
Циклова комісія природничо-математичних дисциплін 

Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» 

 на період карантину з 25.04.2020 по 08.05.2020 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 

067 305 49 42 

zamkovalad@gmail.c

om 

 

 

28.04.2020 

2 год 

 

ЛПЗ №5. Визначення ємності 

конденсатора.  

Послідовне і паралельне 

з’єднання конденсаторів у 

батарею. 

«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 надіслані 

викладачем відеофрагменти, 

зафіксувати з них показники 

приладів у інструкційну 

карту на с. 272-273 

(письмово у зошит). 

Надіслати фото ЛПЗ на ел. 

адресу викладача 

zamkovalad@gmail.com 

 

30.04.2020 

2 год 
ЛПЗ №6. Визначення ЕРС та 

внутрішнього опору джерела 

постійного електричного 

струму (акумулятора). 

«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 

Подивитися надіслані 

викладачем відеофрагменти, 

зафіксувати з них показники 

приладів у інструкційну 

карту на с.50-52 (письмово у 

зошит). Надіслати фото ЛПЗ 

на zamkovalad@gmail.com. 

 

05.05.2020 

2 год 

 

ЛПЗ №7. Визначення 

питомого опору провідника. 

«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 

Подивитися надіслані 

викладачем відеофрагменти, 

зафіксувати з них показники 

приладів у інструкційну 

карту на с.52-53 (письмово у 

зошит). Надіслати фото ЛПЗ 

на zamkovalad@gmail.com. 

 

07.05.2020 

2 год 

 

ЛПЗ №8. Перевірка законів 

послідовного і паралельного 

з’єднання 

споживачів/провідників 

«Фізика підруч. для 11 кл./ за 

ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. 

О. – Харків: Вид-во «Ранок», 

2019.-272 с. : іл., фот. 

Подивитися відеофрагменти, 

зафіксувати з них показники 

приладів у інструкційну 

карту на с.49-50 (письмово у 

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


електричного струму.   https://bit.ly/2wbvNbw 

Відеофрагменти 

зошит). Надіслати фото ЛПЗ 

на zamkovalad@gmail.com. 

 

М21 

М22 

М23 

Фізика і 

астрономія/ 

Фізика ЗНО 

Замкова Леся 

Сергіївна 

067 305 49 42 

zamkovalad@gmail.c

om 

 

25.04.2020 

2 год 

 

Предмет астрономії. Її 

розвиток і значення в житті 

суспільства. Короткий огляд 

об’єктів дослідження в 

астрономії.  

Пришляк М.П. Астрономія 

(рівень стандарту…): підруч. для 

11 кл…- Харків: Вид-во «Ранок», 

2019.-144 с.:іл. 

https://bit.ly/2yIlpZs  

Презентація 

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

62H9eP2IsNelP3oYWlogr7bZ8-

kSLQ_H  

1. Скачати підручник за 

посиланням і прочитати с.4-8 

2. Записати звідти правила і 

надіслати на  

zamkovalad@gmail.com  

3. Подивитися відео за QR-

кодом на с.8 

4. Опрацювати презентацію  

5. Дати усно відповіді на 

контрольні питання на с.8 

29.04.2020 

2 год 
Небесна сфера та рух світил 

на ній. Сузір’я, Зоряні 

величини. Визначення 

відстаней до небесних світил. 

Небесні координати. 

Орієнтування на місцевості.  

Робота з рухомою картою 

зоряного неба. 

 

Пришляк М.П. Астрономія 

(рівень стандарту…): підруч. для 

11 кл…- Харків: Вид-во «Ранок», 

2019.-144 с.:іл. 

https://bit.ly/2yIlpZs  

Презентація 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHY

kNGand1ZllHMS03MmViR0NEcF

BtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3

M?zx=q308we4b99i1  

Тест 1 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHY

kNGand1ZllHMS03MmViR0NEcF

BtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3

M?zx=q308we4b99i1  

Рухома карта зоряного неба 

онлайн: 

http://meteoweb.ru/astro/skaymaps

1.php) 

1. Виконати тест 1 

2. Прочитати §1 с. 9-12,   

§2 с. 13-16 

3. Законспектувати і вивчити   

основні поняття з 

презентації.  

4. Замалювати небесну 

сферу, її основні точки і лінії 

у зошит! 

5. Виписати ті сузір’я, які 

видно на нічному небі 

Ладижина у день вашого 

народження. (координати 

подивіться у вікіпедії і 

скористайтеся посиланням 

на рухому карту. 

6. Надіслати фото конспекту 

на zamkovalad@gmail.com  

7. Подивитися надіслані 

відео 

8. Подивитися два короткі 

відео за QR-кодами на 

с.12,16 

9. Дати усно відповіді на 

https://bit.ly/2wbvNbw
mailto:zamkovalad@gmail.com
mailto:zamkovalad@gmail.com
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/2yIlpZs
https://drive.google.com/open?id=162H9eP2IsNelP3oYWlogr7bZ8-kSLQ_H
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https://drive.google.com/open?id=162H9eP2IsNelP3oYWlogr7bZ8-kSLQ_H
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/2yIlpZs
https://drive.google.com/drive/folders/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHYkNGand1ZllHMS03MmViR0NEcFBtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3M?zx=q308we4b99i1
https://drive.google.com/drive/folders/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHYkNGand1ZllHMS03MmViR0NEcFBtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3M?zx=q308we4b99i1
https://drive.google.com/drive/folders/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHYkNGand1ZllHMS03MmViR0NEcFBtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3M?zx=q308we4b99i1
https://drive.google.com/drive/folders/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHYkNGand1ZllHMS03MmViR0NEcFBtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3M?zx=q308we4b99i1
https://drive.google.com/drive/folders/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHYkNGand1ZllHMS03MmViR0NEcFBtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3M?zx=q308we4b99i1
https://drive.google.com/drive/folders/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHYkNGand1ZllHMS03MmViR0NEcFBtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3M?zx=q308we4b99i1
https://drive.google.com/drive/folders/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHYkNGand1ZllHMS03MmViR0NEcFBtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3M?zx=q308we4b99i1
https://drive.google.com/drive/folders/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHYkNGand1ZllHMS03MmViR0NEcFBtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3M?zx=q308we4b99i1
https://drive.google.com/drive/folders/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHYkNGand1ZllHMS03MmViR0NEcFBtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3M?zx=q308we4b99i1
https://drive.google.com/drive/folders/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHYkNGand1ZllHMS03MmViR0NEcFBtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3M?zx=q308we4b99i1
http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php
http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php
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контрольні питання на 

с.12,16 

 

06.05.2020 

2 год 

 

Час та календар. Видимий рух 

Сонця та Місяця. 

 

Пришляк М.П. Астрономія 

(рівень стандарту…): підруч. для 

11 кл…- Харків: Вид-во «Ранок», 

2019.-144 с.:іл. 

https://bit.ly/2yIlpZs  

Презентація 

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

9-

yfX1bU39GJCAsA3mIFaVwBCHI

JlDCt  

Тест 2 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHY

kNGand1ZllHMS03MmViR0NEcF

BtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3

M?zx=q308we4b99i1 

 

1. Виконати тест 2 

2. Прочитати §3 с. 17-19,   

§4 с. 20-22 

3. Законспектувати і вивчити   

основні поняття з 

підручника.  

4. Надіслати фото конспекту 

на zamkovalad@gmail.com  

5. Подивитися надіслані 

відео 

6. Подивитися відео за QR-

кодом на с.17 

7. Дати усно відповіді на 

контрольні питання на с.19 

08.05.2020 

2 год 
Видимий рух планет. Закони 

Кеплера. Визначення маси і 

розмірів небесних тіл.   

Пришляк М.П. Астрономія 

(рівень стандарту…): підруч. для 

11 кл…- Харків: Вид-во «Ранок», 

2019.-144 с.:іл. 

https://bit.ly/2yIlpZs  

Презентація 

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

xhlUJFDRdKWfFqmpJVXaBcUld

UlP7Gwq 

 

1. Прочитати §5 с. 24-27,   

§6 с. 28-29 

2. Законспектувати і вивчити   

основні поняття з 

презентації.  

3. Надіслати фото конспекту 

на zamkovalad@gmail.com  

4. Подивитися надіслані 

відео 

5. Подивитися відео за QR-

кодом на с.28 

6. Дати усно відповіді на 

контрольні питання на с.27  

7. Виконати тест за QR-

кодом на с.29 

 

 

https://bit.ly/2yIlpZs
https://drive.google.com/open?id=19-yfX1bU39GJCAsA3mIFaVwBCHIJlDCt
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https://drive.google.com/drive/folders/0B0GD69b3mOOvfms1SVFHYkNGand1ZllHMS03MmViR0NEcFBtUjAxTC14M1d1Ymw3WEp4U3M?zx=q308we4b99i1
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М-11 

М-12 

М-13 

 

Хімія 

Зубрицька Л.Б. 

380974639883 

zubritskayachemistry

@ukr.net 

29.04.2020 

2 год 
Тема: Основи. Властивості 

застосування гідроксидів 

Натрію і Кальцію 

Практичне заняття 

1.Виявлення йонів у металах 

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 § 37 

  6.05.2020 

2 год 
Тема: Солі. Їх поширення в 

природі. Середні і кислі солі. 

Поняття про жорсткість води 

та способи її усунення 

1.Солі - мінеральні добрива 

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 § 27 

  8.05.2020 

2 год 
Тема: Солі. Їх поширення в 

природі. Середні і кислі солі. 

Поняття про жорсткість води 

та способи її усунення 

1.Жорсткість води.  

2.Методи усунення. 

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 § 34 

М-11 Географія 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

 

28.04.2020 

2 год 

Тема 1.Україна в 

геополітичному вимірі Тема 2. 

Україна в системі глобальних 

економічних відносин 

Кобернік С. Г. Географія (рівень 

стандарту) : підруч. для 10 кл. 

закл. заг. серед. освіти  – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 

2018. – 176 §48,49 

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

geografya-kobernk-kovalenko-10-

klas.html 

Опрацювати матеріал. Тези. 

 

https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn
mailto:kab420@ukr.net
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


  

05.04.2020 

2 год 

Вступ. Тема 1. Топографія   

 

Кобернік С. Г. Географія (рівень 

стандарту) : підруч. для 11 кл. 

закл. заг. серед. освіти  – 

Кам’янець-Подільський : Абетка, 

2019. – 176 §2,3,4 

11-klas-geografija-kobernik-

2019.pdf 

 

Опрацювати матеріал. Тези. 

 

М-12, 

М-13 

 

Географія 

Мисько О.О. 

0989044329 

0989044329@ukr.net 

 

25.04.2020 

2 год 

 

Тема: Політична географія та 

геополітика. 

 Географічні складники 

політичної географії: 

географічний простір, території, 

географічні місця. Політичні 

складники: політичні інституції, 

політичні відносини, «сила». 

Територіально-політичні 

системи національного і 

наддержавного рівнів.    

Геополітика, її складові  

Зовнішня та внутрішня 

геополітика. Геополітика 

«сили».  Різновиди «сили». 

Взаємозв’язок між 

національними та 

геополітичними інтересами 

держави 

 

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 

 

  28.04.2020 

2 год 

 

Тема: Українська держава. 

Населення України 

Українська держава і територія 

держави України.     

Політико-географічне 

положення України: глобальне, 

регіональне, сусідське.  

Політико-економічна оцінка 

державного кордону України. 

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-

Опрацювати матеріал, 

конспект, тестові завдання 

 

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/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


Реформування адміністративно-

територіального устрою 

України.  

Кількість населення України. 

Відтворення населення: 

показники та природні, 

соціальні, економічні чинники 

народжуваності й смертності, їх 

просторові відмінності. 

Особливості вікового і 

статевого складу населення 

України.  

Міграційні процеси в Україні. 

Українці на світовому і 

регіональному ринку праці. 

Демографічна політика в 

Україні.  

Система розселення. Міські 

агломерації,  урбанізація, 

субурбанізація і 

джентрифікація.  Особливості 

сільських населених  пунктів. 

 

geografiya-11-klas-gilberg.html 

 

  05.05.2020 

2 год 

 

Тема: Економіка України в 

міжнародному поділі праці  

   Сучасні риси національної 

економіки України.     

Конкурентні переваги України 

на світових   ринках 

сільськогосподарської 

продукції, рудної сировини і 

металів.   

Сучасні тенденції та 

регіональні відмінності 

розвитку енергетики в Україні.  

Замкнутий технологічний цикл 

розроблення і виробництва 

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 

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


літаків  в Україні, експорт та 

імпорт авіаракетної техніки. 

Виробництво автомобілів, 

сільськогосподарської техніки: 

тенденції розвитку, міжнародне 

кооперування. 

Місце України в глобальних 

ланцюгах  доданої вартості 

виробництва та реалізації 

електронної продукції. 

Виробництва фармацевтичної 

продукції та побутової хімії: 

чинники та особливості 

розташування підприємств. 

Особливості розвитку й 

просторової організації 

виробництва меблів, текстилю, 

одягу, взуття, продуктів 

харчування. 

Міжнародні транспортні 

коридори на території  України.   

Офшорна розробка 

програмного забезпечення в 

Україні. 

Ресурсний потенціал і 

перспективи розвитку 

рекреаційного комплексу в 

Україні. 

Місце України на світовому 

ринку інвестицій і запозичень. 

Транснаціональні фінансові 

корпорації (банки, фінансові 

компанії) в Україні.  

Сучасні форми просторової 

організації виробництва товарів 

і послуг в Україні. 

Досвід реалізації планів сталого 



(збалансованого) розвитку в 

різних країнах та стратегія 

збалансованого розвитку 

України.   

 

 М-22 Математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

28.04.2020 

2 год 
Тема: Графіки 

тригонометричних функцій. 

Спрощення 

тригонометричних виразів. 

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

=9TmYR8P1kgQ 

 

youtube.com/watch?v=5-

OWSfofGxk  

 

 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал. 

2. Виписати формули  

3. Виконати тест 

4.Переглянути відео та 

законспектувати задачі. 

 Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

  

30.04.2020 

2 год 
ПЗ.  Тема: Тригонометричні 

рівняння і нерівності. 

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

=VQIR9OjbFEU 

 

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

=OxzCpL4oB5Y 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал. 

2. Виписати формули  

3. Виконати тест 11.4. 

4.Переглянути відео та 

законспектувати задачі. 

 Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

  

05.05.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Системи 

алгебраїчних і 

трансцендентних рівнянь 

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

=umX9Sjrw50U 

 

youtube.com/watch?v=T5HQ2Bp_

5jM 

 

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

=z3tyoRdKqYo 

1.Зробити тести 

2.Переглянути відеоуроки та 

записати задачі в конспект. 

3.Виконати самостійну 

роботу . 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9TmYR8P1kgQ
https://www.youtube.com/watch?v=9TmYR8P1kgQ
https://www.youtube.com/watch?v=VQIR9OjbFEU
https://www.youtube.com/watch?v=VQIR9OjbFEU
https://www.youtube.com/watch?v=OxzCpL4oB5Y
https://www.youtube.com/watch?v=OxzCpL4oB5Y
https://www.youtube.com/watch?v=umX9Sjrw50U
https://www.youtube.com/watch?v=umX9Sjrw50U
https://www.youtube.com/watch?v=z3tyoRdKqYo
https://www.youtube.com/watch?v=z3tyoRdKqYo


  06.05.2020 

2 год 
Тема: Похідна функції. 

Знаходження похідних. 

Фізичний та геометричний 

зміст похідної. 

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

=jA72ceB5zMI 

 

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

=u7HWUJUWWE0 

 

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

=UvY-5-YjWY4 

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

=rLguHEaZagY 

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

=B3MR3wI3Ix4 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал. 

2. Виписати формули  

3. Виконати самостійну 

роботу. 

4.Переглянути відео та 

законспектувати задачі. 

 Сфотографувати конспект 

і надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

  07.05.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Інтегрування  

функцій. Знаходження площ 

плоских фігур та обємів тіл 

обертання. 

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

=wP4XTjNiGCI 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал. 

2. Виписати формули  

3. Виконати самостійну 

роботу. 

4.Переглянути відео та 

законспектувати задачі. 

 Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

  08.05.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Геометричні задачі 

планіметрії. 

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

=ryTOEUfZldc 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал. 

2. Виписати формули  

3. Виконати тест. 

4.Переглянути відео та 

законспектувати задачі. 

 Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

М-21 

М-22 
Математика ЗНО 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

27.04.2020 

2 год 
Тема: Тема: Піраміда  https://www.obozrevatel.com/moya

shkola/zno/11klass/matematika/kap

inosov-2019/tema-37    

Капіносов А.М. Математика 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал  

с. 429 – 433 

2. Виконати завдання: 

https://www.youtube.com/watch?v=jA72ceB5zMI
https://www.youtube.com/watch?v=jA72ceB5zMI
https://www.youtube.com/watch?v=u7HWUJUWWE0
https://www.youtube.com/watch?v=u7HWUJUWWE0
https://www.youtube.com/watch?v=UvY-5-YjWY4
https://www.youtube.com/watch?v=UvY-5-YjWY4
https://www.youtube.com/watch?v=rLguHEaZagY
https://www.youtube.com/watch?v=rLguHEaZagY
https://www.youtube.com/watch?v=B3MR3wI3Ix4
https://www.youtube.com/watch?v=B3MR3wI3Ix4
https://www.youtube.com/watch?v=wP4XTjNiGCI
https://www.youtube.com/watch?v=wP4XTjNiGCI
https://www.youtube.com/watch?v=ryTOEUfZldc
https://www.youtube.com/watch?v=ryTOEUfZldc
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https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-37
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-37


ЗНО, комплексне видання для 

підготовки до ЗНО і ДПА/ , 

Капіносов А.М.(та ін.) 2019 

37.23 – 37.27 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathemati

cs 

  

04.05.2020 

2 год 
Тема: Циліндр. Конус. Куля. https://www.obozrevatel.com/moya

shkola/zno/11klass/matematika/kap

inosov-2019/tema-38-40   

Капіносов А.М. Математика 

ЗНО, комплексне видання для 

підготовки до ЗНО і ДПА/ , 

Капіносов А.М.(та ін.) 2019. 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал.  

с. 438 – 442, с.447-452, 

 с. 457-460 

2. Виконати завдання: 

38.21 –38.23. 

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 

27.04.2020 

6 год 
Тема. Веб-сторінки. Веб-

сайти. Структура веб-сайтів 

1. Класифікація веб-сторінок 

2. Елементи веб-сторінок  

3. Класифікація веб-сайтів  

4. Структура веб-сайтів 

5. Основні вимоги до веб-сайтів  

6. Оцінювання веб-сайтів 

Теоретичний матеріал 

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

Z5VOFx6fgLGSuJItAJR6aHdZDV

eVh33A 

Ознайомитись з теоретичним 

матеріалом 

Дати відповіді на запитання 

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

id=1_mnfNQAhA2LhbaNeYta

jBFUlKST52vnO 

 Надіслати фото відповідей 

на запитання 

Підготуватись до тестового 

опитування 

Здати онлайн-тест з теми 

https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
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=1_mnfNQAhA2LhbaNeYtajBFUlKST52vnO
https://drive.google.com/open?id=1_mnfNQAhA2LhbaNeYtajBFUlKST52vnO
https://drive.google.com/open?id=1_mnfNQAhA2LhbaNeYtajBFUlKST52vnO


Сучасні служби Інтернету 
https://onlinetestpad.com/hovw

ltibl3nje 

 

  04.05.2020 

6 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 основних 

сервісів Web 2.0. 

Теоретичний матеріал 

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

4Jdf0LdJ8gbIdmALbxiPzsalqKu8C

06I 

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/hpi5j

mevsb67c 

М-11 

М-12 

М-13 

Математика 

Середа В.О. 

seredavaleria67@gma

il.com 

 

 

25.04.2020 

6 год 

Дослідження функцій, побудова 

графіків. Найбільше і найменше 

значення функції на проміжку. 

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 

 

Опрацювати та 

законспектувати: § 3.24 

Виконати вправи: 24.3; 24.5 

 

  27.04.2020 

6 год 

Диференціал функції, його 

геометричний зміст. 

Знаходження приблизного 

приросту функції, приблизного 

значення функції в точці, 

приросту аргументу. 

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/f

mib/8abramchuk_vstup_matemat_a

nalizu_diferen_chislennya/page16.

htm 

Опрацювати та 

законспектувати матеріал.  

Виконати вправи. 

  29.04.2020 

6 год 

Застосування диференціала 

функції до наближених 

обчислень. 

https://yukhym.com/uk/diferentsiyu

vannya-funktsij/diferentsial-

prikladi-nablizhenikh-

obchislen.html 

 

Розглянути приклади.  

Виконати тест. 

М-13  04.05.2020 

2 год 

Розв’язування задач по темі 

«Похідна». Самостійна робота 

Мерзляк А. Г. Математика : 

алгебра і початки аналізу та 

геометрія, рівень стандарту : 

Виконати вправи: сторінка 

139-140, № 26.31(1,2); 

26.34(1 

https://onlinetestpad.com/hovwltibl3nje
https://onlinetestpad.com/hovwltibl3nje
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
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://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/8abramchuk_vstup_matemat_analizu_diferen_chislennya/page16.htm
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/8abramchuk_vstup_matemat_analizu_diferen_chislennya/page16.htm
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/8abramchuk_vstup_matemat_analizu_diferen_chislennya/page16.htm
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/8abramchuk_vstup_matemat_analizu_diferen_chislennya/page16.htm
https://yukhym.com/uk/diferentsiyuvannya-funktsij/diferentsial-prikladi-nablizhenikh-obchislen.html
https://yukhym.com/uk/diferentsiyuvannya-funktsij/diferentsial-prikladi-nablizhenikh-obchislen.html
https://yukhym.com/uk/diferentsiyuvannya-funktsij/diferentsial-prikladi-nablizhenikh-obchislen.html
https://yukhym.com/uk/diferentsiyuvannya-funktsij/diferentsial-prikladi-nablizhenikh-obchislen.html


підруч. для 10 кл.: 

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

matematyka-10-klas-merzlyak.html 

 

,3); 26.38(1,4); 26.39(2). 

М-11 

М-12 

 06.05.2020 

4 год 

Розв’язування задач по темі 

«Похідна». Самостійна робота 

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 

 

Виконати вправи: сторінка 

139-140, № 26.31(1,2); 

26.34(1 

,3); 26.38(1,4); 26.39(2). 

М-13  06.05.2020 

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/1153-

matematyka-10-klas-merzlyak.html 

 

Опрацювати та 

законспектувати: § 3.24 

Виконати вправи: 24.3; 24.5 

 

М-21  08.05.2020 Повторення матеріалу по темі: 

«Функції, їх властивості та 

графіки». Метод інтервалів.  

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

PVYcu0_mdyidRBym8q6m6qT7F

yveZ/view?usp=sharing 

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

EAasAPjpTVn7vz-

gnZdAI6W8u3aRlg/view?usp=shar

ing 

https://drive.google.com/file/d/1c7-

8TrFUpHAiOs2gyzOet2cZHCVEk

mfL/view?usp=sharing 

Переглянути відео: 

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

=2OXuodSusQc 

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

=jY0TU3ySyxs 

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

=x2hpur0uYlI 

 

Опрацювати теоретичний 

матеріал, переглянути відео.  

Виконати тести:  

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

1yjkYAUnOeqatkyyTDhUYjjh

noVAHiQkz/view 
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М-11 

 

 

 

28.04.2020 

2 год 

Електропровідність 

напівпровідників. Власна та 

домішкова провідності 

напівпровідників.  Електронно-

дірковий перехід: його 

властивості і застосування. 

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 §9. Зробити 

конспект по контрольним 

запитанням. 

Вправа 9 (1-3) 

 

30.04.2020 

2 год 

Застосування  електричного 

струму у різних середовищах у 

техніці і технологіях. 

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 

Законспектувати с.54 

Зразки розв’язків задач, 

надісланих викладачем 

Розв’язати  Завдання 1-5 с.55 

Підготуватися до к/р з 

розділу «Електродинаміка» 

05.05.2020 

2 год 

Контрольна робота  

«Електродинаміка» 

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

посиланням. Розв»язати 

задачі за індивідуальним 

варіантом. 

  07.05.2020 

2 год 

ЛПЗ №5. Визначення ємності 

конденсатора.  

Послідовне і паралельне 

з’єднання конденсаторів у 

батарею. 

«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 надіслані 

викладачем відеофрагменти, 

зафіксувати з них показники 

приладів у інструкційну 

карту на с. 272-273 

(письмово у зошит). 

М-23 Математика  

Саволюк Т.Ю. 

0680579351 

wertep@meta.ua 

 

30.04.20 

2 год. 

 

Повторення теми «Функції і 

графіки, метод інтервалів» 

Капіносов  А.М. Математика. 

Збірник тестових завдань 

ст.154-172 

звіт розв’язку задач і вправ 
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М-23  06.05.20 

2 год. 

Повторення теми «Показникові 

та логарифмічні рівняння та 

нерівності. Графіки 

показникової та логарифмічної 

функції 

Капіносов  А.М. Математика. 

Збірник тестових завдань 

ст.116-143     

 звіт розв’язку задач і вправ 

 

  07.05.20 

2 год. 

 

Повторення теми «Графіки 

тригонометричних функцій, 

спрощення тригонометричних 

виразів» 

Капіносов  А.М. Математика. 

Збірник тестових завдань 

ст.46-54     

 звіт розв’язку задач і вправ 

 

  08.05.20 

2 год. 

Повторення теми 

«Тригонометричні рівняння та 

нерівності» 

Капіносов  А.М. Математика. 

Збірник тестових завдань 

ст.122-136 

звіт розв’язку задач і вправ 

 


