
Циклова комісія природничо-математичних дисциплін 

Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» 

 на період карантину з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

 

Групи 

Дисципліна,  

викладач, контакти 

 

Дата, 

кількість 

годин 

Тема, план, зміст 

дистанційного заняття 
Література 

Завдання студентам 

 

М12 

М13  

Фізика і астрономія 
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 і не 

виконають успішно 

тест вкінці місяця 

будуть н/а до моменту 

виконання завдань. 

07.04.2020 

2 год 
Електричний струм в 

електролітах.ЕлектролізЗакони 

М.Фарадея для електролізу. 

Застосуваня електролізу. 

«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  

 

§6 Вправа №6. Зразки задач. 

Законспектувати і вивчити:  

1) таб. на с.29,  

2) правила с. 28-29  

3) перелік застосувань с.30 

09.04.2020 

2 год 
Електричний струм у газах. 

Умови. Вольт-амперна 

характеристика Самостійні і 

несамостійні газові розряди.  

«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 

 

§7 Відеофрагменти 

Вправа №7 (3, 4) 

Законспектувати і вивчити 

правила §7, графік 7.4 на с.34, 

задачу с.36 

14.04.2020 

2 год 
Електричний струм у вакуумі. 

Електровакуум- ні прилади.  

Термоелек -тронна емісія.  

Вакуумний діод. Електронні 

пучки, їх власт. і застосування. 

ЕПТ. 

«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 

§8 Вправа 8 (1-3)  

Законспектувати і вивчити  

правила і формули с. 38-40, 

Законспект. зразки розв’язків 

задач, надісланих викладачем  

16.04.2020 

2 год 
Елетричний струм у 

напівпровідниках. 

Власна і домішкова провідність 

н/п. p-n перехід. Н/п діод,  х-ки.  

«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 

 

§9 Вправа 9 (1-3) 

Подивитися відеофрагменти 

Законспектувати і вивчити  

опорний конспект викладача 

і зразки розв’язків задач. 

21.04.2020 

2 год 
ПР. Розв’язування задач 

«Електричний струм у різних 

середовищах». 

Підготовка до контрольної 

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  

Законспектувати с.54 

Зразки розв’язків задач, 

надісланих викладачем 

Розв’язати  Завдання 1-5 с.55 

Підготуватися до к/р з розділу 

«Електродинаміка» 

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


23.04.2020 

2 год 

Контрольна робота  

«Електродинаміка» 

Тест  https://bit.ly/2wbvNbw Виконати тест за посиланням. 

Розв»язати задачі за 

індивідуальним варіантом, 

надіслати фото на ел.пошту. 

М21 

М22 

М23 

 

 

 

ЗНО: 

М21 

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 і не 

виконають успішно 

тест вкінці місяця 

будуть н/а до моменту 

виконання завдань. 

08.04.2020 

2 год 

ЗНО 

Основи атомної фізики  1. Фізика ЗНО 2020. Комплексне 

вид.7 /Н.Струж 2. Відеолекція. 

Задачі ЗНО 

https://course.besmart.study/cours

e/2325/lecture/44881/ 

 

1. вивчити с.343 

2.Розв’язати у бланк тести 

42.1-42.29 і надіслати фото з 

поясненнями у конспекті  

 

10.03.2020 

2 год 

Термоядерні реакції синтезу 

легких атомних ядер. Ядерна 

енергетика України. 

«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 с.244-245 Вправа 42 (1,2,5) 

1.Законспектувати і вивчити   

с.244,246 

2. подивитися надіслані відео 

15.03.2020 

2 год 

ЗНО 

Підсумки атомної і ядерної 

фізики 

1.Фізика ЗНО 2020. Комплексне 

вид.7 /Н.Струж 

2.Тест : 

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

14621/question/250977/ 

1. подивитися зразки 

розв’язування викладачем 

завдань 42.30-42.42 та із 

посібника на с. 348 

2.Виконати тест за посиланням  

17.03.2020 

2 год 
Елементарні частинки та їх 

класифікація.   

«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 

 

§43 Законспектувати і вивчити 

рис. 43.1 на с.248  і підсумки на 

с.250 та с.254 

2. розв’язати завдання 1-4 на 

с.255 у підручнику 

22.03.2020 

2 год 

ЗНО 

Аналіз виконаних завдань і 

тестів з атомної і ядерної фізики 

по фінальному тесту 

Фінальний тест : 

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

14621/question/250977/ 

Фізика ЗНО 2020. Комплексне 

вид.7 /Н.Струж 

1.Виконати тест за посиланням 

на вибір й відповіді. 

2.Підготуватися до 

контрольної роботи/зрізу з 

атомної і ядерної фізики за 

індивід. варіантами 

24.04.2020 

2 год 

Контрольна робота/зріз з атомної 

і ядерної фізики за індивід. 

варіантами 

Фізика ЗНО 2020. Комплексне 

вид.7 /Н.Струж 

1.Виконати тест за посиланням 

на встановлення 

відповідностей  

https://bit.ly/2wbvNbw
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44881/
https://course.besmart.study/course/2325/lecture/44881/
https://bit.ly/2wbvNbw
https://course.besmart.study/quiz/14621/question/250977/
https://course.besmart.study/quiz/14621/question/250977/
https://bit.ly/2wbvNbw
https://course.besmart.study/quiz/14621/question/250977/
https://course.besmart.study/quiz/14621/question/250977/


М-11, 

М-12, 

М-13 

 

Хімія 

Зубрицька Л.Б. 

380974639883 

zubritskayachemistry@u

kr.net 

8.04.2020 

2 год 

Тема: Алюміній і залізо: 

фізичні та хімічні властивості. 

Застосування металів та їх 

сплавів 

1.Загаль характеристики, Хімічні 

та фізичні властивості. 

2.Застосування алюмінію 

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 § 35 

(497,498,499,500) 

 

  10.04.2020 

2 год 

Тема: Алюміній і залізо: 

фізичні та хімічні властивості. 

Застосування металів та їх 

сплавів 

1.Загаль характеристики, Хімічні 

та фізичні властивості. 

2.Застосування заліза 

3.Що таке сплави, чавун, сталь, 

їх склад та різниця між 

фізичними та хімічними 

властивастями 

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 § 36 

(515,516,517,518) 

 

  15.04.2020 

2 год 

 

 

 

 

Тема: Лабораторна робота. 

Виявлення в розчині катіонів 

феруму(II), Феруму(III), Барію, 

амонію, силікат- і ортофосфат-

іонів 

1.Обладнання та реактиви 

2.Правила безпеки 

3.провести вісім дослідів  

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 сторінка 195-

196. Описати що спорігаемо 

 

  17.04.2020 

2 год 

 

Тема: Практичне заняття. 

Дослідження якісного складу 

солей. 

1.Розв’язування задач  

Гранкіна Т. М.. Задачник із 

«помічником». Хімія 10-11 кл. 

— Харків : Вид-во «Ранок», 

2019. — 111 с. : іл., фот. 

 

 

 

1.Сторінка 48-54 опрацювати 

2.Сторінка 55-56, вправи (4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) 

 

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


  22.04.2020 

2 год 

 

 

Тема: Практичне заняття: 

1.Перевірка задач. 

2.Робота над помилками, 

пояснення незрозумілого 

3.проведення самостійної роботи 

Гранкіна Т. М.. Задачник із 

«помічником». Хімія 10-11 кл. 

— Харків : Вид-во «Ранок», 

2019. — 111 с. : іл., фот. 

 

1.Сторінка 56  

 (4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 

4.15) 

 

  24.04.2020 

2 год 
Тема: Основи. Властивості 

застосування гідроксидів 

Натрію і Кальцію 

1.Загальні характеристики 

лужних елементів 

2.Фізичні властивості лужних 

елементів 

3.Застосування лужних металів 

та натрій гідроксиду 

4.Загальна характеристика 

кальцію, фізичні та хімічні 

властивості 

5.Застосування Кальцію та 

кальцій гідроксиду 

 

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 § 33-34 

(472, 473,502, 503) 

 

М-11 Географія 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

07.04.2020 

   2 год 

Географія світової економіки 

Поняття «глобальна економіка». 

Світовий ринок технологій, 

патентів і ліцензій, 

інформаційно-технологічних 

послуг.     

Географічність міжнародної 

спеціалізації та кооперування 

виробництва. Міжнародний 

ринок товарів Виробництво с.г. 

продукції у світі 

Кобернік С. Г. Географія 

(рівень стандарту) : підруч. для 

11 кл. закл. заг. серед. освіти  – 

Кам’янець-Подільський : 

Абетка, 2019. – 176 §23,24 

11-klas-geografija-kobernik-

2019.pdf 

 

Опрацювати матеріал. Тези. 

 

  

14.04.2020 

2 год 
Географія матеріального 

виробництва 

Видобування й споживання 

паливних мінеральних ресурсів, 

глобальні ринки вугілля, нафти й 

природного газу. Глобальні 

 Кобернік С. Г. Географія 

(рівень стандарту) : підруч. для 

11 кл. закл. заг. серед. освіти  – 

Кам’янець-Подільський : 

Абетка, 2019. – 176 §25 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Тести 

https://is.gd/fbvhIn
mailto:kab420@ukr.net
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
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ланцюги доданої вартості у 

виробництві чорних металів, 

алюмінію, міді; чинники та 

форми спеціалізації країн. 

Сучасна географія виробництва 

транспортних засобів, 

електроніки, фармацевтичної 

продукції,  чинники участі 

національних економік у 

глобальних ланцюгах доданої 

вартості.   

Виробництво текстилю, одягу, 

взуття  

11-klas-geografija-kobernik-

2019.pdf 

 

  

21.04.2020 

2 год 
Географія світових 

транспортно-логістичних 

систем 

Сучасні транспортно-логістичні 

системи та інформаційно-

комунікаційні мережі .Світовий 

ринок інвестицій і фінансів. 

Туризм. Формування  

«інформаційного суспільства». 

Кобернік С. Г. Географія 

(рівень стандарту) : підруч. для 

11 кл. закл. заг. серед. освіти  – 

Кам’янець-Подільський : 

Абетка, 2019. – 176 §26 

11-klas-geografija-kobernik-

2019.pdf 

 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Виконати тест 

М-12, 

М-13 

 

Географія 

Мисько О.О. 

0989044329 

0989044329@ukr.net 

 

07.04.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Географія світової 

економіки 

Поняття «глобальна економіка».  

Світовий ринок технологій, 

патентів і ліцензій, 

інформаційно-технологічних 

послуг.     

Система виробництва. 

Географічність міжнародної 

спеціалізації та кооперування 

виробництва. Роль 

транснаціональних корпорацій та 

вільних економічних зон у 

функціонуванні глобальної 

економіки.  Глобальні ланцюги 

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 
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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%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


 

 

 

 

 

доданої вартості.  Міжнародний 

ринок товарів: сутність, 

інфраструктура, ціноутворення. 

Виробництво 

сільськогосподарської продукції 

у світі: природні, соціальні, 

економічні чинники,  

особливості просторової 

організації. 

 

 

 

 

 

  14.04.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Географія матеріального 

виробництва 

Видобування й споживання 

паливних мінеральних ресурсів, 

глобальні ринки вугілля, нафти й 

природного газу.  

Глобальні ланцюги доданої 

вартості у виробництві чорних 

металів, алюмінію, міді; чинники 

та форми спеціалізації країн. 

Сучасна географія виробництва 

транспортних засобів, 

електроніки, фармацевтичної 

продукції,  чинники участі 

національних економік у 

глобальних ланцюгах доданої 

вартості.   

Виробництво текстилю, одягу, 

взуття: сучасна просторова 

організація, чинники 

міжнародної спеціалізації.   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21.04.2020 

2 год 

 

 

 

 

Тема:  Географія світових 

транспортно-логітичних систем. 

Сучасні транспортно-логістичні 

системи та інформаційно-

комунікаційні мережі як 

інфраструктурний каркас 

Географія (рівень стандарту): 

підручник для 11 

класу/Кобернік С.Г., Коваленко 

Р.Р. – Камянець-Подільський: 

Абетка, 2019. – 176 с.  

Опрацювати матеріал, тестові 

завдання 

https://pidruchnyk.com.ua/11klas/geografija11/
https://pidruchnyk.com.ua/11klas/
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/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/


 

 

 

 

 

глобальної економіки. Світовий 

ринок інвестицій і фінансів. 

Туризм. Формування  

«інформаційного суспільства». 

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

geografiya-11-klas-kobernik.html 

 

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

geografiya-11-klas-gilberg.html 

 

М-22   Математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

10.04.2020 

2 год 

ПЗ. Тема: Вправи та задачі на 

проценти 

https://www.youtube.com/watch?v
=2f60arLkPFY 
https://www.youtube.com/watch?v
=jHkWoF8E0NE 
youtube.com/watch?v=k-m28pcjE80 
https://www.youtube.com/watch?v
=sDc6wYKesOg 

  1.Опрацювати та 

законспектувати 

запропонований матеріал. 

   2. Переглянути відеоуроки 

   3. Виконати самостійну 

роботу. 

   Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. Відправити бланк 

для перевірки 

 

  

17.04.2020 

2 год 

Тема: Повторення матеріалу 

по темі: Функції, їх властивості 

і графіки. Метод інтервалів. 

https://www.obozrevatel.com/m
oyashkola/zno/11klass/matemati
ka/kapinosov-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. 273 – 281 

2. Виконати завдання: 

1 – 0 тесту 6  Сфотографувати 

конспект і надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathema
tics 

  

24.04.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Графіки 

тригонометричних функцій. 

Спрощення тригонометричних 

виразів. 

https://www.obozrevatel.com/m
oyashkola/zno/11klass/matemati
ka/kapinosov-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. 348 – 370 

2. Виконати завдання: 

1 -30 тесту 9  Сфотографувати 

конспект і надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу. 

https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html
https://pidruchnyk.com.ua/1240-geografiya-11-klas-kobernik.html
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https://www.youtube.com/watch?v=sDc6wYKesOg
https://www.youtube.com/watch?v=sDc6wYKesOg
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/


3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathemat
ics 

М21 

М22 

Математика 

ЗНО 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr 

06.04.2020 

2 год 

Тема: Координати. Вектори. https://www.obozrevatel.com/m
oyashkola/zno/11klass/matemati
ka/kapinosov-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/mathemat
ics 

 

  

13.04.2020 

2 год 
Тема: Призма https://www.obozrevatel.com/m

oyashkola/zno/11klass/matemati
ka/kapinosov-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/mathemat
ics 
 

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://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


М-11 

М-12 

М-13 

Інформатика 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@

gmail.com 

06.04.2020 

6 год 

Тема. Сучасні служби 

Інтернету  

1Що таке Інтернет 

2. Служби Інтеренету 

3. Адресація в Інтернеті 

4. Знайомство з електронною 

поштою 

Теоретичний матеріал 

https://drive.google.com/open?id=1
BTMOBkAo-
0eoL4PSUWuU408W4jsyzIcs 

Ознайомитись з теоретичним 

матеріалом 

Дати відповіді на запитання 

https://drive.google.com/open?id=1q
YPVR4gF2OeKA38RiwdmjUk_AyEC5bT
d 

Надіслати фото відповідей на 

запитання 

Підготуватись до тестового 

опитування 

М-22 Фізика і астрономія 

ЗНО 

Саволюк П.П. 

0680228607 

wertep@meta.ua 

07.04.20 

2 год 

 

Тести по підготовці до ЗНО  

Тема «Хвильова оптика» 

І.Ю. Ненашев 

Фізика ЗНО 

Експрес підготовка 

2015-2018 

ст.174-182 

дати відповіді, надіслати фото 

звіт бланку відповідей 

М-22  14.04.20 

2 год 

Тести по підготовці до ЗНО  

Тема «Геометрична оптика» 

 

І.Ю. Ненашев 

Фізика ЗНО 

Експрес підготовка 

2015-2018 

ст.164-171 

дати відповіді, надіслати фото 

звіт бланку відповідей 

М-22  21.04.20 

2 год 

 

Тести по підготовці до ЗНО 

Тест  у форматі ЗНО 

Основна сесія 2019р 

 

Тестування в режимі он-лайн Надіслати  скрін кінцевого 

результату 

М-11 

М-12 

М-13 

Середа В.О. 

Математика 

seredavaleria67@gmail

.com 

 

 

06.04.2020 

6 год 

Фізичний зміст першої похідної. 

Розв’язування задач на 

застосування фізичного змісту 

першої похідної. 

Мерзляк А. Г. Математика : 

алгебра і початки аналізу та 

геометрія, рівень стандарту : 

підруч. для 10 кл.: 

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

matematyka-10-klas-

merzlyak.html 

Переглянути відео: 

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

v=jZztKhyYfN0 
 

Опрацювати та законспектувати: 

§3.18 

Виконати вправи: 18.7; 18.8 

 

  08.04.2020 

6 год 

Друга похідна. Її фізична суть. 

Розв’язування задач на 
Переглянути відео: 

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

v=WxsmoFEFBEs&list=PLYeu7I

Виконати тест 

https://drive.google.com/open?id=1BTMOBkAo-0eoL4PSUWuU408W4jsyzIcs
https://drive.google.com/open?id=1BTMOBkAo-0eoL4PSUWuU408W4jsyzIcs
https://drive.google.com/open?id=1BTMOBkAo-0eoL4PSUWuU408W4jsyzIcs
https://drive.google.com/open?id=1qYPVR4gF2OeKA38RiwdmjUk_AyEC5bTd
https://drive.google.com/open?id=1qYPVR4gF2OeKA38RiwdmjUk_AyEC5bTd
https://drive.google.com/open?id=1qYPVR4gF2OeKA38RiwdmjUk_AyEC5bTd
mailto:wertep@meta.ua
mailto:seredavaleria67@gmail.com
mailto:seredavaleria67@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://www.youtube.com/watch?v=jZztKhyYfN0
https://www.youtube.com/watch?v=jZztKhyYfN0
https://www.youtube.com/watch?v=WxsmoFEFBEs&list=PLYeu7IyFVZj8iEZmxLabNlRARY0o6WuKv&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=WxsmoFEFBEs&list=PLYeu7IyFVZj8iEZmxLabNlRARY0o6WuKv&index=23


застосування фізичного змісту 
другої похідної. 

yFVZj8iEZmxLabNlRARY0o6W

uKv&index=23 

 

  13.04.2020 

6 год 

Геометричний зміст похідної. 

Рівняння дотичної і нормалі. 

Дослідження функцій на 
зростання, спадання. 

Мерзляк А. Г. Математика : 

алгебра і початки аналізу та 

геометрія, рівень стандарту : 

підруч. для 10 кл.: 

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

matematyka-10-klas-

merzlyak.html 

Переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v
=WnwgWM2j4P4 
 

Опрацювати та законспектувати: 

§ 3.21, 3.22 

Виконати вправи: 21.2; 21.4; 

22.2; 22.4 

 

  15.04.2020 

6 год 

Перше правило дослідження 
функції на екстремум. 

Мерзляк А. Г. Математика : 

алгебра і початки аналізу та 

геометрія, рівень стандарту : 

підруч. для 10 кл.: 

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

matematyka-10-klas-

merzlyak.html 

Переглянути відео:  

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

v=zmRFHyYMSnI 

 

Опрацювати та законспектувати: 

§ 3.23 

Виконати вправи: 23.4; 26.6 

 

  24.04.2020 

6 год 

Розв’язування задач на 

дослідження функцій на 

зростання, спадання, екстремум. 
Дослідження функцій на перегин. 

Мерзляк А. Г. Математика : 

алгебра і початки аналізу та 

геометрія, рівень стандарту : 

підруч. для 10 кл.: 

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

matematyka-10-klas-

merzlyak.html 

 

Закріпити: § 3.21-3.23 

Виконати тест 

 

М-21 

 

Середа В.О. 

Математика 

seredavaleria67@gmail

.com 

10.04.2020 

2 год 

Формула повної ймовірності.  

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

k882YAnrGDhZlQXD92mV1vly

CC_C6yc/view?usp=sharing 

Опрацювати та законспектувати 

матеріал. Виконати вправи. 

https://www.youtube.com/watch?v=WxsmoFEFBEs&list=PLYeu7IyFVZj8iEZmxLabNlRARY0o6WuKv&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=WxsmoFEFBEs&list=PLYeu7IyFVZj8iEZmxLabNlRARY0o6WuKv&index=23
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=WnwgWM2j4P4
https://www.youtube.com/watch?v=WnwgWM2j4P4
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=zmRFHyYMSnI
https://www.youtube.com/watch?v=zmRFHyYMSnI
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
mailto:seredavaleria67@gmail.com
mailto:seredavaleria67@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Ck882YAnrGDhZlQXD92mV1vlyCC_C6yc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ck882YAnrGDhZlQXD92mV1vlyCC_C6yc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ck882YAnrGDhZlQXD92mV1vlyCC_C6yc/view?usp=sharing


 

 

  17.04.2020 

2 год 

Повторення випробувань. 

Формула Бернуллі. 
https://drive.google.com/file/d/17

5Mp_PoDRPNOwH8bR8j-

9yHwwvtC0M1V/view?usp=shari

ng 

 

Опрацювати та законспектувати 

матеріал. Виконати вправи. 

  24.04.2020 

2 год 

Розв’язування вправ. Самостійна 

робота. 
https://drive.google.com/file/d/1b

OzuJVnRgu1i1eh1O7aRnqvCs7o

q7zPP/view?usp=sharing 

 

Розглянути розв’язуванні 

вправи. 

Виконати тест. 

М-11 

 

Середа В.О. 

Фізика та астрономія 

seredavaleria67@gmail

.com 

 

 

07.04.2020 

2 год 

Робота і потужність струму. 

Закон Джоуля – Ленца.   

Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., 

Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. 

ОФізика (рівень стандарту, за 

навчальною програмою 
авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В. М.) : 

підруч. для 11 кл 
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-

klas-bar-iakhtar-2019.html 

 

Опрацювати §3. Зробити 

конспект по контрольним 

запитанням.Розглянути 

розв’язані вправи.  

Виконати: Впр. 2,3 

 

 

  09.04.2020 

2 год 

Розв'язування задач на 

потужність електричного 

струму 

Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., 
Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. 

ОФізика (рівень стандарту, за 

навчальною програмою 
авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В. М.) : 

підруч. для 11 кл 

http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-
klas-bar-iakhtar-2019.html 

 

Переглянути § 21.  

Виконати тест. 

  14.04.2020 

2 год 

Електричний струм у металах. 

Залежність опору металів від 

температури. Надпровідність. 

Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., 
Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. 

ОФізика (рівень стандарту, за 

навчальною програмою 
авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В. М.) : 

підруч. для 11 кл 
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-

klas-bar-iakhtar-2019.html 

Опрацювати §5. Зробити 

конспект по контрольним 

запитанням. 

Вправа 5 (2-5) 

 

https://drive.google.com/file/d/175Mp_PoDRPNOwH8bR8j-9yHwwvtC0M1V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175Mp_PoDRPNOwH8bR8j-9yHwwvtC0M1V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175Mp_PoDRPNOwH8bR8j-9yHwwvtC0M1V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175Mp_PoDRPNOwH8bR8j-9yHwwvtC0M1V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOzuJVnRgu1i1eh1O7aRnqvCs7oq7zPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOzuJVnRgu1i1eh1O7aRnqvCs7oq7zPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOzuJVnRgu1i1eh1O7aRnqvCs7oq7zPP/view?usp=sharing
mailto:seredavaleria67@gmail.com
mailto:seredavaleria67@gmail.com
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html


 

  16.04.2020 

2 год 

Електричний струм у 

розчинах і розплавах  

електролітів.  Електроліз та 

його закони. 

Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., 

Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. 
ОФізика (рівень стандарту, за 

навчальною програмою 

авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В. М.) : 
підруч. для 11 кл 

http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-

klas-bar-iakhtar-2019.html 

 

Опрацювати §6. Зробити 

конспект по контрольним 

запитанням. 

Вправа 6(2-4) 

 

  21.04.2020 

2 год 

Електричний cтрум у вакуумі. 

Електровакуумні прилади 

Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., 

Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. 
ОФізика (рівень стандарту, за 

навчальною програмою 

авторського колективу під 

керівництвом Локтєва В. М.) : 
підруч. для 11 кл 

http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-

klas-bar-iakhtar-2019.html 

 

Опрацювати §8. Зробити 

конспект по контрольним 

запитанням. 

Вправа 8(1-3) 

  23.04.2020 

2 год 

Електричний струм в газах. 

Газові розряди та їх 

застосування. Плазма. 

Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., 

Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. 
ОФізика (рівень стандарту, за 

навчальною програмою 

авторського колективу під 
керівництвом Локтєва В. М.) : 

підруч. для 11 кл 

http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-

klas-bar-iakhtar-2019.html 

 

Опрацювати §7. Зробити 

конспект по контрольним 

запитанням. 

Вправа 7(2-5) 

М-23 Математика  

Саволюк Т.Ю. 

0680579351 

wertep@meta.ua 

 

10.04.2020 

2 год 

 

Формула Бернуллі, 

повторення випробувань 

Богомолов М.В. Практичні 

заняття з математики  

СаволюкТ.Ю.Посібник з вищої  

математики 

ст.291 

звіт розв’язку задач і вправ 

ст. 10 

М-23  17.04.2020 

2 год 

Розв’язування задач і вправ з 

теорії імовірності 

Богомолов М.В. Практичні 

заняття з математики  

ст.291-292 

 

звіт розв’язку задач і вправ 

http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html
http://shkola.in.ua/1149-fizyka-11-klas-bar-iakhtar-2019.html
mailto:wertep@meta.ua


Капіносов А.М. Математика 

Збірник тестових завдань 

ст .196-212 

М-23  
24.04.2020 

2 год 

 

 

Повторення теми «Вправи та 

задачі на проценти» 

Капіносов А.М. Математика 

Збірник тестових завдань 

Капіносов А.М.  ЗНО 

Математика  

ст.11-17 

 

звіт розв’язку задач і вправ 

ст.18-25 

 


