
Циклова комісія природничо-математичних дисциплін  

Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»  

на період карантину з 12.05-22.05.2020 р.  

  

Групи  

Дисципліна,  
викладач, контакти  

  

Дата, 

кількість 

годин  

Тема, план, зміст 

дистанційного заняття  
Література  

Завдання студентам  

  

М-11,  

М-12,  

М-13  

  

Хімія  

Зубрицька Л.Б.  

380974639883 
zubritskayachemistry 

@ukr.net  

  

13.05.2020  

2 год  

Тема: Солі. Їх 

поширення в природі. 

Середні і кислі солі. 

Поняття про 

жорсткість води та 

способи її усунення 

Лабораторна робота:  

1. Узагальнити знання 

про якісні реакції на 

хлориди, сульфати, 

карбонати, 

ортофосфати, солі 

амонію, навчитися 

розпізнавати аніони за 

якісними реакціями.  

https://sites.google.com/view/allhemi/ 
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B 
A%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1 
%83%D0%BC/13- 
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B 
B%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0% 
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%
8F%D0%BA%D1%96%D1%8 
1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0 
%BE- 
%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0% 
B0%D0%B4%D1%83- 
%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0% 
B5%D0%B9  

  

Скласти доцільний висновок до 

лабораторної роботи.  

15.05.2020 

год  

Тема: Сучасні 

силікатні матеріали. 

Мінеральні добрива. 

Поняття про кислотні 
та лужні ґрунти.  

1.Силіцій оксид  

2.Силікагель  

3.скло  

4.Кварцове скло  

Григорович О. В. Хімія (рівень 
стандарту) : підруч. для 11 кл.  

закл. загал. серед. освіти / Олексій 
Григорович. — Харків :  

Вид-во «Ранок», 2019. — 224 с. : 
іл., фот.  

  

Електронна версія підручника:  
https://is.gd/fbvhIn  

  

1.Опрацювати § 30  

https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/13-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn


20.05.2020 
2 год  

  

  

  

  

Тема: Якісні реакції 

на деякі йони. 

Біологічне значення 

металічних та 

неметалічних  

елементів. Генетичні 

зв’язки між 

основними класами 

неорганічних сполук.  

Григорович О. В. Хімія (рівень 
стандарту) : підруч. для 11 кл.  

закл. загал. серед. освіти / Олексій 
Григорович. — Харків :  

Вид-во «Ранок», 2019. — 224 с. : 

іл., фот.  

1.Опрацювати § 38  

    1.Оксиди     

    

  

2.Амфотерні гідроксиди  

3.Основи  

4.Солі  

Електронна версія підручника:  
https://is.gd/fbvhIn  

 

22.05.2020  

2 год  

Тема: Якісні реакції 

на деякі йони. 

Біологічне значення 

металічних та 

неметалічних  

елементів. Генетичні 

зв’язки між 

основними класами 

неорганічних сполук.  

Практичне заняття  

1.Генетичні зв’язки між 
основними класами  

неорганічних сполук  

Григорович О. В. Хімія (рівень 
стандарту) : підруч. для 11 кл.  

закл. загал. серед. освіти / Олексій 
Григорович. — Харків :  

Вид-во «Ранок», 2019. — 224 с. : 
іл., фот.  

  

Електронна версія підручника:  
https://is.gd/fbvhIn  

1.Опрацювати § 38, с-203  

Відповісти на питання: 541, 548  

М11  Географія  

Лобуренко О.В.  

0974052302 

kab420@ukr.net  

12.05.2020  

2 год  

Тема 2. Картографія  

  

Кобернік С. Г. Географія (рівень 
стандарту) : підруч. для 10 кл.  

закл. заг. серед. освіти  –  

Кам’янець-Подільський : Абетка,  

2018. – 176 §5,   6 

https://pidruchnyk.com.ua/417geograf

ya-kobernk-kovalenko-10klas.html  

Опрацювати матеріал. Тези.  

  

https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/417-geografya-kobernk-kovalenko-10-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/417-geografya-kobernk-kovalenko-10-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/417-geografya-kobernk-kovalenko-10-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/417-geografya-kobernk-kovalenko-10-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/417-geografya-kobernk-kovalenko-10-klas.html


    19.05.2020  

2 год  

Тема 1. Географічні 

наслідки параметрів і 

рухів Землі як 

планети   

Тема 2. Географічна 

оболонка  

Землі   

  

Кобернік С. Г. Географія (рівень 
стандарту) : підруч. для 11 кл.  

закл. заг. серед. освіти  –  

Кам’янець-Подільський : Абетка,  

2019. – 176 §7,   8  

11-klas-geografija-kobernik2019.pdf  

Опрацювати матеріал. Тези.  

  

М-12  

М-13  

  

Географія  

Мисько О.О.  

0989044329  

0989044329@ukr.ne

t  

  

12.05.2020 
4 год  

  

Розділ І. Топографія 

та картографія  

Вступ  

Географія як система 
наук.Об’єкт 
дослідження 
географії.Поняття  

«геосистема». Рівні 

геосистем.    

Пізнавальна та 

конструктивна  

Географія (рівень стандарту): 
підручник для 11 класу/Кобернік 
С.Г., Коваленко Р.Р. – 
КамянецьПодільський: Абетка, 
2019. – 176 с.   
https://pidruchnyk.com.ua/1240geografiy
a-11-klas-kobernik.html  

  

Опрацювати матеріал, конспект, 
відповідь на  

запитання  

  

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/11klas/geografija11/
https://pidruchnyk.com.ua/11klas/
https://pidruchnyk.com.ua/11klas/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CA%EE%E2%E0%EB%E5%ED%EA%EE/
https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html
https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html
https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html
https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html


   роль 
географії 
Тема 1. 
Топографія    

Топографічна карта: 
проекція, розграфлення.  

Географічні і 

прямокутні 

координати. 

Прямокутна 

(кілометрова) сітка. 

Основні умовні 

позначення 

топографічних карт 

для зображення 

об’єктів місцевості та 

рельєфу. Вимірювання 

на топографічній карті 

за  масштабом і 

кілометровою 

сіткою.Використання 

азимутів.Плани 

населених пунктів. 

Практичне 

використання 

топографічних карт, 

планів.  

https://pidruchnyk.com.ua/1241geogr
afiya-11-klas-gilberg.html  

  

 

https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html


    19.05.2020 
4 год  

  

Тема: Тема 2. 

Картографія 
Сучасні 
картографічні твори. 
Математична основа 
карт.  Способи  

картографічного 

зображення  

об’єктів і явищ на 
загальногеографічних 
та тематичних картах. 
Сутність генералізації.  

Електронні карти та 
глобуси. 
Картографічні  
інтернетджерела. 
Навігаційні карти. 
Географічні 
інформаційні  
системи (ГІС), 
дистанційне 
зондування Землі, 
сфери їх практичного 
застосування.  

  

Географія (рівень стандарту): 
підручник для 11 класу/Кобернік 
С.Г., Коваленко Р.Р. – 
КамянецьПодільський: Абетка, 
2019. – 176 с.   
https://pidruchnyk.com.ua/1240geografiy
a-11-klas-kobernik.html  

  

https://pidruchnyk.com.ua/1241geogr
afiya-11-klas-gilberg.html  

  

Опрацювати матеріал,  

конспект, тестові завдання  

  

 М-22  Математика  

Наконечна Т.П.  

19.05.2020  

2 год  

  https://www.youtube.com/watch?v=cS 
tkp1nTk7A  
https://www.youtube.com/watch?v=7k 

1. Повторити теоретичний матеріал 

(конспект 2 курс 1  

https://pidruchnyk.com.ua/11klas/geografija11/
https://pidruchnyk.com.ua/11klas/
https://pidruchnyk.com.ua/11klas/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CA%EE%E2%E0%EB%E5%ED%EA%EE/
https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html
https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html
https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html
https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html
https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
https://www.youtube.com/watch?v=cStkp1nTk7A
https://www.youtube.com/watch?v=cStkp1nTk7A
https://www.youtube.com/watch?v=cStkp1nTk7A
https://www.youtube.com/watch?v=cStkp1nTk7A
https://www.youtube.com/watch?v=7kFKEpdqreQ


 0673593370 

ntp1957@ukr.net  

  FKEpdqreQ  семестр).  

2. Виписати формули площ та 
об’ємів.   

3. Виконати тест.  

4.Переглянути відео та 

законспектувати задачі.  

Сфотографувати конспект і надіслати 

в особисті повідомлення у Viber 

викладачу.  

М-22  Математика ЗНО 
Наконечна Т.П.  

0673593370 

ntp1957@ukr.net  

18.05.2020  Тема: Похідна 

функції. ЇЇ механічний 

та геометричний 

зміст. Застосування 

похідної до 

дослідження функцій   

https://www.obozrevatel.com/moya 
shkola/zno/11klass/matematika/kap 
inosov-2019/tema-24,      

Капіносов А.М. Математика ЗНО, 

комплексне видання для 

підготовки до ЗНО і ДПА/ , 

Капіносов А.М.(та ін.) 2019  

1. Опрацювати теоретичний матеріал   

с. 109 – 202 2. Виконати 
завдання:  

24.1 – 24.21 Сфотографувати 
конспект і надіслати в особисті 
повідомлення у Viber викладачу.  

3. Виконувати тренувальні тести  

https://zno.osvita.ua/mathemati cs  

М-12  

  

Інформатика  

Нечипоренко А.Ю.  

0974558165 

nechuporenkonastya

@ gmail.com  

18.05.20

20 2 год  

Тема. Хостинг.  

Поняття Web 2.0 та 

Web 3.0. 

Характеристика 

основних  

сервісів 

Web2.0  

1. Поняття 

хостингу  

2. Поняття Web 2.0 

та Web 3.0. 3. 

Характеристика 

Теоретичний матеріал  

https://drive.google.com/open?id=14J 

df0LdJ8gbIdmALbxiPzsalqKu8C06I  

Ознайомитись з теоретичним 
матеріалом  

Дати відповіді на запитання в кінці 
лекції  

Надіслати фото відповідей на 
запитання  

Підготуватись до тестового 
опитування  

Здати онлайн-тест з теми Веб-

сторінки. Веб-сайти. 

https://onlinetestpad.com/hpi5jm evsb67c  

https://www.youtube.com/watch?v=7kFKEpdqreQ
https://www.youtube.com/watch?v=7kFKEpdqreQ
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-24
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-24
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-24
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-24
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-24
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-24
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://drive.google.com/open?id=14Jdf0LdJ8gbIdmALbxiPzsalqKu8C06I
https://drive.google.com/open?id=14Jdf0LdJ8gbIdmALbxiPzsalqKu8C06I
https://drive.google.com/open?id=14Jdf0LdJ8gbIdmALbxiPzsalqKu8C06I
https://drive.google.com/open?id=14Jdf0LdJ8gbIdmALbxiPzsalqKu8C06I
https://onlinetestpad.com/hpi5jmevsb67c
https://onlinetestpad.com/hpi5jmevsb67c
https://onlinetestpad.com/hpi5jmevsb67c


основних сервісів Web 

2.0.  

М-11  

М-13  

  18.05.20

20 4 

год  

ЛПЗ  Автоматизоване 

створення веб-сайту 

засобами Google Sites  

Інструкційна картка  

https://drive.google.com/open?id=18I 

nzjleBu2YcnVtToG8TfU-TQiSTZNSz 

Відеоуроки:  

Виконати ЛПЗ та надіслати 

посилання на створений сайт Здати 

онлайн-тест з теми  

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

lOAPGJ3fC0  

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

WG-FFutlLg  

Хостинг. Web  
https://onlinetestpad.com/hot76o 4yy2ers  

М-11  Середа В.О.  

Математика 
seredavaleria67@gm
a 

il.com  

  

  

13.05.2020  

2 год  

Основні поняття та 

аксіоми стереометрії. 

Взаємне розміщення 

прямих у просторі  

Мерзляк А. Г. Математика : 

алгебра і початки аналізу та 

геометрія, рівень стандарту : 

підруч. для 10 кл.: 

https://pidruchnyk.com.ua/1153mate

matyka-10-klas-merzlyak.html  

Опрацювати та  

законспектувати: § 4.24  

Виконати вправи: 24.3; 24.5  

  

https://drive.google.com/open?id=18InzjleBu2YcnVtToG8TfU-TQiSTZNSz
https://drive.google.com/open?id=18InzjleBu2YcnVtToG8TfU-TQiSTZNSz
https://drive.google.com/open?id=18InzjleBu2YcnVtToG8TfU-TQiSTZNSz
https://drive.google.com/open?id=18InzjleBu2YcnVtToG8TfU-TQiSTZNSz
https://www.youtube.com/watch?v=KlOAPGJ3fC0
https://www.youtube.com/watch?v=KlOAPGJ3fC0
https://www.youtube.com/watch?v=KlOAPGJ3fC0
https://www.youtube.com/watch?v=KlOAPGJ3fC0
https://www.youtube.com/watch?v=2WG-FFutlLg
https://www.youtube.com/watch?v=2WG-FFutlLg
https://www.youtube.com/watch?v=2WG-FFutlLg
https://www.youtube.com/watch?v=2WG-FFutlLg
https://onlinetestpad.com/hot76o4yy2ers
https://onlinetestpad.com/hot76o4yy2ers
https://onlinetestpad.com/hot76o4yy2ers
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html


М-13  

  

  13.05.2020  

2 год  

Означення та ознака 

паралельності прямої та 

площини. Теорема про 

площину, що проходить 

через пряму, 

паралельну іншій 

площині.  

Мерзляк А. Г. Математика : 
алгебра і початки аналізу та 
геометрія, рівень стандарту : 
підруч. для 10 кл.:  
https://pidruchnyk.com.ua/1153mate
matyka-10-klas-merzlyak.html 
Переглянути відео:  
https://www.youtube.com/watch?v=A 
nBHsjZaQWI  
https://www.youtube.com/watch?v=Fz 
NkLk5BX8U  

Опрацювати та законспектувати: § 

4.30, 4.31  Виконати тест.  

М-12    18.05.2020  

2 год  

Основні поняття та 

аксіоми стереометрії. 

Взаємне розміщення 

прямих у просторі  

Мерзляк А. Г. Математика : 

алгебра і початки аналізу та 

геометрія, рівень стандарту : 

підруч. для 10 кл.: 

https://pidruchnyk.com.ua/1153mate

matyka-10-klas-merzlyak.html  

Опрацювати та  

законспектувати: § 4.24  

Виконати вправи: 24.3; 24.5  

  

М-11    18.05.2020  

2 год  

Означення та ознака 

паралельності прямої та 

площини. Теорема про 

площину, що проходить 

через пряму, 

паралельну іншій 

площині.  

Мерзляк А. Г. Математика : 
алгебра і початки аналізу та 
геометрія, рівень стандарту : 
підруч. для 10 кл.:  
https://pidruchnyk.com.ua/1153mate
matyka-10-klas-merzlyak.html 
Переглянути відео:  
https://www.youtube.com/watch?v=A 
nBHsjZaQWI  
https://www.youtube.com/watch?v=Fz 
NkLk5BX8U  

Опрацювати та законспектувати: § 
4.30.   

Виконати тест.  

https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://www.youtube.com/watch?v=AnBHsjZaQWI
https://www.youtube.com/watch?v=AnBHsjZaQWI
https://www.youtube.com/watch?v=AnBHsjZaQWI
https://www.youtube.com/watch?v=AnBHsjZaQWI
https://www.youtube.com/watch?v=FzNkLk5BX8U
https://www.youtube.com/watch?v=FzNkLk5BX8U
https://www.youtube.com/watch?v=FzNkLk5BX8U
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://www.youtube.com/watch?v=AnBHsjZaQWI
https://www.youtube.com/watch?v=AnBHsjZaQWI
https://www.youtube.com/watch?v=AnBHsjZaQWI
https://www.youtube.com/watch?v=AnBHsjZaQWI
https://www.youtube.com/watch?v=FzNkLk5BX8U
https://www.youtube.com/watch?v=FzNkLk5BX8U
https://www.youtube.com/watch?v=FzNkLk5BX8U


М-13    18.05.2020  

2 год  

Означення та ознака 

паралельності площин. 

Теорема про паралельні 

площини  

Мерзляк А. Г. Математика : 
алгебра і початки аналізу та 
геометрія, рівень стандарту : 
підруч. для 10 кл.:  
https://pidruchnyk.com.ua/1153mate
matyka-10-klas-merzlyak.html 
Переглянути відео:  
https://www.youtube.com/watch?v=96 
LImSHPBIM  

Опрацювати та законспектувати: § 

4.31 Виконати вправи: 31.6, 31.8  

М-11    20.05.2020  

2 год  

Означення та ознака 

паралельності площин. 

Теорема про паралельні 

площини  

Мерзляк А. Г. Математика : 
алгебра і початки аналізу та 
геометрія, рівень стандарту : 
підруч. для 10 кл.:  
https://pidruchnyk.com.ua/1153mate
matyka-10-klas-merzlyak.html 
Переглянути відео:  
https://www.youtube.com/watch?v=96 
LImSHPBIM  

Опрацювати та  

законспектувати: § 4.31 Виконати 

вправи: 31.6, 31.8  

М-13    20.05.2020 

2 год.  

Перпендикулярність 

прямої та площини. 

Ознака 

перпендикулярності.  

Мерзляк А. Г. Математика : 
алгебра і початки аналізу та 
геометрія, рівень стандарту : 
підруч. для 10 кл.:  
https://pidruchnyk.com.ua/1153mate
matyka-10-klas-merzlyak.html 
Переглянути відео:  
https://www.youtube.com/watch?v=e 
MUrY1VNxEA  

Опрацювати та законспектувати: § 
5.34.   

Виконати тест.  

https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://www.youtube.com/watch?v=96LImSHPBIM
https://www.youtube.com/watch?v=96LImSHPBIM
https://www.youtube.com/watch?v=96LImSHPBIM
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://www.youtube.com/watch?v=96LImSHPBIM
https://www.youtube.com/watch?v=96LImSHPBIM
https://www.youtube.com/watch?v=96LImSHPBIM
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://www.youtube.com/watch?v=eMUrY1VNxEA
https://www.youtube.com/watch?v=eMUrY1VNxEA
https://www.youtube.com/watch?v=eMUrY1VNxEA


М-12    22.05.2020  

2 год  

Означення та ознака 

паралельності площин. 

Теорема про паралельні 

площини  

Мерзляк А. Г. Математика : 
алгебра і початки аналізу та 
геометрія, рівень стандарту : 
підруч. для 10 кл.:  
https://pidruchnyk.com.ua/1153mate
matyka-10-klas-merzlyak.html 
Переглянути відео:  
https://www.youtube.com/watch?v=96 
LImSHPBIM  

  

  

Опрацювати та  

законспектувати: § 4.31 Виконати 

вправи: 31.6, 31.8  

М-23  Математика  

Саволюк Т.Ю. 

0680579351 

wertep@meta.ua  

  

  
12.05.20 2 

год.  

  

Повторення теми 

«Системи рівнянь»  

Капіносов  А.М. Математика. 

Збірник тестових завдань  

ст.137-145  

звіт розв’язку задач і вправ  

М-23    13.05.20 2 

год.  

Повторення теми 

«Похідна функції та її 

застосування»  

Капіносов  А.М. Математика. 

Збірник тестових завдань  

ст.173-180      

 звіт розв’язку задач і вправ  

  

М-23    14.05.20 2 
год.  

  

Інтегрування функцій, 

застосування 

визначеного інтеграла.  

Капіносов  А.М. Математика. 

Збірник тестових завдань  

ст.188-195      

 звіт розв’язку задач і вправ  

  

М-23    15.05.20 2 

год.  

Повторення теми 

«Геометричні задачі 

планіметрії»  

Капіносов  А.М. Математика. 

Збірник тестових завдань  

ст.213-249  

звіт розв’язку задач і вправ  

М-23    22.05.20  Повторення теми 

«Геометричні задачі 

стереометрії»  

Капіносов  А.М. Математика. 

Збірник тестових завдань  

ст.262-291  

звіт розв’язку задач і вправ  

 М-12 

 М-13  

Фізика і 

астрономія 
Замкова Леся 

Сергіївна 

067 305 49 42 

12.05.20 

2 год. 

 

ЛПЗ №9. Дослідження 

залежності потужності 

лампи розжарювання 

від напруги на її 

клемах.  

«Фізика і астрономія (рівень 

стандарту)/ підруч. для 11 кл. авт. 

М.В.Головко, І.П.Крячко та ін. – 

Київ: Пед. думка, 2019.-288 с. : іл.,  

https://bit.ly/2S4FqAh  

Подивитися відеофрагменти, 

зафіксувати з них показники приладів 

у звіт (письмово у зошит). Надіслати 

фото ЛПЗ на ел. адресу викладача 

zamkovalad@gmail.com 

https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
https://www.youtube.com/watch?v=96LImSHPBIM
https://www.youtube.com/watch?v=96LImSHPBIM
https://www.youtube.com/watch?v=96LImSHPBIM
mailto:zamkovalad@gmail.com


zamkovalad@gmail.

com 

  

 

14.05.20 

2 год. 
ЛПЗ №10. Визначення 

електрохімічного 

еквіваленту міді. 

«Фізика підруч. для 11 кл./ за 

ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. 

– Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-

272 с. : іл., фот. 

 https://bit.ly/2wbvNbw  

Подивитися відеофрагменти, 

зафіксувати з них показники приладів 

у звіт (письмово у зошит). Надіслати 

фото ЛПЗ на zamkovalad@gmail.com. 

19.05.20 

2 год. 

 

Підготовка до 

самостійної роботи  

«Фізика підруч. для 11 кл./ за 

ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. 

– Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-

272 с. : іл., фот. 

https://bit.ly/2wbvNbw  

Підготуватися до онлайн-тестування 

по захисту ЛПЗ. Вивчити матеріал 

с.54. 

21.05.20 

2 год. 

 

Самостійна робота 

(захист ЛПЗ) 

«Фізика підруч. для 11 кл./ за 

ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. 

– Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-

272 с. : іл., фот. 

 https://bit.ly/2wbvNbw 

Виконати онлайн-тест по захисту ЛПЗ 

за надісланим посилання у чат групи 

вайбер  

М-21 

М-22 

М-23 

 

 

 

 

Фізика і 

астрономія/ 

Замкова Леся 

Сергіївна 

067 305 49 42 

zamkovalad@gmail.

com 

 

 

13.05.20 

2 год. 

 

Методи та засоби 

астрономічних 

досліджень. 

Випромінювання 

небесних тіл. 

Телескопи. 

Обсерваторії. 

Пришляк М.П. Астрономія (рівень 

стандарту…): підруч. для 11 кл…- 

Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-144 

с.:іл. https://bit.ly/2yIlpZs  

Презентація 
https://classroom.google.com/w/MT

U3Njk4MDY0NjVa/tc/MTU3Njk3O

TgyMDNa   

1. Виконати тест 3 на с.29 

2. Прочитати с.32-42 

3. Законспектувати і вивчити   

основні поняття з презентації.  

4. Подивитися 4 короткі відео за QR-

кодами у підручнику на с.37,38,39,42  

5. Надіслати фото конспекту і скрін 

результату тесту на 

zamkovalad@gmail.com 

15.05.20 

2 год. 
ЛПЗ. Будова і робота 

оптичного телескопа –

рефрактора. 

Спостереження Місяця 

за допомогою 

оптичного телескопа. 

 

Пришляк М.П. Астрономія (рівень 

стандарту…): підруч. для 11 кл…- 

Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-144 

с.:іл. https://bit.ly/2yIlpZs  

Інструкційна картка 

https://classroom.google.com/w/MT

U3Njk4MDY0NjVa/tc/MTU3NzAy

MzEwOTVa  

1. Прочитати п.2 с.35-36 

2. Подивитися надіслані відео 

3. Виконати звіт ЛПЗ за 

інструкційною карткою.  

4. Виконати тест на с.42 за QR-кодами 

у підручнику  

5. Надіслати фото звіту і скрін 

результату тесту на 

zamkovalad@gmail.com   

20.05.20 

2 год. 

 

Еволюція Сонячної 

системи. Земля і 

Місяць. Планети 

Пришляк М.П. Астрономія (рівень 

стандарту…): підруч. для 11 кл…- 

1. Прочитати п.4, с. 61-66, 

п.1, с.43-50 

3. Законспектувати і вивчити   
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земної групи: 

Меркурій, Венера, Марс 

та його супутники. 

 

Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-144 

с.:іл. https://bit.ly/2yIlpZs  

Презентація 

https://classroom.google.com/w/MT

U3Njk4MDY0NjVa/tc/MTU3NzAz

MTQ2OTda  

основні поняття з презентації.  

4. Подивитися 6 коротких відео за 

QR-кодами у підручнику на с. 60, 66, 

46, 47, 48, 50  

5. Надіслати фото конспекту на 

zamkovalad@gmail.com 

22.05.20 

2 год. 
Планети-гіганти та 

їхні супутники.   Малі 

тіла Сонячної 

системи. Карликові 

планети. Хмара 

Оорта. Пояс Койпера. 

Пришляк М.П. Астрономія (рівень 

стандарту…): підруч. для 11 кл…- 

Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-144 

с.:іл. https://bit.ly/2yIlpZs  

Презентація 

https://classroom.google.com/w/MT

U3Njk4MDY0NjVa/tc/MTU3NjUw

NjY4NDFa  

1. Прочитати п.2, с.50-60 

2. Законспектувати і вивчити   

основні поняття з презентації.  

3. Подивитися 6 відео за QR-кодами 

на с.51,53,54,55,55, 60,66.  

4. Виконати тест 4 на с.66  

5. Надіслати фото конспекту і скрін 

результату тесту на 

zamkovalad@gmail.com 
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