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Група Викладач, дисципліна 

Дата 

Кількість 

годин 

Тема лекції, план, зміст лекції Література Завдання студентам 

І-11 

 
Хімія 

Дідик Д.М. 

380974250598 

darja-pojan@rambler.ru 

28.04.2020 

2 год 
Тема: Алюміній і залізо: фізичні 

та хімічні властивості. 

Застосування металів та їх 

сплавів 

1.Хімічні властивості, загальні 

характеристики. 

2.Застосування заліза 

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 

Домашнє завдання  (519, 

520) 

  30.04.2020 

2 год 
Тема: Алюміній і залізо: фізичні 

та хімічні властивості. 

Застосування металів та їх 

сплавів 

Лабораторна робота 

1.Вивчити хімічні властивості 

металів 

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

hemi/%D0%BF%D1%80%D0%

B0%D0%BA%D1%82%D0%B

8%D0%BA%D1%83%D0%BC/

15-

%D1%85%D1%96%D0%BC%

D1%96%D1%87%D0%BD%D

1%96-

%D0%B2%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%82%D0%B8%D0

%B2%D0%BE%D1%81%D1%

82%D1%96-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%

D0%B0%D0%BB%D1%96%D

0%B2 

 

Ґрунтовно описати кожен 

дослід, та скласти висновок 

https://is.gd/fbvhIn
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://sites.google.com/view/allhemi/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/15-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2


  5.05.2020 

2 год 
Тема: Алюміній і залізо: фізичні 

та хімічні властивості. 

Застосування металів та їх 

сплавів. 

Практичне заняття. 

1.Навчитись розв’зувати задачі. 

Кількість речовини, молярний 

об’єм, кількість молекул 

Завдання розроблене 

викладачем хімії Дідик Д. М. 

Вивчити попередні теми 

7.05.2020 

2 год 
Тема: Алюміній і залізо: фізичні 

та хімічні властивості. 

Застосування металів та їх 

сплавів 

Практичне заняття. 

1.Виявлення йонів у розчинах 

 

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. 

І-11 Економіка 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

 

25.04.2020 

2 год 

Риси та види підприємницької 

діяльності.Функції підприємців 

 

Крупська Л. П. Економіка 

(профільний рівень) : підруч. 

для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти— Харків : Вид-во 

«Ранок», 2019. — 240 , 

§1,2,3,4 

https://gdz4you.com/pidruchnyk

y/11-klas/ekonomika/lp-

krupska-iye-tymchenko-ranok-

2019-rik-24668/ 

 

Опрацювати матеріал. Тези. 

 

27.04.2020 

2 год 

Витрати, дохди та прибуток 

підприємства 

Крупська Л. П. Економіка 

(профільний рівень) : підруч. 

для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти— Харків : Вид-во 

«Ранок», 2018. — 240 , §8,9,10 

https://gdz4you.com/pidruchnyk

y/11-klas/ekonomika/lp-

krupska-iye-tymchenko-ranok-

Опрацювати матеріал. Тези. 

Виконати тест 

https://is.gd/fbvhIn
mailto:kab420@ukr.net
https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/
https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/
https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/
https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/
https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/
https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/
https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/


2019-rik-24668/ 

 

04.04.2020 

2 год 

Управління підприємством. Бізнес-

план. 

Крупська Л. П. Економіка 

(профільний рівень) : підруч. 

для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти— Харків : Вид-во 

«Ранок», 2019, §17,18 

https://gdz4you.com/pidruchnyk

y/11-klas/ekonomika/lp-

krupska-iye-tymchenko-ranok-

2019-rik-24668/ 

 

Опрацювати матеріал.  

Створити презентацію 

І-11 

 
Географія 

Мисько О.О. 

0989044329 

0989044329@ukr.net 

 

30.04.2020 

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. 

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, 

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 

 

https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/
https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/
https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/
https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/
https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2019-rik-24668/
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/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


субурбанізація і джентрифікація.  

Особливості сільських населених  

пунктів. 

  07.05.2020 

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 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 

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 

 

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/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


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.   

 

 

І-11 
Математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

25.04.2020 

2 год 

 

Пз. Тема: Розв’язування задач по 

темі  «Похідна». Самостійна 

робота. 

 

https://vshkole.com/10-

klass/uchebniki/matematika/ag-

merzlyak-da-nomirovskij-vb-

polonskij-ms-yakir-2018 

1.Розв’язати вправи. 

2.Виконати самостійну 

роботу 

27.04.2020 

2 год 
Тема: Основні поняття та 

аксіоми стереометрії. Взаємне 

розміщення прямих в просторі 

 

https://naurok.com.ua/prezentaci

ya-pryami-u-prostori-

34084.html 

 

https://vshkole.com/10-

klass/uchebniki/matematika/ag-

merzlyak-da-nomirovskij-vb-

polonskij-ms-yakir-2018 

 

1.Опрацювати теоретичний 

матеріал. Посібник 

«Геометрія частина 1» с.6 – 

13. 

2. Дати відповіді на 

запитання 

с.13-14 

3. Виконати завдання: 

5,10,11,21. 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Переглянути 

презентацію. 

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pryami-u-prostori-34084.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pryami-u-prostori-34084.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pryami-u-prostori-34084.html
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018


29.04.2020 

2 год 
 Тема: Означення та ознака  

паралельності прямої та 

площини. Теорема про площину, 

що проходить через пряму, 

паралельну іншій площині. 

https://www.youtube.com/watch

?v=M2okFykMXUU 

 

https://vshkole.com/10-

klass/uchebniki/matematika/ag-

merzlyak-da-nomirovskij-vb-

polonskij-ms-yakir-2018 

1.Опрацювати теоретичний 

матеріал. Посібник 

«Геометрія частина 1» с.17 

– 19. 

2. Дати відповіді на 

запитання 

3. Виконати завдання:. 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Переглянути відеоурок. 

04.05.2020 

2 год 
Тема: Означення та ознака 

паралельності площин. Теореми 

про паралельні площини. 

https://www.youtube.com/watch

?v=DWpqW9k_UG0 

 

https://vshkole.com/10-

klass/uchebniki/matematika/ag-

merzlyak-da-nomirovskij-vb-

polonskij-ms-yakir-2018 

1.Опрацювати теоретичний 

матеріал. Посібник 

«Геометрія частина 1»  

2. Дати відповіді на 

запитання 

3. Виконати завдання:  

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Переглянути відео. 

06.05.2020 

2 год 
Тема: Перпендикулярність 

прямої і площини. Ознака 

перпендикулярності. 

https://www.youtube.com/watch

?v=BDcb0-_mfI0 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=C_D40UwH1Gw 

 

1.Опрацювати теоретичний 

матеріал.. 

2. Дати відповіді на 

запитання 

3. Виконати завдання:. 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Переглянути відеоурок. 

 

 І-21 

 
Математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

25.04.2020 

2 год 
Тема: Похідна функції . 

знаходження похідних 

https://www.youtube.com/watch

?v=A9tM2b94OQ4 

https://www.youtube.com/watch

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал  

с. 292 – 324 

https://www.youtube.com/watch?v=M2okFykMXUU
https://www.youtube.com/watch?v=M2okFykMXUU
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://www.youtube.com/watch?v=DWpqW9k_UG0
https://www.youtube.com/watch?v=DWpqW9k_UG0
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/matematika/ag-merzlyak-da-nomirovskij-vb-polonskij-ms-yakir-2018
https://www.youtube.com/watch?v=BDcb0-_mfI0
https://www.youtube.com/watch?v=BDcb0-_mfI0
https://www.youtube.com/watch?v=C_D40UwH1Gw
https://www.youtube.com/watch?v=C_D40UwH1Gw
https://www.youtube.com/watch?v=A9tM2b94OQ4
https://www.youtube.com/watch?v=A9tM2b94OQ4
https://www.youtube.com/watch?v=oUgoLIUWyt4


ntp1957@ukr.net 

 

?v=oUgoLIUWyt4 2. Виконати завдання: 

1 – 30 тесту 7 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathema 

tics 

27.04.2020 

2 год 
П.з. Тема: Інтегрування функцій. 

Знаходження Площ плоских фігур 

та об’ємів тіл обертання 

https://www.youtube.com/watch

?v=wP4XTjNiGCI 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал  

с. 207 – 211 

2. Виконати завдання: 

1 – 30 тесту 7 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathema 

tics 

29.04.2020 

       2 год 

Тема: Геометричні задачі 

планіметрії. 
 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=ryTOEUfZldc 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал  

с. 292 – 324 

2. Виконати завдання: 

1 – 30 тесту 7 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathema 

tics 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUgoLIUWyt4
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


  04.05.2020 

      2 год 

Тема: Геометричні задачі 

стереометрії. 

https://www.youtube.com/watch

?v=ryTOEUfZldc 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал  

с. 280 – 283 

2. Виконати завдання: 

1 – 30 тесту 7 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathema 

tics 

І-21 Математика ЗНО 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

29.04.2020 

2 год 
Тема: Похідна функції. ЇЇ 

механічний та геометричний 

зміст. Застосування похідної до 

дослідження функцій  

https://www.obozrevatel.com/m

oyashkola/zno/11klass/matemati

ka/kapinosov-2019/tema-37    

Капіносов А.М. Математика 

ЗНО, комплексне видання для 

підготовки до ЗНО і ДПА/ , 

Капіносов А.М.(та ін.) 2019 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал  

с. 429 – 433 

2. Виконати завдання: 

37.23 – 37.27 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathema

tics 

06.05.2020 

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

oyashkola/zno/11klass/matemati

ka/kapinosov-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 

https://www.youtube.com/watch?v=ryTOEUfZldc
https://www.youtube.com/watch?v=ryTOEUfZldc
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-37
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-37
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-37
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics


тести 

https://zno.osvita.ua/mathema

tics 

 

 

І-11 Інформатика 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@g

mail.com 

29.04.2020 

2 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

=14Jdf0LdJ8gbIdmALbxiPzsalq

Ku8C06I 

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/hpi

5jmevsb67c 

 

06.05.2020 

2 год 
ЛПЗ  Автоматизоване створення 

веб-сайту засобами Google Sites 

Інструкційна картка 

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

=1YQMv_h9DkaOKG6SfSUH

MPRPpi7dRMQON 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

посилання на створений 

сайт 

Здати онлайн-тест з теми 

Хостинг. Web 

https://onlinetestpad.com/hot

76o4yy2ers 

 

І-11 

 

 

 

Фізика і астрономія 

Саволюк П.П. 

0680228607 

wertep@meta.ua 

 

29.04.2020 

2год. 

 

 

Електричний струм у вакуумі. 

Термоелектронна емісія. Вакуумні 

прилади. 

Л3  Жданов Л.С.,  Фізика. 

Підр. для середніх 

спеціальних навчальних 

закладів. – К.: Высшая школа,  

1983.. 

Л1 § 91-93,                  Л3 § 

23.1-23.4,6,7 конспект, звіт 

розв’язку задач 

  

 

06.05.20 

2 год. 

 

Застосування  електричного струму 

у різних середовищах у техніці і 

технологіях.. 

Л1.Гончаренко С.У. Фізика: 

Підруч. для 10 кл. серед. заг. 

шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 

Задачі для повт.        Л1 № 

181-185 звіт розв’язку 

https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
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
https://drive.google.com/open?id=1YQMv_h9DkaOKG6SfSUHMPRPpi7dRMQON
https://drive.google.com/open?id=1YQMv_h9DkaOKG6SfSUHMPRPpi7dRMQON
https://drive.google.com/open?id=1YQMv_h9DkaOKG6SfSUHMPRPpi7dRMQON
https://onlinetestpad.com/hot76o4yy2ers
https://onlinetestpad.com/hot76o4yy2ers
mailto:wertep@meta.ua


  

08.05.20 

2 год 

Електропровідність 

напівпровідників. Власна та 

домішкова провідності 

напівпровідників.  Електронно-

дірковий перехід: його властивості і 

застосування.  

 

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 § 78-81,   

Л3 § 24.1-24.4    

Конспект,відповіді на 

контрольні запитання 

І-21 

 
Фізика і астрономія 

Саволюк П.П. 

0680228607 

wertep@meta.ua 

 

25.04.20 

2 год 

 

Астрономія та визначення часу.  

Календар.  Закони Кеплера та 

зв'язок їх з законами Ньютона. 

Л4. Астрономія 11клас 

В.Сиротюк, Ю.Мірошніченко. 

Київ «Генеза». 2019 

Л5. Астрономія 11клас 

М.Пришляк  Харків «Ранок» 

2019 

Л4.  с.19-24                      

Л5.с.17-19. 

фото звіт відповіді на 

запитання 

 

І-21 

 

 

  

27.04.20 

2 год 

Основні фотометричні величини та 

їх вимірювання. Спектроскоп. 

Спектральний аналіз та його 

застосування. Випромінювання 

небесних світил. Принцип дії і 

будова оптичного  та   

радіотелескопа, детекторів   

нейтрино та гравітаційних хвиль. 

Сучасні наземні й космічні 

телескопи. Астрономічні 

обсерваторії. 

 

Л4. Астрономія 11клас 

В.Сиротюк, Ю.Мірошніченко. 

Київ «Генеза». 2019 

Л5. Астрономія 11клас 

М.Пришляк Харків «Ранок» 

2019 

 

 

Л4. с. 45-59                       

Л5.с.32-42.         Д1.с.183-

184.   

звіт відповіді на запитання 

І-21 

 

 04.05.20 

2 год. 

Природа тіл Сонячної системи. 

Будова Сонячної системи. Земля і 

Місяць. 

Л4. Астрономія 11клас 

В.Сиротюк, Ю.Мірошніченко. 

Київ «Генеза». 2019 

Л5. Астрономія 11клас 

М.Пришляк  Харків «Ранок» 

2019 

Л4. с. 60-63                       

Л5.с.43-46 

Короткий конспект 

 

 

mailto:wertep@meta.ua

