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Дата 

Кількість 

годин 

Тема лекції, план, зміст лекції Література Завдання студентам 

Б-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/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 

Ґрунтовно описати 

кожен дослід, та скласти 

висновок 

  5.05.2020 

2 год 
Тема: Алюміній і залізо: 

фізичні та хімічні властивості. 

Застосування металів та їх 

сплавів. 

Практичне заняття. 

1.Навчитись розв’язувати задачі. 

Кількість речовини, молярний 

об’єм, кількість молекул 

 

Завдання розроблене викладачем 

хімії Дідик Д. М. 

Вивчити попередні теми 

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


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. 

Б-11 Економіка 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

 25.04. 

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/pidruchnyky/11

-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-

tymchenko-ranok-2019-rik-24668/ 

 

Опрацювати матеріал. 

Тези. 

 

27.04.2020 
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/pidruchnyky/11

-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-

tymchenko-ranok-2019-rik-24668/ 

 

Опрацювати матеріал. 

Тези. 

Виконати тест 

04.04.2020 
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/pidruchnyky/11

-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-

tymchenko-ranok-2019-rik-24668/ 

 

Опрацювати матеріал.  

Створити презентацію 

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/
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/


Б-11 

 
Географія 

Мисько О.О. 

0989044329 

0989044329@ukr.net 

 

30.05.2020 

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 

забезпечення в Україні. 

Ресурсний потенціал і 

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://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


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.   

 

07.05.2020 

2 год. 
Тема: Топографія та 

картографія 

Вступ 

Географія як система 

наук.Об’єкт дослідження 

географії.Поняття «геосистема». 

Рівні геосистем.   Пізнавальна та 

конструктивна роль географії 

Тема 1. Топографія   

Топографічна карта: проекція, 

розграфлення. 

Географічні і прямокутні 

координати. Прямокутна 

(кілометрова) сітка. 

Основні умовні позначення 

топографічних карт для 

зображення об’єктів місцевості 

та рельєфу. Вимірювання на 

топографічній карті за  

масштабом і кілометровою 

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/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


сіткою. Використання азимутів. 

Плани населених пунктів. 

Практичне використання 

топографічних карт, планів. 

Б-11 Математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

 

 

25.04.2020 

2 год 

Тема: Основні поняття та 

аксіоми стереометрії. Взаємне 

розміщення прямих в просторі 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

pryami-u-prostori-34084.html 

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. 

27.04.2020 

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 

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. 

29.04.2020 

2 год 
Тема: Означення та ознака 

паралельності площин. 

Теореми про паралельні 

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

DWpqW9k_UG0 

1.Опрацювати 

теоретичний матеріал. 

Посібник «Геометрія 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pryami-u-prostori-34084.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pryami-u-prostori-34084.html
https://www.youtube.com/watch?v=M2okFykMXUU
https://www.youtube.com/watch?v=M2okFykMXUU
https://www.youtube.com/watch?v=DWpqW9k_UG0
https://www.youtube.com/watch?v=DWpqW9k_UG0


площини. частина 1»  

2. Дати відповіді на 

запитання 

3. Виконати завдання:  

Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

3. Переглянути відео. 

04.05.2020 

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. 

06.05.2020 

2 год 
Тема: Кут між прямою і 

площиною. Теорема про три 

перпендикуляри. 

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

UvY-5-YjWY4 

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

vW7cM0b9kco 

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

EIPPiUKK_g4 

1. Опрацювати 

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. 

 

Б-21 Математика ЗНО 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

27.04.2020 

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

hkola/zno/11klass/matematika/kapin

osov-2019/tema-37    

1. Опрацювати 

теоретичний матеріал  

с. 429 – 433 

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=UvY-5-YjWY4
https://www.youtube.com/watch?v=UvY-5-YjWY4
https://www.youtube.com/watch?v=vW7cM0b9kco
https://www.youtube.com/watch?v=vW7cM0b9kco
https://www.youtube.com/watch?v=EIPPiUKK_g4
https://www.youtube.com/watch?v=EIPPiUKK_g4
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


ntp1957@ukr.net Капіносов А.М. Математика ЗНО, 

комплексне видання для 

підготовки до ЗНО і ДПА/ , 

Капіносов А.М.(та ін.) 2019 

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/mathe

matics 

04.05.2020 

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

hkola/zno/11klass/matematika/kapin

osov-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/mathe

matics 

Б-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=14

Jdf0LdJ8gbIdmALbxiPzsalqKu8C06

I 

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/h

pi5jmevsb67c 

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=14Jdf0LdJ8gbIdmALbxiPzsalqKu8C06I
https://drive.google.com/open?id=14Jdf0LdJ8gbIdmALbxiPzsalqKu8C06I
https://drive.google.com/open?id=14Jdf0LdJ8gbIdmALbxiPzsalqKu8C06I
https://onlinetestpad.com/hpi5jmevsb67c
https://onlinetestpad.com/hpi5jmevsb67c


 

06.05.2020 

2 год 
ЛПЗ  Автоматизоване 

створення веб-сайту засобами 

Google Sites 

Інструкційна картка 

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

QMv_h9DkaOKG6SfSUHMPRPpi7

dRMQON 

Виконати ЛПЗ та 

надіслати посилання на 

створений сайт 

Здати онлайн-тест з теми 

Хостинг. Web 

https://onlinetestpad.com/h

ot76o4yy2ers 

Б-11 

 

Середа В.О. 

Фізика та астрономія 

seredavaleria67@gmail.

com 

 

 

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. 

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: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
https://bit.ly/2wbvNbw


  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). 

Б-21 Середа В.О. 

Фізика та астрономія 

seredavaleria67@gmail.

com 

 

25.04.2020 

2 год 

Вступ. Предмет астрономії. 

Небесні світила й небесна сфера. 

Сузіря  

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

R4dso7HPCD7UB1qeSJnppD2Jg1q

Or/view?usp=sharing 

Астрономія 11 клас, Пришляк 

М.П. 

http://shkola.in.ua/521-astronomiia-

11-klas-pryshliak.html 

 

Опрацювати §1.  

Виконати тести: 1-11. 

  27.04.2020 

2 год 

Визначення відстаней до 

небесних світил. Точки  і лінії 

небесної сфери.  Небесні 

координати. Видимі рухи Сонця 

та планет.  Зоряні карти і 

каталоги. 

Астрономія 11 клас, Пришляк 

М.П. 

http://shkola.in.ua/521-astronomiia-

11-klas-pryshliak.html 

 

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

Yj3MPSiY1P-

5SO5iS3Q97tVBFcuUL/view?usp=s

haring 

 

Опрацювати §2. 

 

  04.05.2020 

2 год 

Астрономія та визначення часу.  

Календар.  Закони Кеплера та 

зв'язок їх з законами Ньютона. 

Астрономія 11 клас, Пришляк 

М.П. 

http://shkola.in.ua/521-astronomiia-

11-klas-pryshliak.html 

 

Опрацювати §4. 

Виконати тест.  

 

mailto:seredavaleria67@gmail.com
mailto:seredavaleria67@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1SsbR4dso7HPCD7UB1qeSJnppD2Jg1qOr/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1SsbR4dso7HPCD7UB1qeSJnppD2Jg1qOr/view?usp=sharing
http://shkola.in.ua/521-astronomiia-11-klas-pryshliak.html
http://shkola.in.ua/521-astronomiia-11-klas-pryshliak.html
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https://drive.google.com/file/d/1YtmYj3MPSiY1P-5SO5iS3Q97tVBFcuUL/view?usp=sharing
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