
Циклова комісія природничо-математичних дисциплін 

Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 на період карантину з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

 

Група Викладач, дисципліна 

Дата 

Кількість 

годин 

Тема лекції, план, зміст лекції Література Завдання студентам 

Е-11, 

Е-12 
Інформатика 

Величко Т.Г. 

0972175152 

Velictam1@gmail.com 

07.04.2020 

4 год. 

1. Автоматизоване створення і 

публікація веб-ресурсів 

«Основи автоматизованого 

створення та публікації веб-

ресурсів» 

 

Матеріали з Google-диску 

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

=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk

1i5KVLRFCc 

Опорний конспект, 

переглянути відео. 

https://drive.google.com/ope

n?id=1hOwghpj_OhwfkQ5h

vb_Xxk1i5KVLRFCc 

 

 

14.04.2020 

4 год. 

Лабораторна робота 

«Автоматизоване створення веб-

сайту засобами Google Sites» 

Інструкційна картка 

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

=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk

1i5KVLRFCc 

Виконати лабораторну 

роботу і вислати на 

електронну адресу 

tamara_velichko@meta.ua 

  

 

21.04.2020 

4 год. 

Лабораторна робота 

«Автоматизоване створення веб-

сайту засобами Google Sites» 

Матеріали з Google-диску 

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

=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk

1i5KVLRFCc 

Опорний конспект, 

переглянути відео. 

https://drive.google.com/ope

n?id=1hOwghpj_OhwfkQ5h

vb_Xxk1i5KVLRFCc 

 

Е-11 

Е-12 

 

Хімія 

Дідик Д.М. 

380974250598 

darja-pojan@rambler.ru 

7.04.2020 

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. 

https://sites.google.com/view/all

hemi/%D1%82%D0%B5%D0%

BE%D1%80%D1%96%D1%8F

/33-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%

D0%BB%D1%83%D0%BA%D

0%B8-

%D0%BD%D0%B5%D0%BC

%D0%B5%D1%82%D0%B0%

D0%BB%D1%96%D0%B2-

%D0%B7-

Опрацювати §24,  

конспект 
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5.Опрацювати перетворення з 

кислотаи. 

%D0%B3%D1%96%D0%B4%

D1%80%D0%BE%D0%B3%D

0%B5%D0%BD%D0%BE%D0

%BC-

%D0%B0%D0%BC%D0%BE

%D0%BD%D1%96%D0%B0%

D0%BA 

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 

  9.04.2020 

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 

4.Застосування озону, озоновий 

шар 

 

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) 

  14.04.2020 

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 

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) 

https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/33-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/33-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/33-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/33-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/33-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/33-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/33-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA
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5.Екологічна проблема, кислотні 

дощі 

 

 

16.04.2020 

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) 

 

21.03.2020 

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) 

 

23.04.2020 

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) 

 

Е-11, 

Е-12 
Географія 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

07.04.2020 

   2 год 
Географія світової економіки 

Поняття «глобальна економіка». 

Світовий ринок технологій, 

Кобернік С. Г. Географія 

(рівень стандарту) : підруч. 

для 11 кл. закл. заг. серед. 

Опрацювати матеріал. 

Тези. 

 

https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn
https://is.gd/fbvhIn
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http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf


kab420@ukr.net патентів і ліцензій, інформаційно-

технологічних послуг.     

Географічність міжнародної 

спеціалізації та кооперування 

виробництва. Міжнародний ринок 

товарів 

Виробництво с.г. продукції у світі 

освіти  – Кам’янець-

Подільський : Абетка, 2019. – 

176 §23,24 

11-klas-geografija-kobernik-

2019.pdf 

 

14.04.2020 

2 год 
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  

 

 Кобернік С. Г. Географія 

(рівень стандарту) : підруч. 

для 11 кл. закл. заг. серед. 

освіти  – Кам’янець-

Подільський : Абетка, 2019. – 

176 §25 

11-klas-geografija-kobernik-

2019.pdf 

 

Опрацювати матеріал. 

Тези. 

Тести 

21.04.2020 

2 год 

Географія світових транспортно-

логітичних 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. 
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Е-11 

Е-12 

Фізика і астрономія 

Саволюк П.П. 

0680228607 

wertep@meta.ua 

 

08.04.2020 

4год. 

Робота і потужність струму. Закон 

Джоуля – Ленца.   

Л3  Жданов Л.С.,  Фізика. 

Підр. для середніх 

спеціальних навчальних 

закладів. – К.: Высшая школа,  

1983. 

Л3 § 19.1-19.4                             

Задачі для повт.Л1 

№155,156Короткий 

конспект, звіт розв’язку 

задач 

Е-11 

Е-12 
 10.04.2020 

4 год 

Розвязування задач на потужність 

електричного струму. 

 

 

 Задачі для повт.  Л1 № 

157-159 

Е-11 

 

Е-12 

 15.04.2020 

4 год 

 

Термоелектронна емісія. Термо 

Е.Р.С. Контактна різниця 

потенціалів. Термопара. Явище 

Пельтє 

Л1.Гончаренко С.У. Фізика: 

Підруч. для 10 кл. серед. заг. 

шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 с. 

Л3. .Жданов Л.С., . Підр. для 

середніх спец. навчальних 

закладів. – К.: Вища школа,  

1983 

Л3 §20.1-20.5     

Е-11 

 

Е-12 

 17.04.2020 

2год 

 

Електричний струм у розчинах і 

розплавах  електролітів.  Електроліз 

та його закони. 

Л1.Гончаренко С.У. Фізика: 

Підруч. для 10 кл. серед. заг. 

шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 с. 

Л3. .Жданов Л.С., . Підр. для 

середніх спец. навчальних 

закладів. – К.: Вища школа,  

1983 

Л1 § 88,89,       Впр.26(1,2)                

Л3 § 21.1-21.5  

звіт розв’язку задач 

Е-11 

 

Е-12 

 22.04.2020 

4год 

Застосування електролізу. 

Гальванічні елементи і 

акумулятори. 

Л1.Гончаренко С.У. Фізика: 

Підруч. для 10 кл. серед. заг. 

шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 с. 

Л3. .Жданов Л.С., . Підр. для 

середніх спец. навчальних 

закладів. – К.: Вища школа,  

1983 

 

Л1 § 90,       Впр.26(3,4)               

Л3 § 21.6, 22.1-22.5          

звіт розв’язку задач 

Е-11 

 

Е-12 

 24.04.2020 

4год 

Електричний струм в газах. Газові 

розряди та їх застосування. Плазма. 

Л1.Гончаренко С.У. Фізика: 

Підруч. для 10 кл. серед. заг. 

шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 с. 

Л3. .Жданов Л.С., . Підр. для 

середніх спец. навчальних 

закладів. – К.: Вища школа,  

1983 

Л1 § 91-93,                  Л3 § 

23.1-23.4,6,7 

фото звіт розв’язку задач 

mailto:wertep@meta.ua


 

Е-21 

Е-22 

Фізика і астрономія 

Саволюк П.П. 

0680228607 

wertep@meta.ua 

 

06.04.2020 

4 год 

 

Термоядерні реакції.  Проблеми 

розвитку ядерної енергетики в 

Україні. Чорнобильська катастрофа 

та ліквідація її наслідків. Боротьба 

за ліквідацію загрози ядерної війни.  

Одержання та використання 

радіоактивних ізотопів, їх 

застосування. 

Л2.Гончаренко С.У. Фізика: 

Підруч. для 11 кл. серед. заг. 

шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 с. 

Л3. .Жданов Л.С., . Підр. для 

середніх спец. навчальних 

закладів. – К.: Вища школа,  

1983. 

 

Л2 §89-90,96                   Л3 

§42.6- 42.8 Короткий 

конспект, звіт розв’язку 

задач 

 

Е-21 

Е-22 

 13.04.2020 

4 год 

 

Елементарні частинки . Загальна 

характеристика елементарних  

частинок.  Кварки. Космічне 

випромінювання. Методи 

реєстрації елементарних частинок. 

Практичне заняття. Розвязування 

задач по темі "Ядерна фізика" 

Л2.Гончаренко С.У. Фізика: 

Підруч. для 11 кл. серед. заг. 

шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 с. 

Л3. .Жданов Л.С., . Підр. для 

середніх спец. навчальних 

закладів. – К.: Вища школа,  

1983 

Л2 §97-101                   Л3 

§41.1- 41.7 

звіт розв’язку задач 

 

Задачі для повт.             Л2   

№ 111-113 

Е-11 

Е-12 
Математика 

Саволюк Т.Ю. 

0680579351 

wertep@meta.ua 

 

06.04.2020 

4 год. 

Диференціювання функцій Шкіль М.І. Алгебра і початки 

аналізу 

Зайцев І.Л. Елементи вищої 

математики 

ст.53-82 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

ст.214-215 

  09.04.2020 

4 год 

Фізичний зміст першої похідної та 

його застосування 

Зайцев І.Л. Елементи вищої 

математики 

СаволюкТ.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.166-171 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

ст .65 

  13.04.2020 

4 год 

 

Друга похідна, її фізична суть та 

застосування 

Зайцев І.Л. Елементи вищої 

математики 

СаволюкТ.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.212-213 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

ст. 66-68 

  16.04.2020 

4год 

 

 

Геометричний зміст похідної. 

Рівняння  дотичної і нормалі. 

Дослідження , функції на зростання 

і спадання. 

Зайцев І.Л. Елементи вищої 

математики 

СаволюкТ.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.175-178 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

ст.66 

 

  23.04.2020 

4год 

 

Перше правило дослідження  

функції на екстремум 

Зайцев І.Л. Елементи вищої 

математики 

Богомолов М.В. Практичні 

заняття з математики  

ст.218-227 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

ст.79-85 

mailto:wertep@meta.ua
mailto:wertep@meta.ua


Е-21 

Е-22 

Математика 

Саволюк Т.Ю. 

0680579351 

wertep@meta.ua 

 

06.04.2020 

4 год 

 

Повторення теми «Вправи та задачі 

на проценти» 

Капіносов  А.М. Математика. 

Збірник тестових завдань 

Капіносов  А.М. ЗНО 

Математика 

ст.11-18     

 звіт розв’язку задач і 

вправ 

ст.18-25 

 

  08.04.2020 

4 год 

додаткові тести по підготовці до 

ЗНО 

Забєлишинська М.Я та ін.. 

Математика ЗНО 2016 

ст.232-238 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

 

 

  13.04.2020 

4 год 

Повторення теми «Функції і 

графіки, метод інтервалів» 

Капіносов  А.М. Математика. 

Збірник тестових завдань 

ст.154-172 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

  15.04.2020 

4 год 

 

додаткові тести по підготовці до 

ЗНО 

Забєлишинська М.Я та ін.. 

Математика ЗНО 2016 

ст.239-246 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

  22.04.2020 

4год 

додаткові тести по підготовці до 

ЗНО 

Забєлишинська М.Я та ін.. 

Математика ЗНО 2016 

ст.248-254 

звіт розв’язку задач і 

вправ 

 

mailto:wertep@meta.ua

