
Циклова комісія природничо-математичних дисциплін 

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

 на період карантину з 16.03.2020 р. по 03.04.2020 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 

17.03.2020 

4 год. 

«Сервіси Google»   Матеріали з Google-диску 

https://drive.google.com/open

?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb

_Xxk1i5KVLRFCc 

Опорний конспект, 

переглянути відео. 

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

=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk

1i5KVLRFCc 

24.03.2020 

4 год. 

Лабораторна робота «Спільна 

робота  з документами в Google 

Doc» 

Інструкційна картка 

https://drive.google.com/open

?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb

_Xxk1i5KVLRFCc 

Виконати лабораторну роботу 

і вислати на електронну 

адресу 

tamara_velichko@meta.ua 

  

31.03.2020 

4 год. 

Контроль знань з теми «Сервіси 

Google»   

 

Автоматизоване створення і 

публікація веб-ресурсів 

«WEB-дизайн, загальні поняття 

про веб-сторінки 

 

Матеріали з Google-диску 

https://drive.google.com/open

?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb

_Xxk1i5KVLRFCc 

Пройти тест 

https://onlinetestpad.com/hnnqv

krqvrd54 

Опорний конспект, 

переглянути відео. 

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

=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk

1i5KVLRFCc 

 

Е-11 

Е-12 

Хімія 

Дідик Д.М. 

380974250598 

darja-pojan@rambler.ru 

17.03.2020 

2 год 

Тема: Кислотність розчинів 

солей. Гідроліз солей 

1. Класифікація солей. 

2. Взаємодія солей із водою. 

Поняття про гідроліз. 

3. Гідроліз солей утворених 

слабкими кислотами та сильними 

основами. 

4. Гідроліз солей, утворених 

сильними кислотами та слабкими 

основами. 

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 §13 

2. Виконати завдання для 

закріплення:  

відповісти на питання після 

параграфу (184, 185, 186) 

https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
mailto:tamara_velichko@meta.ua
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://onlinetestpad.com/hnnqvkrqvrd54
https://onlinetestpad.com/hnnqvkrqvrd54
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://drive.google.com/open?id=1hOwghpj_OhwfkQ5hvb_Xxk1i5KVLRFCc
https://is.gd/fbvhIn


5. Гідроліз солей утворених 

слабкими кислотами та слабкими 

основами 

6. Необоротний гідроліз 

  19.03.2020 

2 год 

Тема: Поняття про 

гальванічний елемент як 

хімічне джерело електричного 

струму 

1. Поняття про гальванічний 

елемент. 

2. Різновиди та характеристики 

гальванічних елементів. 

3. Хімічні джерела струму 

навколо нас. 

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 §14 

2. Виконати завдання для 

закріплення:  

відповісти на питання після 

параграфу (190, 192) 

  24.03.2020 

2 год 

 

 

 

 

Тема: Неорганічні речовини і 

їхні властивості неметалів. 

Загальна характеристика 

неметалів. Фізичні властивості. 

Алотропія. Алотропні 

модифікації речовини 

неметалічних елементів. 

Явище адсорбції 

1. Особливості будови 

електронної оболонки атомів та 

місце в Періодичній системі 

2. Поширеність металічних 

елементів у природі 

3. Неметали. Явище алотропії 

4. Хімічні властивості неметалів 

5. Леткі сполуки неметалічних 

елементів з гідрогеном 

Григорович О. В. Хімія 

(рівень стандарту) : підруч. 

для 11 кл. закл. загал. серед. 

освіти / Олексій 

Григорович. — Харків : 

Вид-во «Ранок», 2019. — 

224 с. : іл., фот. 

 

1. Опрацювати § 15 

2. Виконати завдання для 

закріплення:  

відповісти на питання після 

параграфу (200, 201, 202, 203, 

204, 205) 

26.03.2020 

2 год 

 

Тема: Окисні та відновні 

властивості неметалів. 

Застосування неметалів 

1. Що таке окисно-відновні 

реакції 

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

allhemi/%D1%82%D0%B5%

D0%BE%D1%80%D1%96%

D1%8F/29-

%D0%BE%D0%BA%D0%B

Дати відповіді на питання: 

1. Напишіть 5 прикладів 

алотропної модифікації. 

2. Напишіть 8 формул летких 

сполук, та їх назви. 

https://is.gd/fbvhIn
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97


2. Розстановка коефіцієнтів 

методом електронного балансу 

3. Окисник та відновник. Процес 

відновлення та окислення 

4. Підготовка до самостійної 

роботи 

8%D1%81%D0%BD%D0%

BE-

%D0%B2%D1%96%D0%B4

%D0%BD%D0%BE%D0%B

2%D0%BD%D1%96-

%D1%80%D0%B5%D0%B0

%D0%BA%D1%86%D1%96

%D1%97 

3. Що таке гальванічний 

елемент? 

4. Що таке гідроліз?  

5. Яким чином гальванічний 

елемент генерує електричний 

струм? 

6. Що таке необоротний 

гідроліз? 

31.03.2020 

2 год 

 

 

Тема: Практичне заняття ОВР 

1. Опрацювати розстановку 

коефіцієнтів методом 

електронного балансу 

2. Написати самостійну роботу 

Робота у «word» документі.  Опрацювати конспект 

2.04.2020 

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) 

Е-11, 

Е-12 

Географія 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

 

17.03.2020 

   4 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 

4 год 
Демографічні процеси і 

демографічна політика країн. 

Кобернік С. Г. Географія 

(рівень стандарту) : підруч. 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Тести 

https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/29-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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
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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
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http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf


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.   

для 11 кл. закл. заг. серед. 

освіти  – Кам’янець-

Подільський : Абетка, 2019. 

– 176 §21 

11-klas-geografija-kobernik-

2019.pdf 

 

31.03.2020 

4 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 

Е-11 

Е-12 

Фізика і астрономія 

Саволюк П.П. 

0680228607 

wertep@meta.ua 

 

18.03.2020 

4 год. 

 

 

Опір провідника. Залежність 

питомого опору провідника від 

температури. Надпровідність 

Л3  Жданов Л.С.,  Фізика. 

Підр. для середніх 

спеціальних навчальних 

закладів. – К.: Высшая 

школа,  1983. 

Л3 § 18.8-18.10 

Короткий конспект,фото звіт 

розв’язку задач 

  20.03.20 

4 год 

Розв’язування задач по темі: 

«Опір, надпровідність» 

 Набір задач 

звіт розв’язку 

  25.03.20 

4 год 

 

 

Послідовне і паралельне 

з'єднання провідників 

Л1.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 

Л3 § 18.11-18.13 Задачі для 

повт.          Л1    № 148,149 

,152 

  27.03.20 

2год 

 

Розв’язування задач по темі: 

«Опір,послідовне  та паралельне 

з’єднання опорів (споживачів) 

 Набір задач  

звіт розв’язку 

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-geografija-kobernik-2019.pdf
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 електричної енергії.» 

  01.04.20 

4год 

 

 

Електрорушійна сила (ЕРС). 

Закон Ома для повного кола 

Л1.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 

Л1 § 61-62,                  Впр. 

21(1,3)              Л3 § 18.5, 

18.14-18.18 

фото звіт розв’язку задач 

  03.04.20 

4год 

 

 

Розв’язування задач по темі: 

«Закон Ома для повного кола» 

Л1.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 

Л1.Впр.21(2,4) Задачі для 

повт.   Л1 .№ 136-141 

фото звіт розв’язку задач 

 

Е-21 

Е-22 

Фізика і астрономія 

Саволюк П.П. 

0680228607 

wertep@meta.ua 

 

16.03.20 

4 год 

 

Методи реєстрації іонізуючих 

випромінювань. Радіоактивність.  

Закон радіоактивного розпаду. 

Склад ядра атома. Ізотопи 

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. § 75,76 ,81-85                      

Л3. §40.1- 40.9 

Короткий конспект,фото звіт 

розв’язку задач 

  23.03.20 

4 год 

 

 

 

 

Ядерні сили.  Взаємозв’язок 

маси та енергії. Енергія зв'язку 

атомного ядра.  Ядерні реакції. 

Енергетичний вихід ядерних 

реакцій 

 

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 § 86-88       Впр.19.20.                     

Л3 §40.10- 40.11 

фото звіт розв’язку задач 

  30.03.20 

4 год 

 

 

Ядерна енергетика. Поділ ядер 

урану. Ланцюгова реакція. 

Ядерні реактори.  Керована 

ядерна реакція.  Дозиметрія. 

Л2.Гончаренко С.У. Фізика: 

Підруч. для 11 кл. серед. 

заг. шк..- К.: Освіта, 2002. – 

319 с. 

Л2 §91-95                     Л3 

§42.1- 42.5 

Короткий конспект,фото звіт 

розв’язку задач 

mailto:wertep@meta.ua


Дози випромінювання. Захист від 

іонізуючого випромінювання 

Л3. .Жданов Л.С., . Підр. 

для середніх спец. 

навчальних закладів. – К.: 

Вища школа,  1983 

Е-11 

Е-12 

Математика  

Саволюк Т.Ю. 

0680579351 

wertep@meta.ua 

 

16.03.2020 

4 год. 

 

Тематичне повторення: 

логарифмування виразів, 

розв’язування рівнянь вправ, 

побудова графіків 

Шкіль М.І. Алгебра і 

початки аналізу 

Титаренко О.М. 

Форсований курс шкільної 

математики 

ст.254-255 

звіт розв’язку задач і вправ 

 

ст.289-315 

 

Е-11 

Е-12 

 19.03.2020 

4 год 

Розв’язування вправ по темі 

«Степені і логарифми» 

Титаренко О.М. 

Форсований курс шкільної 

математики 

ст.330-337 

звіт розв’язку задач і вправ 

Е-11 

Е-12 

 23.03.2020 

4 год 

 

Поняття про границю  

Зайцев І.Л. Елементи вищої 

математики 

ст.111-121 

звіт розв’язку задач і вправ 

Е-11 

Е-12 

 26.03.2020 

4 год 

 

 

Похідна функції, її фізичний 

зміст. Похідна сталої, суми, 

добутку, частки, степеневої 

функції. Правило 

диференціювання складної 

функції 

Зайцев І.Л. Елементи вищої 

математики 

СаволюкТ.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.171-203 

звіт розв’язку задач і вправ 

ст.58-64 

 

Е-11 

 

Е-12 

 

 

 30.03.2020 

4 год 

 

 

Диференціювання складної 

функції, добутку, частки 

Зайцев І.Л. Елементи вищої 

математики 

СаволюкТ.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.198-199 

звіт розв’язку задач і вправ 

ст.58-64 

Е-11 

Е-12 
 02.04.2020 

4 год 

Таблиця похідних. 

Диференціювання функції 

Зайцев І.Л. Елементи вищої 

математики 

 

ст.202-203 

205-210 

звіт розв’язку задач і вправ 

Е-21 

Е-22 
Математика  

Саволюк Т.Ю. 

0680579351 

wertep@meta.ua 

 

16.03.2020 

4 год 

 

Формула повної імовірності Богомолов М.В. Практичні 

заняття з математики  

СаволюкТ.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.289-290 

звіт розв’язку задач і вправ 

ст.9-10 

 

Е-21 

Е-22 
 18.03.20 

4 год 

додаткові тести по підготовці до 

ЗНО 

Забєлишинська М.Я та ін.. 

Математика ЗНО 2016 

ст.209-215 

звіт розв’язку задач і вправ 

 

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


Е-21 

Е-22 

 23.03.20 

4год 

 

 

Повторення випробувань. 

Формула Бернуллі 

Богомолов М.В. Практичні 

заняття з математики  

СаволюкТ.Ю.Посібник з 

вищої  математики 

ст.291-292 

звіт розв’язку задач і вправ 

ст.10 

 

Е-21 

Е-22 

 

 25.03.20 

4 год 

 

 

 

 

додаткові тести по підготовці до 

ЗНО 

Забєлишинська М.Я та ін.. 

Математика ЗНО 2016 

ст.217-223 

звіт розв’язку задач і вправ 

Е-21 

Е-22 

 30.03.20 

4год 

 

Розв’язування задач і вправ по 

теорії імовірності 

Богомолов М.В. Практичні 

заняття з математики  

Капіносов  А.М. 

Математика. Збірник 

тестових завдань 

ст.291-292 

звіт розв’язку задач і вправ 

 

ст.233-246 

Е-21 

Е-22 
 01.04.20 

4год 

додаткові тести по підготовці до 

ЗНО 

Забєлишинська М.Я та ін.. 

Математика ЗНО 2016 

ст.224-230 

звіт розв’язку задач і вправ 

 

 


