

ail.com 

Лабораторно - практична 

робота "Страви і вироби з 

борошна". 

Оформити звіт за зразком.   
https://classroom.google.com 

Код доступу 5n6xchp 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства  

Контрольна робота. Пройти тести за посиланням. 

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

gamecode=953530 

 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Річна контрольна робота. Пройти підсумкові тести за посиланням. 
https://naurok.com.ua/test/j

oin?gamecode=125308 

Культура молодого 

робітника 
Підсумкове заняття. 

Дати відповідь на питання: «Які фактори підвищують 

результативність роботи на підприємстві?». 
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Група №22 Електронна пошта 

викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Історія 

України 
molchusik@gmail.com 

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=37

9 

Устаткування 

підприємств 

харчування 
g.kr.v.irina@gmail.com 

Лабораторно – практична 

робота «Будова, принцип 

роботи, правила експлуатації 

машин для підготовки 

сировини». 

Оформити звіт за зразком. 

https://vseosvita.ua/librar

y/laboratorna-robota-15-

masini-ta-mehanizmi-dla-

pidgotovki-sirovini-

110864.html 

Устаткування 

підприємств 

харчування 

Перевірна робота. Пройти тести за посиланням. 

https://naurok.com.ua/test

/join?gamecode=6595709 

 

Іноземна мова 
Tanyakorotenko30@gm
ail.com 

Мистецтво. Види мистецтва. 

 

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

1. Переглянути відео за посиланням 1, записати конспект, 

опрацювати нову лексику. 

2. Самостійно опрацювати завдання 1-5, стор. 43-45 підручника 

3. Переглянути відео за посиланням 2, скласти діалог за зразком. 

https://www.youtube.com

/watch?v=Y5icuQpjznA 

https://www.youtube.com

/watch?v=3GpLI2WBFv0 

 

 

Громадянська 

освіта 
molchusik@gmail.com 

Урок узагальнення з теми 

«Україна, Європа, Світ». 

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) Повторити §47-§52. 

2) Виконати тестові завдання за посиланням. 

https://naurok.com.ua/test

/ukra-na-vropa-svit-

505155.html 

Українська 

література 
ndovganich75@gmail.c

om 

Урок мовленнєвого 

розвитку. Твір-роздум 

«Моральна краса й духовна 

велич людини в кіноповісті 

О. Довженка «Зачарована 

Десна». 

 

Написати твір-роздум, використовуючи пам’ятку «Як працювати 

над текстом-роздумом». Епіграф має висловлювати ідею твору. 

Композиція твору повинна мати складові: теза, аргумент, доказ, 

висновок. Початок висловлювання повинен бути оригінальним, 

нетрадиційним: цитата з твору, пояснення, коментарі чи роздуми 

автора з питання, яке розглядається, критична оцінка аналізованого 

твору чи проблема, художня замальовка чи етюд.  
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У головній частині теза підтверджується вагомими аргументами, 

наводяться приклади з літератури, історії, висловлюються власні 

судження, оцінки тих чи інших літературних явищ, фактів. 

Висновок висвітлює остаточну думку, підсумовує сказане, ставить 

певні завдання, закликає до дій. Він повинен бути підпорядкований 

основній ідеї твору. 

Підручник О. Авраменко Українська література 11 клас (рівень 

стандарт), К.: Грамота, 2019, с. 168 – 171. 

Українська 

література 

Загальна характеристика 

доробку Олеся Гончара. 

Мрія й дійсність у новелі 

«Модри Камень». 

Романтична ідея кохання, що 

перемагає смерть. 

1. Опрацювати матеріал підручника с. 178 – 179. 

2. Переглянути матеріал за посиланням 1.  

3. Записати життєвий та творчий шлях  Олеся Гончара у 

вигляді хронологічної таблиці. 

4. Опрацювати матеріал підручника с. 180 – 181. 

5. Переглянути відео урок за посиланням 2. 

6. Записати до робочого зошита тему, ідею та проблеми у 

новелі Олеся Гончара «Модри Камень». 

7. Записати значення кольорової гами  у творі. 

8. Читати новелу Олеся Гончара «Модри Камень» с.182 - 187. 

9. Підручник О. Авраменко Українська література 11 клас 

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

 

1.  
https://www.youtube.com

/watch?v=x5FxsBYNNhg 

 

2.  
https://www.youtube.com

/watch?v=m71a3x_ek2s 
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Група №25 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Біологія 
ermakovakaterina89@

gmail.com 

Завдання та досягнення сучасної 

селекції. 

Біологія і екологія: підруч. для 11 кл. закл. загальної 

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

Подільський: Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 55. Відповісти на питання № 1-10, с. 217. 

2. Переглянути відео-урок за посиланням 1. 

3. Ознайомитись з відео за посиланням 2. 

4. Скласти перелік досягнень українців у біотехнології. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=rL7BePg5Mrw 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mZ7kbJkLwoQ 

Громадянська освіта 
molchusik@gmail.co

m 

Європейське і світове 

співробітництво. 

Бакка Т.В. Інтегрований курс «Громадянська освіта» 

(рівень стандарту) Бакка Т.В. та інші, 2018. – 240 с. 

1) Опрацювати §51. 

2) Перегляд відео «Європейське і світове 

співробітництво» за посиланням. 

3) Зробити конспект за планом: 

1.ЄС . Україна і ЄС. 

2.Україна і ООН. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Fcz0TVnuhfo 

 

Будова й експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

gsljusarev@ 

i.ua 

Особливості будови системи 

змащення. Мастильні матеріали 

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

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

Стор.65-78. Опрацювати і законспектувати матеріал за 

посиланням. 

https://studfile.net/preview/709

1583/page:22/ 

Будова й експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

Несправності системи змащення 

двигуна. Ознаки, причини, 

наслідки несправностей. 

Законспектувати. Накреслити таблицю несправностей 

системи мащення за посиланням. 

https://shepstk.at.ua/publ/navc

halnij_proces/budova_avtomob

ilja_ta_osnovi_to/sistema_mas

hhenja_dviguna/3-1-0-14 

Будова й експлуатація  

вантажного 

автомобіля 

Роботи з технічного 

обслуговування системи 

змащення, періодичність їх 

виконання 

Стор.86, 87. Опрацювати і законспектувати.  

Будова й експлуатація  

вантажного 

автомобіля 
Контрольна робота 

Виконати тестові завдання №4 і №5 за посиланням. 

Відповіді надіслати мені на ел. пошту. 

https://vseosvita.ua/library/test

ovi-zavdanna-z-temi-dvigun-

233250.html 

Всесвітня історія 
molchusik@gmail.co

m 

Країни Центрально-Східної 

Європи в 1970-х –1980-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 §13. 

2)Перегляд відео «Осінь народів» за посиланням 1 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Кризові явища у країнах регіону наприкінці 1980-х рр. 

2.Перебудова в СРСР. 

3. «Оксамитові» Революції у країнах Східної Європи 

4.Письмово, використавши матеріал підручника та 

додаткові джерела(за посиланням 2,3), складіть 

історичний портрет Леха Валенса або Вацлава Гавела. 

1. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=f3_Y1bswSZw 

2. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=fW3mBWMP4Qc 

3. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=NfbdV3jaKwQ 
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Група №28 Електронна 

пошта викладача 
Тема уроку Д/з Посилання 

предмет 

Математика 
urumbeglikovat@gm

ail.com 

Правильні 

многогранники. 

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

1.Продовжити опрацювання §  4. 

2.Ознайомитись  з рубрикою стор.209. 

 «А ще раніше…» . 

 

Математика 
Розв’язування  вправ і 

задач. 

3.Записати задачу №1 стор.208. 

4.Письмово виконати вправи № 4.3,4.6. 

Школа онлайн, канал 

«Рада». 

Громадянська 

освіта 
molchusik@gmail.co

m 

Система безпеки. Урядові 

й неурядові міжнародні 

організації. 

Бакка Т.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 §50. 

2) Перегляд презентації  «Міжнародні відносини» за посиланням 

3) Зробити конспект за планом: 

1.Міжнародні організації. ООН. 

2.Урядові міжнародні організації. 

3.Неурядові міжнародні організації. 

4) Написати твір-роздум за темою «Чи може Україна стати членом 

НАТО?Чи потрібно це Україні?» 

https://naurok.com.ua/preze

ntaciya-mizhnarodni-

vidnosini-168567.html 

Біологія 
ermakovakaterina89

@gmail.com 
Симбіоз та його форми. 

Біологія і екологія : підруч. для 11 кл. закл. загальної середньої освіти / 

В.   І.  Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. 

1. Опрацювати § 13. Скласти конспект. 

2. Переглянути матеріали за посиланнями 1, 2. 

3. Виконати самостійну роботу з таблицею с. 48-49 (підручник). 

https://naurok.com.ua/preze

ntaciya-do-uroku-simbioz-

ta-yogo-formi-127400.html 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=J9yD4v_5OLU 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

galinalu69@gmail.co

m 

Конструктивні елементи 

підготовлених кромок і 

виконання швів у 

середовищі захисних 

газів. 

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 9.3. Скласти конспект, записати таблицю 

9.2. 
 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Конструктивні елементи 

підготовлених кромок і 

виконаних швів 

автоматичним і 

напівавтоматичним 

зварюванням під флюсом. 

І.В. Гуменюк. Опрацювати § 10.2. Скласти конспект, записати таблицю 

10.1. 

 

 

Технологія 

зварювальних 

робіт 

Вплив зазору і розробки 

кромок на форму шва. 
І.В. Гуменюк. Опрацювати § 10.6.11. Скласти конспект.  

 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodni-vidnosini-168567.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodni-vidnosini-168567.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodni-vidnosini-168567.html
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
mailto:ermakovakaterina89@gmail.com
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-simbioz-ta-yogo-formi-127400.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-simbioz-ta-yogo-formi-127400.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-simbioz-ta-yogo-formi-127400.html
https://www.youtube.com/watch?v=J9yD4v_5OLU
https://www.youtube.com/watch?v=J9yD4v_5OLU


Група №35 Електронна 

пошта 

викладача 

Тема уроку Д/з Посилання предмет 

Українська      

літ-ра 

ndovganich75@g
mail.com 

Повторення та узагальнення 

вивченого. 

  

Повторити матеріал та виконати тести за 

посиланням 1. 

Повторити матеріал та виконати тести за 

посиланням 2. 

 

1. https://vseosvita.ua/library/gotuemosa-do-zno-

sistematizacia-ta-uzagalnenna-vivcenogo-z-temi-

emigracijna-literatura-hh-stolitta-214810.html 

2.   

 https://naurok.com.ua/poeti-shistdesyatniki-testi-

23077.html 

Українська      

літ-ра 

Урок-підсумок. Узагальнення 

й систематизація матеріалу, 

вивченого протягом року. 

 

 

Переглянути відеоматеріали за посиланнями 1, 2, 3. 

Виконати тестові завдання за посиланням 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3DItrnWJyc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3

Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BdMQWf8xtS

k&t=1038s 

 

https://zno.osvita.ua/ukrainian/list.html 

Математика 
urumbeglikovat@

gmail.com 

Підсумковий урок з курсу 

стереометрії. 

Підручник: О. Істер. Математика 11 клас. 

Рівень стандарту.   

1.Зробити тестову роботу №5 стор.223. 

2.Виконати  завдання В-2 

(вправи  для ЗНО). 

Онлайн ЗНО. 

Основи галуз. 

економіки і 

підприємництва 

vika.belokon1974

@gmail.com 

 

Система правових актів, що 

регулюють підприємницьку 

діяльність. 

(1) Підручник В.Я. Бобров. Основи ринкової 

економіки і підприємництва. – К.: Вища шк., 2003. 

(2) Підручник В. Є. Сафонова, В.Я. Бобров. Основи 

ринкової економіки і підприємництва. – Київ ДП 

Видавничий дім «Персонал», 2017. 

§6.3 стор.200-204 за підручником (1). 

http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/osnovi_rin

k_ekonom_1_2017.pdf 

Біологія 

ermakovakaterina

89@gmail.com 

Основні властивості живих 

систем. Можливості й 

перспективи застосування 

досягнень біології. 

1. Переглянути відео-уроки за посиланням 1, 2.  

2. Прочитати матеріал за посиланням 3. 

3. Записати основні поняття в конспект. 

4. Скласти перелік досягнень українців у 

біотехнології. 

https://www.youtube.com/watch?v=WllybTO5G68 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J48D4Zifil8 

 

http://osvita.ua/vnz/reports/biolog/22746/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZ7kbJkLwo

Q 

Біологія 
Колообіг речовин і потік 

енергії в екосистемах. 

1. Переглянути матеріали за посиланням 1, 2. 

2. Скласти в зошиті схеми колообігу основних 

елементів та речовин в природі. 

https://www.youtube.com/watch?v=rzmm09adejc 

 

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

rechovin-i-potik-energi-v-ekosistemah-

produktivnist-ekosistem-rozv-yazuvannya-

ekologichnih-zadach-11-klas-dodatok-do-rozrobki-

vidkritogo-uroku-105115.html 
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https://vseosvita.ua/library/gotuemosa-do-zno-sistematizacia-ta-uzagalnenna-vivcenogo-z-temi-emigracijna-literatura-hh-stolitta-214810.html
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https://www.youtube.com/watch?v=J48D4Zifil8
http://osvita.ua/vnz/reports/biolog/22746/
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https://www.youtube.com/watch?v=rzmm09adejc
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16, 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://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/

