
Вчитель 

ПІП 

Клас  Дата  Тема  Домашнє завдання  Контактні 

данні вчителя 

Приміт

ка  

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-Б                                                                                                 12.03 Призначення методу фокальних 

об’єктів для вдосконалення чи 

створення виробу (кухонне приладдя) 

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

E5SQy5kk 

Зробити графічне зображення кухонного 

приладдя  

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

13 

ліцей 

13.03 Розробка необхідної документації для 

виготовлення виробу. Вибір технологій 

обробки конструкційних матеріалів, 

з’єднання деталей, оздоблення виробу. 

Планування проектної діяльності. 

Розробити проект виробу по темі: Нове 

життя старим речам». 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-А 

(для 

дівчат) 

13.03 Виготовлення деталей аплікації (за 

шаблоном). Приметування деталей 

аплікації до основи швом «вперед 

голкою». Використання петельного 

шва. 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

do-uroku-pidstavka-pid-gornatko-

116690.html 

Повторити «петельний шов».  

Оформити деталі виробу ( підставка під 

горнятко) 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-Б 

(для 

дівчат) 

13.03 Виготовлення деталей аплікації (за 

шаблоном). Приметування деталей 

аплікації до основи швом «вперед 

голкою». Використання петельного 

шва. 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

do-uroku-pidstavka-pid-gornatko-

116690.html 

Повторити «петельний шов».  

Оформити деталі виробу ( підставка під 

горнятко) 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-А 

(для 

хлопців) 

13.03 Вибір та обґрунтування об’єкта 

проектування (динамічна іграшка). 

Планування проектної діяльності. 

Деревина придатна для різьблення. 

Моделі аналоги 

http://каченя.top/index.php?route=inform

ation/information&information_id=11 

Повторити матеріали і інструменти для 

різьблення 

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

klasifikaciya-rizblennya-dekorativni-i-

tehnologichni-osoblivosti-geometrichnogo-

rizblennya-24402.html 

 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vVwE5SQy5kk
https://www.youtube.com/watch?v=vVwE5SQy5kk
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-pidstavka-pid-gornatko-116690.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-pidstavka-pid-gornatko-116690.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-pidstavka-pid-gornatko-116690.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-pidstavka-pid-gornatko-116690.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-pidstavka-pid-gornatko-116690.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-pidstavka-pid-gornatko-116690.html
http://каченя.top/index.php?route=information/information&information_id=11
http://каченя.top/index.php?route=information/information&information_id=11
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zagalna-klasifikaciya-rizblennya-dekorativni-i-tehnologichni-osoblivosti-geometrichnogo-rizblennya-24402.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zagalna-klasifikaciya-rizblennya-dekorativni-i-tehnologichni-osoblivosti-geometrichnogo-rizblennya-24402.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zagalna-klasifikaciya-rizblennya-dekorativni-i-tehnologichni-osoblivosti-geometrichnogo-rizblennya-24402.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zagalna-klasifikaciya-rizblennya-dekorativni-i-tehnologichni-osoblivosti-geometrichnogo-rizblennya-24402.html


Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-В 

(для 

хлопців) 

13.03 Вибір та обґрунтування об’єкта 

проектування (динамічна іграшка). 

Планування проектної діяльності. 

Деревина придатна для різьблення. 

Моделі аналоги 

http://каченя.top/index.php?route=inform

ation/information&information_id=11 

Повторити матеріали і інструменти для 

різьблення 

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

klasifikaciya-rizblennya-dekorativni-i-

tehnologichni-osoblivosti-geometrichnogo-

rizblennya-24402.html 

 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

5-Б 

(для 

дівчат) 

16.03 Застосування початкових швів для 

вишивання деталей торбинки. 

Ознайомлення з будовою швацької 

машинки. 

http://metodportal.com/sites/default/files/

mp/2017/08/58368/budova_shveynoji_ma

shyny_6_klas.ppt 

https://mala.storinka.org/вишивання-види-

ручних-швів-початкові-шви-з-книги-елли-

литвинець-голки-нитки-намистинки.html 

Законспектувати у зошиті будову швейної 

машини. 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

9-В 17.03 Вибір технологій обробки 

конструкційних матеріалів, з’єднання 

деталей, оздоблення виробу. 

Планування проектної діяльності. 

Розробити проект виробу по темі: Нове 

життя старим речам». 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-Б 19.03 Добір матеріалів для виготовлення 

виробу, визначення їхньої кількості. 

Моделі аналоги. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Lkrr

NCo0R8 

Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

13 гр. 

ліцей 

20.03 Виготовлення проектного виробу. Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-А 

(для 

дівчат) 

20.03 Пошиття виробу. Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-Б 

(для 

дівчат) 

20.03 Пошиття виробу. Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-А (для 

хлопців) 

20.03 Добір матеріалів та 

інструментів,технологічний процес 

виготовлення виробу:розмічення, 

пиляння,стругання, запилювання. 

Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

http://каченя.top/index.php?route=information/information&information_id=11
http://каченя.top/index.php?route=information/information&information_id=11
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zagalna-klasifikaciya-rizblennya-dekorativni-i-tehnologichni-osoblivosti-geometrichnogo-rizblennya-24402.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zagalna-klasifikaciya-rizblennya-dekorativni-i-tehnologichni-osoblivosti-geometrichnogo-rizblennya-24402.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zagalna-klasifikaciya-rizblennya-dekorativni-i-tehnologichni-osoblivosti-geometrichnogo-rizblennya-24402.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zagalna-klasifikaciya-rizblennya-dekorativni-i-tehnologichni-osoblivosti-geometrichnogo-rizblennya-24402.html
http://metodportal.com/sites/default/files/mp/2017/08/58368/budova_shveynoji_mashyny_6_klas.ppt
http://metodportal.com/sites/default/files/mp/2017/08/58368/budova_shveynoji_mashyny_6_klas.ppt
http://metodportal.com/sites/default/files/mp/2017/08/58368/budova_shveynoji_mashyny_6_klas.ppt
https://mala.storinka.org/вишивання-види-ручних-швів-початкові-шви-з-книги-елли-литвинець-голки-нитки-намистинки.html
https://mala.storinka.org/вишивання-види-ручних-швів-початкові-шви-з-книги-елли-литвинець-голки-нитки-намистинки.html
https://mala.storinka.org/вишивання-види-ручних-швів-початкові-шви-з-книги-елли-литвинець-голки-нитки-намистинки.html
https://www.youtube.com/watch?v=4LkrrNCo0R8
https://www.youtube.com/watch?v=4LkrrNCo0R8


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

whmO7GHI 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-В (для 

хлопців) 

20.03 Добір матеріалів та 

інструментів,технологічний процес 

виготовлення виробу:розмічення, 

пиляння,стругання, запилювання. 

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

whmO7GHI 

Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr

.net 

 

 

 

Продовження  з 30.03.- 24.03.2020. 

 

Вчитель ПІП Клас  Дата  Тема  Домашнє завдання  Контактні данні 

вчителя 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

5-Б 

(для 

дівчат) 

                                                                                                 

30.03 Застосування швів «зшивний», «упідгин із 

закритим зрізом» для пошиття торбинки 

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

torbinki-dlya-dribnichok-6-klas-35557.html  

Працювати над виробом  Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

9-В 31.03 Виготовлення проектного виробу. Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-Б 02.04 Технологічна послідовність виготовлення 

виробів точіння. 

https://subject.com.ua/lesson/work/7klas/8.ht

ml 

Законспектувати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

13 гр. 

ліцей 

03.04 Виготовлення проектного виробу. Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-А 

(для 

дівчат) 

03.04 Остаточна обробка виробу. Волого – 

теплова обробка. Захист проекту. 

https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_t

eplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_s

hvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplov

oji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bez

peki_pri_v/2012-04-08-35 

Законспектувати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 6-Б 03.04 Остаточна обробка виробу. Волого – Законспектувати матеріал уроку Т. 0973486788 

https://www.youtube.com/watch?v=EymwhmO7GHI
https://www.youtube.com/watch?v=EymwhmO7GHI
https://www.youtube.com/watch?v=EymwhmO7GHI
https://www.youtube.com/watch?v=EymwhmO7GHI
https://naurok.com.ua/vigotovlennya-torbinki-dlya-dribnichok-6-klas-35557.html
https://naurok.com.ua/vigotovlennya-torbinki-dlya-dribnichok-6-klas-35557.html
https://subject.com.ua/lesson/work/7klas/8.html
https://subject.com.ua/lesson/work/7klas/8.html
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35


Наталія 

Ярославівна 
(для 

дівчат) 

теплова обробка. Захист проекту. 

https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_t

eplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_s

hvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplov

oji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bez

peki_pri_v/2012-04-08-35 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-А (для 

хлопців) 

03.04 Технологічна послідовність виготовлення 

виробу: запилювання,точіння, з’єднання 

деталей. 

https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/1

4.html 

Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-В (для 

хлопців) 

03.04 Технологічна послідовність виготовлення 

виробу: запилювання,точіння, з’єднання 

деталей. 

https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/1

4.html 

Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

5-Б 

(для 

дівчат) 

                                                                                                 

06.04 Остаточна обробка виробу  Дошити торбинку для дрібничок. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

9-В 07.04 Виготовлення проектного виробу. Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-Б 09.04 Технологічна послідовність виготовлення 

виробів шліфування, полірування 

https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/1

4.html  

Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

13 гр. 

ліцей 

10.04 Виготовлення та оздоблення деталей 

виробу. Декорування виробу 

Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-А 

(для 

дівчат) 

10.04 Вибір та обґрунтування об’єкту 

проектування (виду салату). Види салатів 

та їхня харчова цінність. Добір харчових 

продуктів, посуд для приготування та 

оздоблення страви. 

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2240 

Приготувати салат, власного рецепту Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/14.html
https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/14.html
https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/14.html
https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/14.html
https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/14.html
https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/14.html
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2240


Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-Б 

(для 

дівчат) 

10.04 Вибір та обґрунтування об’єкту 

проектування (виду салату). Види салатів 

та їхня харчова цінність. Добір харчових 

продуктів, посуд для приготування та 

оздоблення страви. 

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2240 

Приготувати салат, власного рецепту Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-А (для 

хлопців) 

10.04 Технологічна послідовність виготовлення 

виробів оздоблення. Презентація 

виготовлених виробів. Оцінювання робіт. 

https://allofremont.com.ua/otdelka_izdelij_iz

_dereva_10  

Опрацювати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-В (для 

хлопців) 

10.04 Технологічна послідовність виготовлення 

виробів оздоблення. Презентація 

виготовлених виробів. Оцінювання робіт 

https://allofremont.com.ua/otdelka_izdelij_iz

_dereva_10  

Опрацювати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

5-Б 

(для 

дівчат) 

                                                                                                 

13.04 Волого - теплова обробка швейного 

виробу. Захист проекту 

https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_t

eplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_s

hvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplov

oji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bez

peki_pri_v/2012-04-08-35 

(законспектувати) 

https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplo

voji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh

_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_

shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-

04-08-35 (законспектувати) 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

9-В 14.04 Виготовлення проектного виробу. Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-Б 16.04 Технологічна послідовність виготовлення 

виробів оздоблення. Презентація 

виготовлених виробів. Оцінювання робіт. 

Опрацювати матеріал 

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-

ozdoblennya-tochenih-virobiv-75090.html  

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

13 гр. 

ліцей 

17.04 Остаточна обробка виробу. Самооцінка 

виробу. 

Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-А 

(для 

дівчат) 

17.04 Створення власного рецепта. Вимоги до 

якості готових страв. 

https://studopedia.org/13-53297.html  

Законспектувати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2240
https://allofremont.com.ua/otdelka_izdelij_iz_dereva_10
https://allofremont.com.ua/otdelka_izdelij_iz_dereva_10
https://allofremont.com.ua/otdelka_izdelij_iz_dereva_10
https://allofremont.com.ua/otdelka_izdelij_iz_dereva_10
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://trudobuch.ucoz.ua/blog/vidi_vologo_teplovoji_obrobki_u_procesi_vigotovlennja_shvejnikh_virobiv_znachennja_vologo_teplovoji_obrobki_shvejnikh_virobiv_tekhnika_bezpeki_pri_v/2012-04-08-35
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-ozdoblennya-tochenih-virobiv-75090.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-ozdoblennya-tochenih-virobiv-75090.html
https://studopedia.org/13-53297.html


Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-Б 

(для 

дівчат) 

17.04 Створення власного рецепта. Вимоги до 

якості готових страв. 

https://studopedia.org/13-53297.html 

Законспектувати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-А (для 

хлопців) 

17.04 Вибір та обґрунтування об’єкту 

проектування (виду салату). Види салатів 

та їхня харчова цінність. Планування 

роботи з виконання проекту 

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2240 

Приготувати салат, власного рецепту. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-В (для 

хлопців) 

17.04 Вибір та обґрунтування об’єкту 

проектування (виду салату). Види салатів 

та їхня харчова цінність. Планування 

роботи з виконання проекту 

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2240 

Приготувати салат, власного рецепту. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

9-В 21.04 Виготовлення та оздоблення деталей 

виробу. Декорування виробу. 

Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-Б 23.04 Вибір та обґрунтування об’єкту 

проектування (виду салату). Види салатів 

та їхня харчова цінність. Планування 

роботи з виконання проекту. 

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2240  

Приготувати салат, власного рецепту. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

13 гр. 

ліцей 

24.04 Контроль якості виробу. Розрахунок 

вартості витрачених матеріалів. 

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

ті  

Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-А 

(для 

дівчат) 

24.04 Вибір та обґрунтування об’єкту 

проектування (виду листівки). Планування 

роботи з виконання проекту. Добір 

інструментів. Виготовлення листівки. 

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

IYQhM  

Зробити графічне зображення листівки Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-Б 

(для 

дівчат) 

24.04 Вибір та обґрунтування об’єкту 

проектування (виду листівки). Планування 

роботи з виконання проекту. Добір 

інструментів. Виготовлення листівки. 

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

Зробити графічне зображення листівки Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

https://studopedia.org/13-53297.html
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2240
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2240
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2240
https://uk.wikipedia.org/wiki/Контроль_якості
https://uk.wikipedia.org/wiki/Контроль_якості
https://www.youtube.com/watch?v=WSxAAaIYQhM
https://www.youtube.com/watch?v=WSxAAaIYQhM
https://www.youtube.com/watch?v=WSxAAaIYQhM


IYQhM  

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-А (для 

хлопців) 

24.04 Добір харчових продуктів, посуд для 

приготування та оздоблення страви. 

https://studopedia.org/13-53297.html 

Законспектувати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-В (для 

хлопців) 

24.04 Добір харчових продуктів, посуд для 

приготування та оздоблення страви. 

https://studopedia.org/13-53297.html 

Законспектувати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WSxAAaIYQhM
https://studopedia.org/13-53297.html
https://studopedia.org/13-53297.html


27.04 по 11 05. 

 

Вчитель ПІП Клас  Дата  Тема  Домашнє завдання  Контактні данні 

вчителя 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

5-Б 

(для 

дівчат) 

                                                                                                 

27.04 Вибір та обґрунтування об’єкту 

проектування (виду ляльки мотанки). 

Планування роботи з виконання проекту. 

Графічне зображення. Добір інструментів. 

Виготовлення одягу для ляльки мотанки. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA4c0S

Wix5c  

Працювати над виробом 

https://www.youtube.com/watch?v=vb9FNJwVR

JM  

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

9-В 28.04 Контроль якості виробу. Розрахунок 

вартості витрачених матеріалів. 

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

ті 

Продовжити роботу над виробом Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-Б 30.04 Добір харчових продуктів, посуд для 

приготування та оздоблення страви. 

https://studopedia.org/13-53297.html 

 

Законспектувати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

5-Б 

(для 

дівчат) 

                                                                                                 

04.05. Остаточна обробка виробу. Захист 

проекту. 

Підготувати повідомлення : «Види столових 

приборів» 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

9-В 05.05. Економічне обґрунтування проекту. 

Маркетингове дослідження. (Описати 

власний проект) 

Продовжити роботу над виробом. 

Підготуватись до здачі проекту. 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-Б 07.05 Добір харчових продуктів, посуд для 

приготування та оздоблення страви. 

https://studopedia.org/13-53297.html 

Законспектувати матеріал уроку  Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

13 гр. 

ліцей 

08.05. Економічне обґрунтування проекту. 

Маркетингове дослідження. (Описати 

власний проект) 

Продовжити роботу над виробом 

Підготуватись до здачі проекту. 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-А 

(для 

дівчат) 

08.05 Добір інструментів для виготовлення 

листівки. Виготовлення листівки. 

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

IYQhM 

Продовжити роботу над виробом. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA4c0SWix5c
https://www.youtube.com/watch?v=ZA4c0SWix5c
https://www.youtube.com/watch?v=vb9FNJwVRJM
https://www.youtube.com/watch?v=vb9FNJwVRJM
https://uk.wikipedia.org/wiki/Контроль_якості
https://uk.wikipedia.org/wiki/Контроль_якості
https://studopedia.org/13-53297.html
https://studopedia.org/13-53297.html
https://www.youtube.com/watch?v=WSxAAaIYQhM
https://www.youtube.com/watch?v=WSxAAaIYQhM


Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-Б 

(для 

дівчат) 

08.05 Добір інструментів для виготовлення 

листівки. Виготовлення листівки. 

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

IYQhM 

Продовжити роботу над виробом. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-А (для 

хлопців) 

08.05 Добір харчових продуктів, посуд для 

приготування та оздоблення страви і 

подавання на стіл. Оздоблення салату. 

https://studopedia.org/13-53297.html 

Розробити власний рецепт салату. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-В (для 

хлопців) 

08.05 Добір харчових продуктів, посуд для 

приготування та оздоблення страви і 

подавання на стіл. Оздоблення салату. 

https://studopedia.org/13-53297.html 

Розробити власний рецепт салату. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WSxAAaIYQhM
https://www.youtube.com/watch?v=WSxAAaIYQhM
https://studopedia.org/13-53297.html
https://studopedia.org/13-53297.html


12.05 по 15. 05. 

 

Вчитель ПІП Клас  Дата  Тема  Домашнє завдання  Контактні данні 

вчителя 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

9-В 12.05 Презентація виготовлених виробів. 

Оцінювання робіт. 

Оформити проект в письмовому вигляді . 

Надіслати на почту , або на вайбер . 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-Б 14.05 Створення власного рецепту салату. 

Вимоги до якості готових страв.  

Захист проекту. 

 

Оформити проект в письмовому вигляді 

(можна додати фото з учнем) . Надіслати на 

почту , або на вайбер. 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

13 гр. 

ліцей 

1505. Презентація виготовлених виробів. 

Оцінювання робіт. 

Оформити проект в письмовому вигляді . 

Надіслати на почту , або на вайбер . 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-А 

(для 

дівчат) 

15.05 Кріплення оздоблюючи елементів до 

основи . Остаточна обробка листівки. 

Захист проекту. 

Оформити проект в письмовому вигляді 

(можна додати фото з учнем) . Надіслати на 

почту , або на вайбер. 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-Б 

(для 

дівчат) 

15.05 Кріплення оздоблюючи елементів до 

основи . Остаточна обробка листівки. 

Захист проекту. 

Оформити проект в письмовому вигляді 

(можна додати фото з учнем) . Надіслати на 

почту , або на вайбер. 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-А (для 

хлопців) 

15.05 Створення власного рецепту салату. 

Вимоги до якості готових страв.  

Захист проекту. 

 

Оформити проект в письмовому вигляді 

(можна додати фото з учнем) . Надіслати на 

почту , або на вайбер. 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-В (для 

хлопців) 

15.05 Створення власного рецепту салату. 

Вимоги до якості готових страв.  

Захист проекту. 

 

Оформити проект в письмовому вигляді 

(можна додати фото з учнем) . Надіслати на 

почту , або на вайбер. 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

 

 

 

 

 



18.05 по 29. 05. 

 

Вчитель ПІП Клас  Дата  Тема  Домашнє завдання  Контактні данні 

вчителя 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

5-Б 

(для 

дівчат) 

                                                                                                 

18.05 Сервірування святкового столу 

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

GlkjQ  

Підготувати повідомлення «Сервірування 

святкового столу» 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

9-В 19.05 Стилі в одязі. Врахування особливостей 

фігури при виборі власного стилю. 

https://blog.eva.ua/typy-figury-yak-vdalo-

obigraty-svoyi-osoblyvosti/         

Підготувати повідомлення «Мій стиль» Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-Б 21.05 Малярні роботи. Технологія виникнення 

малярних робіт. 

https://www.youtube.com/watch?v=G8FHEm

fFcrA  

 

Підготувати повідомлення «Маркування 

товарів» 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

13 гр. 

ліцей 

22.05 Стилі в одязі. Врахування особливостей 

фігури при виборі власного стилю. 

https://blog.eva.ua/typy-figury-yak-vdalo-

obigraty-svoyi-osoblyvosti/         

Підготувати повідомлення «Мій стиль» Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-А 

(для 

дівчат) 

22.05. Послідовність дій під час прибирання 

житла. Мийні засоби та інструменти для 

прибирання. https://school.home-

task.com/poslidovnist-dij-pid-chas-

pribirannya-zhitla/  

Підготувати повідомлення «Чинники,що 

впливають на стан волосся» 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-Б 

(для 

дівчат) 

22.05 Послідовність дій під час прибирання 

житла. Мийні засоби та інструменти для 

прибирання. https://school.home-

task.com/poslidovnist-dij-pid-chas-

pribirannya-zhitla/ 

Підготувати повідомлення «Чинники,що 

впливають на стан волосся» 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-А (для 

хлопців) 

22.05 Малярні роботи. Технологія виникнення 

малярних робіт. 

https://www.youtube.com/watch?v=G8FHEm

fFcrA  

 

Підготувати повідомлення «Маркування 

товарів» 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

https://www.youtube.com/watch?v=hPOuBFGlkjQ
https://www.youtube.com/watch?v=hPOuBFGlkjQ
https://www.youtube.com/watch?v=G8FHEmfFcrA
https://www.youtube.com/watch?v=G8FHEmfFcrA
https://www.youtube.com/watch?v=G8FHEmfFcrA
https://www.youtube.com/watch?v=G8FHEmfFcrA


Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-В (для 

хлопців) 

22.05 Малярні роботи. Технологія виникнення 

малярних робіт. 

https://www.youtube.com/watch?v=G8FHEm

fFcrA  

 

Підготувати повідомлення «Маркування 

товарів» 

Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

5-Б 

(для 

дівчат) 

                                                                                                 

25.05 Побутові електроприлади. Загальні 

правила користування побутовими 

електроприладами. 

https://www.youtube.com/watch?v=zAfb9_C

xMAQ  

Опрацювати матеріал уроку. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

9-В 26.05 Види одягу та його вибір( шкільний одяг, 

робочий, спортивний, святковий, для 

урочистих подій тощо) 

https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenk

o-labor-training-service-types-of-work-9-

class-2017/15.php  

Опрацювати матеріал уроку. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-Б 28.05 Маркування споживчих товарів. Читання 

маркування товарів 

https://www.youtube.com/watch?v=k_febJj0

FSA  

Опрацювати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

13 гр. 

ліцей 

29.05 Види одягу та його вибір( шкільний одяг, 

робочий, спортивний, святковий, для 

урочистих подій тощо) 

https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenk

o-labor-training-service-types-of-work-9-

class-2017/15.php 

Опрацювати матеріал уроку. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-А 

(для 

дівчат) 

29.05 Типи волосся. Зовнішній вид волосся і 

стан здоров’я людини. Чинники,що 

впливають на стан волосся. 

https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/3

0.html  

Опрацювати матеріал уроку. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

6-Б 

(для 

дівчат) 

29.05 Типи волосся. Зовнішній вид волосся і 

стан здоров’я людини. Чинники,що 

впливають на стан волосся. 

https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/3

0.html 

Опрацювати матеріал уроку. Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

https://www.youtube.com/watch?v=G8FHEmfFcrA
https://www.youtube.com/watch?v=G8FHEmfFcrA
https://www.youtube.com/watch?v=zAfb9_CxMAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zAfb9_CxMAQ
https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-of-work-9-class-2017/15.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-of-work-9-class-2017/15.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-of-work-9-class-2017/15.php
https://www.youtube.com/watch?v=k_febJj0FSA
https://www.youtube.com/watch?v=k_febJj0FSA
https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-of-work-9-class-2017/15.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-of-work-9-class-2017/15.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/pelagaichenko-labor-training-service-types-of-work-9-class-2017/15.php
https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/30.html
https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/30.html
https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/30.html
https://subject.com.ua/textbook/work/6klas/30.html


Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-А (для 

хлопців) 

29.05 Маркування споживчих товарів. Читання 

маркування товарів 

https://www.youtube.com/watch?v=k_febJj0

FSA 

Опрацювати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

Данчук 

Наталія 

Ярославівна 

7-В (для 

хлопців) 

29.05 Маркування споживчих товарів. Читання 

маркування товарів 

https://www.youtube.com/watch?v=k_febJj0

FSA 

Опрацювати матеріал уроку Т. 0973486788 

danchuknat@ukr.

net 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k_febJj0FSA
https://www.youtube.com/watch?v=k_febJj0FSA
https://www.youtube.com/watch?v=k_febJj0FSA
https://www.youtube.com/watch?v=k_febJj0FSA

