
Циклова комісія природничо-математичних дисциплін 

Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» 

 на період карантину з 16.03.2020 р. по 03.04.2020 р. 

 

Груп

и 

Дисципліна,  

викладач, контакти 

 

Дата, 

кількість 

годин 

Тема, план, зміст 

дистанційного заняття 
Література 

Завдання студентам 

 

М12 

М13  
Фізика і 

астрономія 
Замкова Леся 

Сергіївна 

0673054942 

zamkovalad@gmail.

com 

  

1.Консультації 

проводяться чітко 

за розкладом.  

2.Фото конспектів 

відправляти на 

вказані контакти, 

до початку пари за 

розкладом. 

3.Викладач кожної 

пари надсилає 

розв’язки задач для 

звірки або 

конспектування 

4.Оцінювання 

проводиться за 

накопичувальною 

системою балів 

виключно за 

розв’язані вчасно 

задач і за виконані 

тести. 

5.Студенти, які не 

17.03.2020 

2 год 
Послідовне і 

паралельне з’єднання 

провідників. Шунти і 

додаткові опори. 

 

«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  

§2 Вправа №2 (1,4-6) 

Законспектувати і вивчити: 

1) таб. на с.6, 2) Рис 2.1. і 

формули з таб с.9, 3) Рис. 2.2 

і формули з таб с.10 

19.03.2020 

2 год 

ПР. Розв’язування задач по 

темі «Електричний струм. 

Послідовне і паралельне 

з’єднання провідників» 

«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 

§1-2 Відеофрагменти 

Вправа №1 (2,3) 

Вправа №2  (7,8) 

Законспектувати і вивчити 

таб. на с.11  

24.03.2020 

2 год 

Робота і потужність 

електричного струму. Закон 

Джоуля-Ленца. 

«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 

Відеофрагменти 

§3 Вправа 3 (1,3,4) 

Законспектувати і вивчити  

правила і формули с. 14-15, 

Законспект. зразки розв’язків 

задач, надісланих 

викладачем  

26.03.2020 

2 год 

Електрорушійна сила. Закон 

Ома для повного кола. 

Сторонні сили. Коротке 

замикання 

«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 

§4 Вправа 4 (1,3) 

Законспектувати і вивчити  

правила і формули с. 18-20 

Законспектувати зразки 

надісланих розв’язків задач 

31.03.2020 

2 год 
ПР. Розв’язування задач 

«Робота і потужність ел. 

струму. Закон Джоуля-Ленца. 

ЕРС. Закони Ома. Коротке 

замикання» 

«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  

§3 Вправа 3 (2,5,6) 

§4 Вправа 4 (2,4,5) 

Зразки розв’язків задач, 

надісланих викладачем 

 

02.04.2020 

2 год 

Електричний струм у 

металах. Залежність опору 

металів від температури. 

Надпровідність. 

«Фізика підруч. для 11 кл./ за 

ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. 

О. – Харків: Вид-во «Ранок», 

2019.-272 с. : іл., фот. 

§5 Вправа 5 (3-5) 

Законспектувати і вивчити  

правила і формули с. 23-25 

Зразки розв’язків задач, 

mailto:zamkovalad@gmail.com
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/2wbvNbw
https://bit.ly/2wbvNbw
https://bit.ly/2wbvNbw
https://bit.ly/2wbvNbw
https://bit.ly/2wbvNbw


зроблять конспекти 

і не виконають 

успішно тест вкінці 

місяця будуть н/а 

до моменту 

виконання завдань. 

https://bit.ly/2wbvNbw надісланих викладачем 

М21 

М22 

М23 

Фізика і 

астрономія/ 

Фізика ЗНО 

 Замкова Леся 

Сергіївна 

067 305 49 42 

zamkovalad@gmail.

com 

1.Консультації 

проводяться чітко 

за розкладом.  

2.Фото конспектів 

відправляти на 

вказані контакти, 

до початку пари за 

розкладом. 

3.Викладач кожної 

пари надсилає 

розв’язки задач для 

звірки або 

конспектування 

4.Оцінювання 

проводиться за 

накопичувальною 

системою балів 

виключно за 

розв’язані вчасно 

задач і за виконані 

тести. 

5.Студенти, які не 

зроблять конспекти 

13.03.2020 

2 год 

Радіоактивність.  Енергія 

зв’язку атомного ядра.  

1.«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  

2.Зразки розв’язків задач, 

надісланих викладачем 

§40 Вправа 39 (4), 40 (1,2) 

Законспектувати і вивчити   

1. правила і формули с. 227 

2. таб. на с.231 

3. правила зміщення с.232-

233 

4. подивитися надіслані відео 

18.03.2020 

2 год 

ЗНО 

Крапельна модель ядра 1.«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 

2.https://course.besmart.study/cours

e/2325/lecture/44883/ 

3.https://course.besmart.study/cours

e/2325/lecture/44889/ 

Користуючись відео 

поясненнями розв’язування 

задач за посиланням з літ № 

3, 

 у посібнику Фізика ЗНО 

2020 Комплексне вид. 

/Н.Струж  

1.вивчити с.349 (виділити 

осн) 

2.надіслати фото конспекту з 

поясненням тестових завдань 

із збірника с.354-355 

20.03.2020 

2 год 
Основний закон 

радіоактивного розпаду. 

Активність радіонукліда. 

Отрим. та застосування 

радіонуклідів. 

«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 

§40-41 Вправа 40 (3), 41 (2-4) 

Законспектувати і вивчити   

1. правила і формули с. 233-

234, 236-238 

2. подивитися надіслані відео 

25.03.2020 

2 год 

ЗНО 

Енергія зв’язку ядра «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 

 

https://course.besmart.study/course/

Користуючись відеопояснен. 

розв’язків задач за 

посиланням 

https://course.besmart.study/co

urse/2325/lecture/44889/ 

Фізика ЗНО 2020. 

Комплексне вид.7 /Н.Струж 

https://bit.ly/2wbvNbw
mailto:zamkovalad@gmail.com
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/2wbvNbw
https://bit.ly/2wbvNbw
https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44883/
https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44883/
https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44889/
https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44889/
https://bit.ly/2wbvNbw
https://bit.ly/2wbvNbw
https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44885/
https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44889/
https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44889/


і не виконають 

успішно тест вкінці 

місяця будуть н/а 

до моменту 

виконання завдань. 

 

2325/lecture/44885/ 1.вивчити с.350 

2.надіслати фото конспекту з 

поясненням тестових завдань 

із збірника с.356 

 

27.03.2020 

2 год 
Методи і пристрої для 

реєстрації йонізуючого 

випромінювання. 

Дозиметрія.  

«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 

§41 Вправа, 41 (1,5) 

Законспектувати і вивчити   

1. с.239-240, 2. надісланий 

файл «Опорний конспект 

викладача 

3. подивитися надіслані відео 

01.04.2020 

2 год 

ЗНО 

Радіоактивність «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 

https://course.besmart.study/course/

2325/lecture/44887/ 

 

Фізика ЗНО 2020.  

Комплексне вид.7 /Н.Струж  

 

1.розібрати с.351-353 

2.надіслати фото конспекту з 

поясненням тестових завдань 

із збірника с.357 

03.04.2020 

2 год 
Поділ важких атомних ядер і 

ланцюгова ядерна реакція. 

Ядерний реактор. 

«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 

 

§42 Вправа, 42 (3,4) 

1.Законспектувати і вивчити   

надісланий файл «Опорний 

конспект викладача 

2. подивитися надіслані відео 

М-22 Фізика і 

астрономія 

Саволюк П.П. 

0680228607 

wertep@meta.ua 

 

17.03.20 

2 год 

 

Тести по підготовці до ЗНО  

СТВ,квантова оптика, атомна та 

ядерна фізика 

І.Ю. Ненашев 

Фізика ЗНО 

Експрес підготовка 

2015-2018 

ст.183-189 

дати відповіді, надіслати 

фото звіт бланку відповідей 

М-22  24.03.20 

2 год 

Тести по підготовці до ЗНО  

Тест 1 у форматі ЗНО 

 

І.Ю. Ненашев 

Фізика ЗНО 

Експрес підготовка 

2015-2018 

ст.192-197 

дати відповіді, надіслати 

фото звіт бланку відповідей 

М-22  31.03.20 

2 год 

Тести по підготовці до ЗНО  

Тест 2 у форматі ЗНО 

І.Ю. Ненашев 

Фізика ЗНО 

ст.200-205 

дати відповіді, надіслати 

https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44885/
https://bit.ly/2wbvNbw
https://bit.ly/2wbvNbw
https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44887/
https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44887/
https://bit.ly/2wbvNbw
mailto:wertep@meta.ua


 

 

 Експрес підготовка 

2015-2018 

фото звіт бланку відповідей 

М-11 

М-12 

М-13 

 

Хімія 

Зубрицька Л.Б. 

380974639883 

zubritskayachemistr

y@ukr.net 

18.03.2020 

2 год 

Тема: Сполуки неметалічних 

елементів з гідрогеном. 

Особливості водних розчинів 

цих сполук, їх застосування 

1.Розглянути фізичні та хімічні 

властивості на прикладі 

амоніаку 

2.Добування 

3.Застосування 

4.Значення кислот у природі, 

індикатор кислотності. 

5.Опрацювати перетворення з 

кислотаи. 

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 

Опрацювати §24,  

конспект 

  20.03.2020 

2 год 
Тема: Практичне заняття. 

Неметалічні елементи з 

гідрогеном. Гідроген хлорид. 

Хлоридна кислота 

1.Фізичні властивості гідроген 

хлориду і хлоридної кислоти 

2.хімічні властивості гідроген 

хлориду та хлоридної кислоти 

3.застосування 

4.написання хімічних реакцій та 

хімічних перетворень з участь 

хлоридної кислоти 

 

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 §17 

2. Виконати завдання для 

закріплення:  

відповісти на питання після 

параграфу (238, 239, 240, 

241) 

  25.03.2020 

2 год 

 

 

 

 

Тема: Оксиди неметалічних 

елементів, їх вміст в 

атмосфері 

1.Алотропні модифікації 

Оксигену 

2.Хімічні властивості кисню та 

Озону 

3.Поширення та біологічне 

значення кисню та озону 

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 §19 

2. Виконати завдання для 

закріплення:  

відповісти на питання після 

параграфу (270, 271, 272, 

273) 

https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn


4.Застосування озону, озоновий 

шар 

 

  27.03.2020 

2 год 

 

Тема: Кислоти. Кислотні 

дощі. Особливості взаємодії 

металів з нітратною та 

концентрованою сульфатною 

кислотою 

1.Класифікація кислот 

2.Фізичні та хімічні властивості 

окремих представників 

3.Реакційна здатність кислот 

4.Різниця між концентрацією 

кислоти 

5.Екологічна проблема, 

кислотні дощі 

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 § 22,25 

2. Виконати завдання для 

закріплення:  

відповісти на питання після 

параграфу (318, 319, 320. 

362, 363, 364) 

  1.04.2020 

2 год 

 

 

Тема: Практичне заняття: 

Розв’язування задач за 

рівняннями реакцій, якщо 

один із реагентів узято в 

надлишку 

1.Начитись роз’язувати задачі 

 

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 § 18 

(252, 253, 255) 

 

  3.04.2020 

2 год 

Тема: Загальна 

характеристика металів. 

Фізичні властивості металів 

на основі їхньої будови 

1.Особливості бцдови 

електронної оболонки атомів та 

місце в Періодичній системі 

2.Поширеність металічних 

елементів у природі 

3.Застосування металів і сплавів 

4. Луги 

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 § 31-32 

(449, 450, 462, 463) 

 

https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn


М-11 Географія 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

 

17.03.2020 

   2 год 

Географічний простір 

Світосистема.  

Функціонально-компонентний 

склад світосистеми. 

Географічний простір, його 

системоутворювальна роль   

Кобернік С. Г. Географія (рівень 

стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. заг. серед. освіти  – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 

2019. – 176 §20 

11-klas-geografija-kobernik-

2019.pdf 

Опрацювати матеріал. Тези. 

 

  

24.03.2020 

2 год 
Демографічні процеси і 

демографічна політика країн. 

Динаміка чисельності 

населення світу. Природні, 

соціальні, економічні й 

екологічні чинники Статево-

вікова, шлюбно-сімейна 

структура населення.  .  

Особливості демографічної 

політики у країнах з різним 

типом відтворення.   

Кобернік С. Г. Географія (рівень 

стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. заг. серед. освіти  – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 

2019. – 176 §21 

11-klas-geografija-kobernik-

2019.pdf 

 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Тести 

  

31.03.2020 

2 год 

Міграція населення 

Міграції, їх показники, чинники 

та вплив  на відтворення 

населення і його перерозподіл у 

світі. Просторові тенденції 

міграційних процесів. 

Якість життя  як чинник 

природного і механічного руху 

населення.    

Кобернік С. Г. Географія (рівень 

стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. заг. серед. освіти  – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 

2019. – 176 §22 

11-klas-geografija-kobernik-

2019.pdf 

 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Тести 

М-12, 

М-13 

 

Географія 

Мисько О.О. 

0989044329 

0989044329@ukr.ne

t 

 

17.03.2020 

4 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Географічний простір 

Світосистема як результат і 

процес формування глобальної 

єдності в системі «суспільство – 

природа».  

Функціонально-компонентний 

склад світосистеми: демографо-

екологічна, економічна, 

інформаційно-технологічна, 

соціально-культурна, політична 

Географія (рівень стандарту): 

підручник для 11 класу/Кобернік 

С.Г., Коваленко Р.Р. – Камянець-

Подільський: Абетка, 2019– 176 с 

https://pidruchnyk.com.ua/1240-

geografiya-11-klas-kobernik.html 

 

https://pidruchnyk.com.ua/1241-

geografiya-11-klas-gilberg.html 

 

Опрацювати матеріал, 

конспект, відповідь на 

запитання 

 

 

 

 

 

 

mailto:kab420@ukr.net
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https://pidruchnyk.com.ua/11klas/geografija11/
https://pidruchnyk.com.ua/11klas/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CA%EE%E1%E5%F0%ED%B3%EA/
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/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html


 

 

підсистеми.  

Географічний простір, його 

системоутворювальна роль  та 

характеристики 

 

  25.03.2020 

4 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Демографічні процеси і 

демографічна політика країн. 

Динаміка чисельності 

населення світу. Природні, 

соціальні, економічні й 

екологічні чинники та 

просторові особливості 

природного руху населення у 

світі.  Демографічний перехід, 

його фази. Статево-вікова, 

шлюбно-сімейна структура 

населення.  Демографічне 

старіння населення. 

Характеристика демографічної 

ситуації в країнах за статево-

віковими пірамідами. 

Особливості демографічної 

політики у країнах з різним 

типом відтворення.  

Демографічні чинники розвитку 

економіки та спеціалізації 

країн. Демографічні прогнози. 

Географія (рівень стандарту): 

підручник для 11 класу/Кобернік 

С.Г., Коваленко Р.Р. – Камянець-

Подільський: Абетка, 2019. – 176 

с.  

https://pidruchnyk.com.ua/1240-

geografiya-11-klas-kobernik.html 

 

https://pidruchnyk.com.ua/1241-

geografiya-11-klas-gilberg.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати матеріал, 

конспект, тестові завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  31.03.2020 

4 год 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  Міграція населення 

Міграції, їх показники, чинники 

та вплив  на відтворення 

населення і його перерозподіл у 

світі. Просторові тенденції 

міграційних процесів. 

Якість життя  як чинник 

природного і механічного руху 

населення.   

Географія (рівень стандарту): 

підручник для 11 класу/Кобернік 

С.Г., Коваленко Р.Р. – Камянець-

Подільський: Абетка, 2019. – 176 

с.  

https://pidruchnyk.com.ua/1240-

geografiya-11-klas-kobernik.html 

https://pidruchnyk.com.ua/1241-

geografiya-11-klas-gilberg.html 

Опрацювати матеріал, 

тестові завдання 

 М-22 Математика 

Наконечна Т.П. 

20.03.2020 

2 год 
Тема: Формула повної 

ймовірності. 

http://matematuka.inf.ua/11_klas/kl

otsko_teor_imovirn/klochko_teor_i

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал  

https://pidruchnyk.com.ua/11klas/geografija11/
https://pidruchnyk.com.ua/11klas/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CA%EE%E1%E5%F0%ED%B3%EA/
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/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
https://pidruchnyk.com.ua/11klas/geografija11/
https://pidruchnyk.com.ua/11klas/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CA%EE%E1%E5%F0%ED%B3%EA/
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/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
http://matematuka.inf.ua/11_klas/klotsko_teor_imovirn/klochko_teor_imov.html
http://matematuka.inf.ua/11_klas/klotsko_teor_imovirn/klochko_teor_imov.html


0673593370 

ntp1957@ukr.net 

mov.html 

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

=G9UVXy7QBxQ 

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

=peBhOFjD4l0 

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

=G4C4KdBuPiw 

с. 52 – 58  

2. Виписати формули 

рівнянь. 

3. Відповісти на запитання в 

конпекті 

4.Переглянути відео 

 Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

  

27.03.2020 

2 год 

 Тема: Повторення 

випробувань .Формула 

Бернуллі. 

http://matematuka.inf.ua/11_klas/kl

otsko_teor_imovirn/klochko_teor_i

mov.html 

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

=peBhOFjD4l0 

youtube.com/watch?v=yoayjlmvO

Gg 

 

 

1. Опрацювати матеріал  

с. 59 – 61. 

2.Записати задачі в конспект. 

4.Переглянути відео 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

  

03.04.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Розв’язування 

задач і вправ. Самостійна 

робота. 

http://matematuka.inf.ua/11_klas/kl

otsko_teor_imovirn/klochko_teor_i

mov.html 

1.Зробити тести 

с. 84 – 88. 

2.Записати задачі в конспект. 

3.Виконати самостійну 

роботу с.93-95. 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу 

М-21 

М-22 

Математика ЗНО 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

16.03.2020 

2 год 

Тема: Первісна та інтеграл https://www.obozrevatel.com/moya

shkola/zno/11klass/matematika/kap

inosov-2019/tema-26--pervisna--

integral/  

Капіносов А.М. Математика 

ЗНО, комплексне видання для 

підготовки до ЗНО і ДПА/ , 

Капіносов А.М.(та ін.) 2019. 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал  

с. 292 – 324 

2. Виконати завдання: 

26.1 – 26.28 Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

http://matematuka.inf.ua/11_klas/klotsko_teor_imovirn/klochko_teor_imov.html
https://www.youtube.com/watch?v=G9UVXy7QBxQ
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https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/


тести 

https://zno.osvita.ua/mathemati

cs 

  

23.03.2020 

2 год 
Тема: Коло, круг та їх 

елементи. 

https://www.obozrevatel.com/moya

shkola/zno/11klass/matematika/kap

inosov-2019/tema-35   

Капіносов А.М. Математика 

ЗНО, комплексне видання для 

підготовки до ЗНО і ДПА/ , 

Капіносов А.М.(та ін.) 2019. 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал.  

с. 292 – 324 

2. Виконати завдання: 

35.1 –35.28. Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathemati

cs 

 

  

30.03.2020 

2 год 

Тема: Аксіоми стереометрії. 

Прямі та площини в просторі. 

https://www.obozrevatel.com/moya

shkola/zno/11klass/matematika/kap

inosov-2019/tema-36  

Капіносов А.М. Математика 

ЗНО, комплексне видання для 

підготовки до ЗНО і ДПА/ , 

Капіносов А.М.(та ін.) 2019. 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал.  

с. 292 – 324 

2. Виконати завдання: 

36.1 – 36.28. Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathemati

cs 

 

М-11 

М-12 

М-13 

Інформатика 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya

@gmail.com 

16.03.2020 

6 год 
Тема. Основи інформаційної 

безпеки  

1. Інформація як об’єкт захисту. 

2. Характеристика загроз 

безпеки інформації 

3. Загрози, що походять з 

Інтернету. 

4. Способи захисту 

Теоретичний матеріал 

https://drive.google.com/open?id=1

53YyFpXd-

90pbyYb20gr2VLrdH9gLPf0 

Ознайомитись з теоретичним 

матеріалом 

 

Дати відповіді на запитання 

https://drive.google.com/open?

id=1qNfJW2u0a_usogIv-

CQZeC-K9Hv9I9TQ 

Надіслати фото відповідей на 

https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-35
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-35
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-35
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-36
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-36
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-36
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://drive.google.com/open?id=153YyFpXd-90pbyYb20gr2VLrdH9gLPf0
https://drive.google.com/open?id=153YyFpXd-90pbyYb20gr2VLrdH9gLPf0
https://drive.google.com/open?id=153YyFpXd-90pbyYb20gr2VLrdH9gLPf0
https://drive.google.com/open?id=1qNfJW2u0a_usogIv-CQZeC-K9Hv9I9TQ
https://drive.google.com/open?id=1qNfJW2u0a_usogIv-CQZeC-K9Hv9I9TQ
https://drive.google.com/open?id=1qNfJW2u0a_usogIv-CQZeC-K9Hv9I9TQ


запитання 

 

  23.03.2020 

6 год 

Тема. Сервіси Google. Огляд 

сервісів Google. 

Можливості ї х використання 

 

Теоретичний матеріал 

https://drive.google.com/open?id=1

Z5VOFx6fgLGSuJItAJR6aHdZDV

eVh33A 

Ознайомитись з теоретичним 

матеріалом 

Дати відповіді на запитання 

та надіслати фото 

Підготуватись до тестового 

опитування 

  30.03.2020 

6 год 

ЛПЗ Google Drive. Спільна 

робота з документами в Google 

Doc 

Інструкційна картка 

https://drive.google.com/open?id=1

cEp-HcVgpVQq7-

njcoSBS2jg2I0EcFhy 

Виконати ЛПЗ 

Здати онлайн-тест з тем 

Основи інформаційної 

безпеки 

https://onlinetestpad.com/hnmc

3ktbahi3c 

Сервіси Google 

https://onlinetestpad.com/hnnq

vkrqvrd54 

М-11 

М-12 

М-13 

Математика 

Середа В.О. 

seredavaleria67@gm

ail.com 

 

 

16.03.2020 

6 год 

Розв’язування вправ. 

Самостійна робота: 

«Логарифмічна та показникові 

рівняння та нерівності» 

Бевз Г. П.  Математика : Алгебра 

і початки аналізу та геометрія.  

Рівень стандарту : підруч. для 11 

кл. закладів загальної середньої 

освіти / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. 

https://pidruchnyk.com.ua/453-

matematika-bevz-11-klas.html 

Виконати самостійну роботу 

за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/

1Hv5GfBOuYCSYDwzc2_cef

e_caEjn1Hrd/view?usp=sharin

g 

 

  18.03 

6 год 

Поняття про границю. Опрацювати теоретичний 

матеріал:  

https://drive.google.com/file/d/1j05

UAp24_JFZppLHyVpVJyFTDfs4k

h5x/view?usp=sharing 

Виконати вправи № 1(а,в), 

№2 

  23.03.2020 

6 год 

Похідна функції. Її фізичний 

зміст. 

Похідна сталої, суми, добутку, 

частки, лінійної функції, 

похідна степеневої функції. 

Правило диференціювання 

складної функції. 

Бевз Г. П. Математика : Алгебра 

і початки аналізу та геометрія.  

Рівень стандарту : підруч. для 10 

кл  

https://pidruchnyk.com.ua/403-

matematika-bevz-10-klas.html 

Переглянути відео-урок:  

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

Опрацювати § 15 

Виконати вправи: 551, 552, 

557 

https://drive.google.com/open?id=1Z5VOFx6fgLGSuJItAJR6aHdZDVeVh33A
https://drive.google.com/open?id=1Z5VOFx6fgLGSuJItAJR6aHdZDVeVh33A
https://drive.google.com/open?id=1Z5VOFx6fgLGSuJItAJR6aHdZDVeVh33A
https://drive.google.com/open?id=1cEp-HcVgpVQq7-njcoSBS2jg2I0EcFhy
https://drive.google.com/open?id=1cEp-HcVgpVQq7-njcoSBS2jg2I0EcFhy
https://drive.google.com/open?id=1cEp-HcVgpVQq7-njcoSBS2jg2I0EcFhy
https://onlinetestpad.com/hnmc3ktbahi3c
https://onlinetestpad.com/hnmc3ktbahi3c
https://onlinetestpad.com/hnnqvkrqvrd54
https://onlinetestpad.com/hnnqvkrqvrd54
mailto:seredavaleria67@gmail.com
mailto:seredavaleria67@gmail.com
https://pidruchnyk.com.ua/453-matematika-bevz-11-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/453-matematika-bevz-11-klas.html
https://drive.google.com/file/d/1Hv5GfBOuYCSYDwzc2_cefe_caEjn1Hrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hv5GfBOuYCSYDwzc2_cefe_caEjn1Hrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hv5GfBOuYCSYDwzc2_cefe_caEjn1Hrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hv5GfBOuYCSYDwzc2_cefe_caEjn1Hrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j05UAp24_JFZppLHyVpVJyFTDfs4kh5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j05UAp24_JFZppLHyVpVJyFTDfs4kh5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j05UAp24_JFZppLHyVpVJyFTDfs4kh5x/view?usp=sharing
https://pidruchnyk.com.ua/403-matematika-bevz-10-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/403-matematika-bevz-10-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=_SZuyalg2dk&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=71


=_SZuyalg2dk&list=PLR8wzszIqu

egmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&in

dex=71 

  25.03.2020 

6 год 

Диференціювання степеневої 

функції, добутку, частки. 

Бевз Г. П. Математика : Алгебра 

і початки аналізу та геометрія.  

Рівень стандарту : підруч. для 10 

кл  

https://pidruchnyk.com.ua/403-

matematika-bevz-10-klas.html 

Переглянути відео-урок:  

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

=0bGWNVRsAs0&list=PLR8wzsz

IquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp

&index=72 

Опрацювати § 15 

Розглянути приклади та 

виконати вправи:  

https://drive.google.com/file/d/

1KDgwUmbKdj8NWc5BECd

OhzNjWYgn0g8a/view?usp=s

haring 

 

  30.03.2020 

6 год 

Таблиця похідних. 

Диференціювання функцій. 

Бевз Г. П. Математика : Алгебра 

і початки аналізу та геометрія.  

Рівень стандарту : підруч. для 10 

кл  

https://pidruchnyk.com.ua/403-

matematika-bevz-10-klas.html 

Переглянути відео-урок:  

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

=jA72ceB5zMI 

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

=6Vr_newj98k 

Опрацювати § 16 

Вивчити таблицю 

Виконати вправи: 

https://drive.google.com/file/d/

1u1_K-

P2W_zOyAu_rVO5Sa_VvwG

mX5XKa/view?usp=sharing 

24.1; 24.30;24.34 

  01.04.2020 

6 год 

Диференціювання функцій. Бевз Г. П. Математика : Алгебра 

і початки аналізу та геометрія.  

Рівень стандарту : підруч. для 10 

кл  

https://pidruchnyk.com.ua/403-

matematika-bevz-10-klas.html 

 

Повторити параграф: § 15-16 

Виконати самостійну роботу:  

http://ito.vspu.net/Naukova_ro

bota/data/Konkursu/2009_2010

/boychyk_2009_2010/matemat

uka/11_klas/test-

control_11/a11_sr_05.pdf 

М-21 Середа В.О. 

Математика 

seredavaleria67@gm

ail.com 

 

20.03.2020 

2 год 

Теореми додавання 

ймовірностей для несумісних і 

сумісних подій. 

https://drive.google.com/file/d/1m7

iACp6eAqBuiiwKt428hcLYLLOw

XZRm/view?usp=sharing 

Зробити конспект, виконати 

вправи із файлу. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SZuyalg2dk&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=_SZuyalg2dk&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=_SZuyalg2dk&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=71
https://pidruchnyk.com.ua/403-matematika-bevz-10-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/403-matematika-bevz-10-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=0bGWNVRsAs0&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=0bGWNVRsAs0&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=0bGWNVRsAs0&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=0bGWNVRsAs0&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=72
https://drive.google.com/file/d/1KDgwUmbKdj8NWc5BECdOhzNjWYgn0g8a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDgwUmbKdj8NWc5BECdOhzNjWYgn0g8a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDgwUmbKdj8NWc5BECdOhzNjWYgn0g8a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDgwUmbKdj8NWc5BECdOhzNjWYgn0g8a/view?usp=sharing
https://pidruchnyk.com.ua/403-matematika-bevz-10-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/403-matematika-bevz-10-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=jA72ceB5zMI
https://www.youtube.com/watch?v=jA72ceB5zMI
https://www.youtube.com/watch?v=6Vr_newj98k
https://www.youtube.com/watch?v=6Vr_newj98k
https://drive.google.com/file/d/1u1_K-P2W_zOyAu_rVO5Sa_VvwGmX5XKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u1_K-P2W_zOyAu_rVO5Sa_VvwGmX5XKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u1_K-P2W_zOyAu_rVO5Sa_VvwGmX5XKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u1_K-P2W_zOyAu_rVO5Sa_VvwGmX5XKa/view?usp=sharing
https://pidruchnyk.com.ua/403-matematika-bevz-10-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/403-matematika-bevz-10-klas.html
http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/test-control_11/a11_sr_05.pdf
http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/test-control_11/a11_sr_05.pdf
http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/test-control_11/a11_sr_05.pdf
http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/test-control_11/a11_sr_05.pdf
http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/test-control_11/a11_sr_05.pdf
mailto:seredavaleria67@gmail.com
mailto:seredavaleria67@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1m7iACp6eAqBuiiwKt428hcLYLLOwXZRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7iACp6eAqBuiiwKt428hcLYLLOwXZRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7iACp6eAqBuiiwKt428hcLYLLOwXZRm/view?usp=sharing


 

М-11 

 

 

Середа В.О. 

Фізика та 

астрономія 

seredavaleria67@gm

ail.com 

 

 

27.03.2020 

2 год 

Теореми множення 

ймовірностей для залежних і 

незалежних подій 

https://drive.google.com/file/d/1T2j

9YSzfEESs31Vw04mOzC3r5GufG

CVh/view?usp=sharing 

 

Зробити конспект, виконати 

вправи із файлу. 

03.04.2020 

2 год 

Розв’язування задач і вправ https://drive.google.com/file/d/1GB

rduBncWxY9oX-VGfa_-

n9FMC1dnVkE/view?usp=sharing 

Виконати вправи із файлу. 

17.03.2020 

2 год 

Опір провідника. Залежність 

питомого опору провідника від 

температури. Надпровідність. 

Фізика 11 клас Бар’яхтар В.Г. та 

ін:  

https://pidruchnyk.com.ua/481-

fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-

11-klas.html 

 

Зробити конспект за 

вказаним параграфом, 

розглянути вправи, які 

розв’язанні в підручнику та 

самостійно розв’язати задачі: 

§1 Впр.1 (2,3) с. 4-8. 

  19.03.2020 

2 год 

Розв’язування задач на опір, 

надпровідність 

Фізика 11 клас Бар’яхтар В.Г. та 

ін:  

https://pidruchnyk.com.ua/481-

fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-

11-klas.html 

 

Зробити конспект за 

вказаним параграфом, 

розглянути вправи, які 

розв’язанні в підручнику та 

самостійно розв’язати задачі: 

§1 Впр. (4,5) с. 4-8. 

24.03.2020 

2 год 

Послідовне і паралельне 

з'єднання провідників. 

Фізика 11 клас Бар’яхтар В.Г. та 

ін:  

https://pidruchnyk.com.ua/481-

fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-

11-klas.html 

Переглянути відео: 

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

=mMBBf4u6Kgk 

Зробити конспект за 

вказаним параграфом, 

розглянути вправи, які 

розв’язанні в підручнику та 

самостійно розв’язати задачі: 

§2 Впр. (4,5) с. 9-13. 

26.03.2020 

2 год 

Розв’язування задач на опір, 

послідовне  та паралельне 

з’єднання опорів (споживачів) 

електричної енергії. 

Фізика 11 клас Бар’яхтар В.Г. та 

ін:  

https://pidruchnyk.com.ua/481-

fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-

11-klas.html 

Самостійно розв’язати 

задачі: §2 Впр. (6,7) с. 9-13. 

mailto:seredavaleria67@gmail.com
mailto:seredavaleria67@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1T2j9YSzfEESs31Vw04mOzC3r5GufGCVh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2j9YSzfEESs31Vw04mOzC3r5GufGCVh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2j9YSzfEESs31Vw04mOzC3r5GufGCVh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GBrduBncWxY9oX-VGfa_-n9FMC1dnVkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GBrduBncWxY9oX-VGfa_-n9FMC1dnVkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GBrduBncWxY9oX-VGfa_-n9FMC1dnVkE/view?usp=sharing
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=mMBBf4u6Kgk
https://www.youtube.com/watch?v=mMBBf4u6Kgk
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/481-fzika-baryahtar-bozhinova-kryuhn-11-klas.html


31.03.2020 

2 год 

Електрорушійна сила (ЕРС). 

Закон Ома для повного кола.  

З'єднання джерел струму в 

батарею. 

https://drive.google.com/file/d/1Ew

m6OFJ2BsmbibDJVYPll9CpXh4w

ZwCb/view?usp=sharing 

 

Зробити конспект, та 

розв’язати задачі, які наявні 

у файлі 

02.04.2020 

2 год 

Розв’язування задач на закон 

Ома повного кола 

https://drive.google.com/file/d/1Ew

m6OFJ2BsmbibDJVYPll9CpXh4w

ZwCb/view?usp=sharing 

 

Пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ho3x

gpo7nzuji 

 

М-23 Математика  

Саволюк Т.Ю. 

0680579351 

wertep@meta.ua 

20.03.2020 

2 год 

 

Теореми множення 

імовірностей 

СаволюкТ.Ю.Посібник з вищої  

математики 

ст.8 

звіт розв’язку задач і вправ 

М-23  27.03.2020 

2 год 

Розвязування задач і вправ з 

теорії імовірності 

Богомолов М.В. Практичні 

заняття з математики  

ст.287-288 

звіт розв’язку задач і вправ 

М-23  03.04.2020 

2 год 

 

 

Формула повної імовірності Богомолов М.В. Практичні 

заняття з математики  

СаволюкТ.Ю.Посібник з вищої  

математики 

ст.289-291 

звіт розв’язку задач і вправ 

ст.9-10 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ewm6OFJ2BsmbibDJVYPll9CpXh4wZwCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ewm6OFJ2BsmbibDJVYPll9CpXh4wZwCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ewm6OFJ2BsmbibDJVYPll9CpXh4wZwCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ewm6OFJ2BsmbibDJVYPll9CpXh4wZwCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ewm6OFJ2BsmbibDJVYPll9CpXh4wZwCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ewm6OFJ2BsmbibDJVYPll9CpXh4wZwCb/view?usp=sharing
https://onlinetestpad.com/ho3xgpo7nzuji
https://onlinetestpad.com/ho3xgpo7nzuji
mailto:wertep@meta.ua

