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Дата 

Кількість 

годин 
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Б-11 

 
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. 

5.Опрацювати перетворення з 

кислотаи. 

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-

%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 

Опрацювати §24,  

конспект 

  9.04.2020 

2 год 

Тема: Оксиди неметалічних 

елементів, їх вміст в атмосфері 

1.Алотропні модифікації Оксигену 

Григорович О. В. Хімія 

(рівень стандарту) : підруч. 

для 11 кл. закл. загал. серед. 

1. Опрацювати §19 

2. Виконати завдання для 

закріплення:  

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
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
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://is.gd/fbvhIn


2.Хімічні властивості кисню та 

Озону 

3.Поширення та біологічне значення 

кисню та озону 

4.Застосування озону, озоновий шар 

 

освіти / Олексій Григорович. 

— Харків : Вид-во «Ранок», 

2019. — 224 с. : іл., фот. 

Електронна версія підручника: 

https://is.gd/fbvhIn 

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 

5.Екологічна проблема, кислотні 

дощі 

 

 

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) 

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) 

 

21.04.2020 

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 

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 § 31-32 

(449, 450, 462, 463) 

 

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


3.Застосування металів і сплавів 

4. Луги 

Електронна версія підручника: 

https://is.gd/fbvhIn 

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) 

 

Б-11 Економіка 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

06.04.2020 

   2 год 

Ринок капіталів і ринок грошей 

Особливості ринку капіталів ( 

кредитних ресурсів). Попит і 

пропозиція на ринку капіталів. 

Відсоток. Причини відмінностей у 

відсоткових ставках. Роль банків в 

організації ринку капіталів  

Крупська Л. П. Економіка 

(профільний рівень) : підруч. 

для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти— Харків : Вид-во 

«Ранок», 2018. — 240 , 

§49,55,56,57 

10-klas-ekonomika-krupska-

2018.pdf 

Опрацювати матеріал. 

Тези. 

Тести 

13.04.2020 

2 год 

Ринок інфрмації 

Особливості ринку інформації. 

Попит і пропонування інформації. 

Ціна інформації. Доход власника 

інформаційних ресурсів. Роль 

Інтернет у забезпеченні руху 

інформації, його можливості та 

обмеження 

 Крупська Л. П. Економіка 

(профільний рівень) : підруч. 

для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти— Харків : Вид-во 

«Ранок», 2018. — 240 , §51,58 

10-klas-ekonomika-krupska-

2018.pdf 

Опрацювати матеріал. 

Тези. Тести 

Б-11 

 

Географія 

Мисько О.О. 

0989044329 

0989044329@ukr.net 

 

09.04.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

 

Тема: Географія світових 

транспортно-логітичних систем. 

Сучасні транспортно-логістичні 

системи та інформаційно-

комунікаційні мережі як 

інфраструктурний каркас глобальної 

економіки. Світовий ринок 

інвестицій і фінансів. Туризм. 

Географія (рівень стандарту): 

підручник для 11 

класу/Кобернік 

С.Г., Коваленко Р.Р. – 

Камянець-Подільський: 

Абетка, 2019. – 176 с.  

Опрацювати матеріал, 

конспект, відповідь на 

запитання 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

Формування  «інформаційного 

суспільства». 

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

geografiya-11-klas-

kobernik.html 

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

geografiya-11-klas-gilberg.html 

 

 

 

  16.04.2020 

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, тестові завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23.04.2020 

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 

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/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
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
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


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. 

Б-11 Математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr. 

06.04.2020 

2 год 
Тема: Перше правило дослідження 

функції на екстремум. 

https://www.youtube.com/watch

?v=zC6CS0wzyhA 

https://www.youtube.com/watch

?v=B3MR3wI3Ix4 

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

matematyka-10-klas-

merzlyak.html 

 

1. Опрацювати 

теоретичний матеріал 

с.123 - 126  

2. Переглянути 

відеоуроки. Розглянути 

вправи та записати в 

конспект.  

3. Виконати завдання 

запропоновані 

викладачем. 

Сфотографувати конспект 

і надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

  

08.04.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Розв’язування задач на 

дослідження функцій на зростання, 

спадання, екстремум. Дослідження 

фунукції на перегин. 

https://www.youtube.com/watch

?v=B3MR3wI3Ix4 

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

matematyka-10-klas-

merzlyak.html 

 

1. Повторити теоретичний 

матеріал.  

2. Переглянути відеоурок. 

Розглянути вправи та 

записати в конспект.  

3. Виконати завдання 

запропоновані 

викладачем. 

Сфотографувати конспект 

і надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

https://www.youtube.com/watch?v=zC6CS0wzyhA
https://www.youtube.com/watch?v=zC6CS0wzyhA
https://www.youtube.com/watch?v=B3MR3wI3Ix4
https://www.youtube.com/watch?v=B3MR3wI3Ix4
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=B3MR3wI3Ix4
https://www.youtube.com/watch?v=B3MR3wI3Ix4
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


  

13.04.2020 

2 год 

ПЗ. Тема: Дослідження функцій, 

побудова графіків. Найбільші і 

найменше значення функції на 

проміжку. 

https://www.youtube.com/watch

?v=2OK_1pcRmqA 

https://www.youtube.com/watch

?v=epp-ZSjIhFs 

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

matematyka-10-klas-

merzlyak.html 

 

1. Опрацювати 

теоретичний матеріал 

с.128 – 129. 

2. Переглянути відеоурок. 

Розглянути вправи та 

записати в конспект.  

3. Виконати завдання 

запропоновані 

викладачем. 

Сфотографувати конспект 

і надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

  

15.04.2020 

2 год 
Тема: Диференціал функції, його 

геометричний зміст. Знаходження 

приблизного приросту функції, 

приблизного значення функції в 

точці, приросту аргументу. 

https://www.youtube.com/watch

?v=YGPggnLqzAU  

http://chtyvo.org.ua/authors/Kle

pko_Viktor/Vyscha_matematyk

a_v_prykladakh_i_zadachakh/ 

 

1. Опрацювати 

теоретичний матеріал 

с.219 – 220. Записати в 

конспект 

2. Переглянути відеоурок. 

Розглянути вправи та 

записати в конспект.  

3. Виконати завдання 

запропоновані 

викладачем. 

Сфотографувати конспект 

і надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

  

22.04.2020 

2 год 

Тема: Застосування диференціала 

до наближених обчислень 

http://chtyvo.org.ua/authors/Kle

pko_Viktor/Vyscha_matematyk

a_v_prykladakh_i_zadachakh/ 

http://nmcbook.com.ua/wp-

content/uploads/2017/11/%D0%

9D%D0%9F-

%D0%92%D0%B8%D1%89%

D0%B0-

%D0%BC%D0%B0%D1%82%

D0%B5%D0%BC%D0%B0%D

1. Опрацювати 

теоретичний матеріал 

с.221 – 222. Записати в 

конспект.  

2. Переглянути відеоурок. 

Розглянути вправи та 

записати в конспект.  

3. Виконати завдання 

запропоновані 

викладачем. 

https://www.youtube.com/watch?v=2OK_1pcRmqA
https://www.youtube.com/watch?v=2OK_1pcRmqA
https://www.youtube.com/watch?v=epp-ZSjIhFs
https://www.youtube.com/watch?v=epp-ZSjIhFs
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=YGPggnLqzAU
https://www.youtube.com/watch?v=YGPggnLqzAU
http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


1%82%D0%B8%D0%BA%D0

%B0.pdf 

Сфотографувати конспект 

і надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

 Б-21 Математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

07.04.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Тригонометричні 

рівняння і нерівності. 

https://www.youtube.com/watch

?v=3iSrsnAe-aM 

https://www.youtube.com/watch

?v=jyqDhx8Ztb8 

https://www.youtube.com/watch

?v=JwaPDzFq1Cc 

https://www.youtube.com/watch

?v=MIWVqgiobmc 

https://www.youtube.com/watch

?v=VQIR9OjbFEU 

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: 

1 – 30 тесту 7 

Сфотографувати конспект 

і надіслати в особисті 

повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathe

ma tics 

 

  

14.04.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Системи алгебраїчних і 

трансцендентних рівнянь 

https://www.youtube.com/watch

?v=WpRFgMdcHqU 

https://www.youtube.com/watch

?v=umX9Sjrw50U 

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/mathe

ma tics 

  

21.04.2020 

2 год 

Тема: Похідна функції . 

знаходження похідних 

https://www.youtube.com/watch

?v=A9tM2b94OQ4 

https://www.youtube.com/watch

?v=oUgoLIUWyt4 

1. Опрацювати 

теоретичний матеріал  

с. 292 – 324 

2. Виконати завдання: 

1 – 30 тесту 7 

Сфотографувати конспект 

і надіслати в особисті 

http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3iSrsnAe-aM
https://www.youtube.com/watch?v=3iSrsnAe-aM
https://www.youtube.com/watch?v=jyqDhx8Ztb8
https://www.youtube.com/watch?v=jyqDhx8Ztb8
https://www.youtube.com/watch?v=JwaPDzFq1Cc
https://www.youtube.com/watch?v=JwaPDzFq1Cc
https://www.youtube.com/watch?v=MIWVqgiobmc
https://www.youtube.com/watch?v=MIWVqgiobmc
https://www.youtube.com/watch?v=VQIR9OjbFEU
https://www.youtube.com/watch?v=VQIR9OjbFEU
https://zno.osvita.ua/mathema%20tics
https://zno.osvita.ua/mathema%20tics
https://www.youtube.com/watch?v=WpRFgMdcHqU
https://www.youtube.com/watch?v=WpRFgMdcHqU
https://www.youtube.com/watch?v=umX9Sjrw50U
https://www.youtube.com/watch?v=umX9Sjrw50U
https://zno.osvita.ua/mathema%20tics
https://zno.osvita.ua/mathema%20tics
https://www.youtube.com/watch?v=A9tM2b94OQ4
https://www.youtube.com/watch?v=A9tM2b94OQ4
https://www.youtube.com/watch?v=oUgoLIUWyt4
https://www.youtube.com/watch?v=oUgoLIUWyt4


повідомлення у Viber 

викладачу. 

3. Виконувати тренувальні 

тести 

https://zno.osvita.ua/mathe

ma tics 

Б-21 Математика ЗНО 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

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/mathe

matics 

  

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/mathe

matics 

Б-11 Інформатика 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@g

mail.com 

08.04.2020 

2 год 

Тема. Сучасні служби Інтернету  

1Що таке Інтернет 

2. Служби Інтеренету 

3. Адресація в Інтернеті 

Теоретичний матеріал 

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

=1BTMOBkAo-

0eoL4PSUWuU408W4jsyzIcs 

Ознайомитись з 

теоретичним матеріалом 

Дати відповіді на 

запитання 

https://drive.google.com/ope

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
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


4. Знайомство з електронною 

поштою 

n?id=1qYPVR4gF2OeKA3

8RiwdmjUk_AyEC5bTd 

Надіслати фото відповідей 

на запитання 

Підготуватись до 

тестового опитування 

  22.04.2020 

2 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

=1Z5VOFx6fgLGSuJItAJR6aH

dZDVeVh33A 

Ознайомитись з 

теоретичним матеріалом 

Дати відповіді на 

запитання 

https://drive.google.com/ope

n?id=1_mnfNQAhA2Lhba

NeYtajBFUlKST52vnO 

 Надіслати фото 

відповідей на запитання 

Підготуватись до 

тестового опитування 

Здати онлайн-тест з теми 

Сучасні служби 

Інтернету 
https://onlinetestpad.com/ho

vwltibl3nje 

Б-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 

Переглянути § 21.  

Виконати тест. 

https://drive.google.com/open?id=1qYPVR4gF2OeKA38RiwdmjUk_AyEC5bTd
https://drive.google.com/open?id=1qYPVR4gF2OeKA38RiwdmjUk_AyEC5bTd
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
https://onlinetestpad.com/hovwltibl3nje
https://onlinetestpad.com/hovwltibl3nje
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


керівництвом Локтєва В. М.) : 

підруч. для 11 кл 

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

11-klas-bar-iakhtar-2019.html 

  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) 

 

  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 

Опрацювати §7. Зробити 

конспект по контрольним 

запитанням. 

Вправа 7(2-5) 

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


керівництвом Локтєва В. М.) : 

підруч. для 11 кл 

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

11-klas-bar-iakhtar-2019.html 

Б-21 

 

Середа В.О. 

Фізика та астрономія 

seredavaleria67@gmail.

com 

 

 

06.04.2020 

2 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. 

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 §42. Зробити 

конспект та вивчити с.244-

245  

Вправа 42 (1,2,5) 

 

  13.04.2020 

2 год 

Елементарні частинки . Загальна 

характеристика елементарних  

частинок.  Кварки. Космічне 

випромінювання. Методи реєстрації 

елементарних частинок. 

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 §43.  

Законспектувати і 

вивчити. 

 

2. розв’язати завдання 1-4 

на с.255 у підручнику 

 

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: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

