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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 

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. 

5.Гідроліз солей утворених 

слабкими кислотами та слабкими 

основами 

6.Необоротний гідроліз 

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) 

  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 

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) 

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


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 

 

26.03.2020 

2 год 

 

Тема: Окисні та відновні 

властивості неметалів. 

Застосування неметалів 

1.Що таке окисно-відновні реакції 

2.Розстановка коефіцієнтів методом 

електронного балансу 

3.Окисник та відновник. Процес 

відновлення та окислення 

4.Підготовка до самостійної роботи 

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

hemi/%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%D

0%BD%D1%96-

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

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

1%97 

Дати відповіді на питання: 

1. Напишіть 5 прикладів 

алотропної модифікації. 

2. Напишіть 8 формул 

летких сполук, та їх назви. 

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 

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: 

1. Опрацювати §17 

2. Виконати завдання для 

закріплення:  

відповісти на питання після 

параграфу (238, 239, 240, 

241) 

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://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


3.застосування 

4.написання хімічних реакцій та 

хімічних перетворень з участь 

хлоридної кислоти 

https://is.gd/fbvhIn 

І-11 Економіка 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

 

16.03.2020 

   2 год 

Сутність, функції та види грошей  

Сутність грошей. Зміст функцій 

засобу обігу, платежу, міри вартості 

та засобу нагромадження Види 

грошей. Сучасні електронні гроші 

Грошова маса та її показники. 

Купівельна спроможність грошей. 

Стійкість національних грошей та 

курс національної валюти 

Крупська Л. П. Економіка 

(профільний рівень) : підруч. 

для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти — Харків : Вид-во 

«Ранок», 2018. — 240 , §33-37 

10-klas-ekonomika-krupska-

2018.pdf 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Тести 

23.03.2020 

2 год 

Особливості ринку праці.  

Особливості ринку праці.Попит і 

пропонування на ринку праці. Закон 

формування зарплати. Причини 

відмінностей у зарплаті. Види та 

системи оплати праці. 

Роль уряду та профспілок в 

організації ринку праці 

 Крупська Л. П. Економіка 

(профільний рівень) : підруч. 

для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти— Харків : Вид-во 

«Ранок», 2018. — 240 , §48,54 

10-klas-ekonomika-krupska-

2018.pdf 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Тести 

30.03.2020 

2 год 

Ринок землі та земельна рента 

Особливості ринку землі. Попит і 

пропонування землі. Земельна 

рента. Ціна землі та причини її 

диференціації. Роль держави в 

організації ринку землі. 

Крупська Л. П. Економіка 

(профільний рівень) : підруч. 

для 10 кл. закл. загал. серед. 

освіти — Харків : Вид-во 

«Ранок», 2018. — 240 , §50,53 

10-klas-ekonomika-krupska-

2018.pdf 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Тести 

https://is.gd/fbvhIn
mailto:kab420@ukr.net
file:///C:/Users/Ð�Ð»ÐµÑ�iÐ½/Downloads/10-klas-ekonomika-krupska-2018.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð»ÐµÑ�iÐ½/Downloads/10-klas-ekonomika-krupska-2018.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð»ÐµÑ�iÐ½/Downloads/10-klas-ekonomika-krupska-2018.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð»ÐµÑ�iÐ½/Downloads/10-klas-ekonomika-krupska-2018.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð»ÐµÑ�iÐ½/Downloads/10-klas-ekonomika-krupska-2018.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð»ÐµÑ�iÐ½/Downloads/10-klas-ekonomika-krupska-2018.pdf


І-11 

 

Географія 

Мисько О.О. 

0989044329 

0989044329@ukr.net 

 

17.03.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Демографічні процеси і 

демографічна політика країн. 

Динаміка чисельності населення 

світу. Природні, соціальні, 

економічні й екологічні чинники та 

просторові особливості природного 

руху населення у світі.  

Демографічний перехід, його фази. 

Статево-вікова, шлюбно-сімейна 

структура населення.  Демографічне 

старіння населення. Характеристика 

демографічної ситуації в країнах за 

статево-віковими пірамідами. 

Особливості демографічної 

політики у країнах з різним типом 

відтворення.  Демографічні 

чинники розвитку економіки та 

спеціалізації країн. Демографічні 

прогнози. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24.03.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  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.    

 

 

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
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


  31.03.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Географія світової 

економіки 

Поняття «глобальна економіка».  

Світовий ринок технологій, 

патентів і ліцензій, інформаційно-

технологічних послуг.     

Система виробництва. 

Географічність міжнародної 

спеціалізації та кооперування 

виробництва. Роль 

транснаціональних корпорацій та 

вільних економічних зон у 

функціонуванні глобальної 

економіки.  Глобальні ланцюги 

доданої вартості.  Міжнародний 

ринок товарів: сутність, 

інфраструктура, ціноутворення. 

Виробництво сільськогосподарської 

продукції у світі: природні, 

соціальні, економічні чинники,  

особливості просторової 

організації. 

 

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 

 

І-11 

Математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

16.03.2020 

2 год 

Тема: Поняття про границю.  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=aO4VczX0gfQ 

shkola.in/ua/486-matematyka-

10-klas-bevzhtml 

10-klas- matematika- bevz-2018. 

pdf-Adobe Acrobat Reader DC 

 

1. Опрацювати 

теоретичний матеріал 

с.114 – 116. 

Законспектувати його. 

2. Виконати завдання: 

533 – 535.  

3. Виконати тестові 

завдання підсумкової 

роботи. В.Г.Бевз 

 Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

4. Переглянути 

відеоурок 

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://www.youtube.com/watch?v=aO4VczX0gfQ
https://www.youtube.com/watch?v=aO4VczX0gfQ


18.03.2020 

2 год 

Тема: Похідна функції. Її 

фізичний зміст. Похідна сталої, 

суми, добутку, частки, лінійної 

функції похідна степеневої 

функції. Правило 

диференціювання складної 

функції.  

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=NHJtFq29CZg 

https://www.youtube.com/watch

?v=_SZuyalg2dk&list=PLR8wz

szIquegmUjByw6ww8Blqry6_P

3Cp&index=71 

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

matematyka-10-klas-

merzlyak.html 

 

 

 

1. Опрацювати 

теоретичний матеріал 

с.108 – 113. 

Законспектувати його. 

2. Виконати завдання: 

20.1(1,3), 20.5. 

Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

3. Переглянути 

відеоуроків. 

23.03.2020 

2 год 

ПЗ. Тема: Диференціювання 

степеневої функції,         добутку 

частки. 

https://www.youtube.com/watch

?v=0bGWNVRsAs0 

10-klas- matematika- bevz-2018. 

pdf-Adobe Acrobat Reader DC 

 

1.Опрацювати 

теоретичний матеріал 

с.126 – 130. 

2. Дати відповіді на 

запитання. 

3. Виконати завдання: 

585,589. 

Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

3. Переглянути 

відеоуроки. 

25.03.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Таблиця похідних. 

Диференціювання функцій. 

10-klas- matematika- bevz-2018. 

pdf-Adobe Acrobat Reader DC 

https://www.youtube.com/watch

?v=mhYcjbpKIJc 

1.Повторити 

теоретичний матеріал. 

2. Вивчити формули 

похідних. 

3. Переглянути 

відеоуроки. Розглянуті 

вправи записати в 

конспект.  

3. Виконати завдання: 

614,619. 

Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

https://www.youtube.com/watch?v=NHJtFq29CZg
https://www.youtube.com/watch?v=NHJtFq29CZg
https://www.youtube.com/watch?v=_SZuyalg2dk&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=_SZuyalg2dk&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=_SZuyalg2dk&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=_SZuyalg2dk&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=71
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=0bGWNVRsAs0
https://www.youtube.com/watch?v=0bGWNVRsAs0
https://www.youtube.com/watch?v=mhYcjbpKIJc
https://www.youtube.com/watch?v=mhYcjbpKIJc


особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

 

29.03.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Диференціювання 

функцій.                     

https://www.youtube.com/watch

?v=XURimhz5bMM 

10-klas- matematika- bevz-2018. 

pdf-Adobe Acrobat Reader DC 

https://www.youtube.com/watch

?v=oUgoLIUWyt4 

1.Повторити формули 

похідних. 

3. Переглянути 

відеоуроки. Розглянуті 

вправи записати в 

конспект.  

3. Виконати завдання: 

616,618. 

Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

01.04.2020 

2 год 
Тема: Фізичний зміст першої 

похідної. Розв’язування задач на 

застосування фізичного змісту 

першої похідної. 

https://www.youtube.com/watch

?v=eSrU4EL2alE 

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

matematyka-10-klas-

merzlyak.html 

 

 

1.Повторити формули 

похідних. 

3. Переглянути 

відеоурок. Розглянуті 

вправи записати в 

конспект.  

3. Виконати завдання: 

18.7,18.8, 20.8 

Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

 І-21 

 
Математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

 

16.03.2020 

2 год 
Тема: Повторення матеріалу по 

темі. Функції, їх властивості і 

графіки. Метод інтервалів. 

https://www.obozrevatel.com/m

oyashkola/zno/11klass/matemati

ka/kapinosov-2019/tema-26--

pervisna--integral/ 

Капіносов А.М. Математика 

ЗНО, комплексне видання для 

підготовки до ЗНО і ДПА/ , 

Капіносов А.М.(та ін.) 2019. 

1. Опрацювати 

теоретичний матеріал  

с. 273 – 281 

2. Виконати завдання: 

1 – 30 тесту 6  

Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

3. Виконувати 

https://www.youtube.com/watch?v=XURimhz5bMM
https://www.youtube.com/watch?v=XURimhz5bMM
https://www.youtube.com/watch?v=oUgoLIUWyt4
https://www.youtube.com/watch?v=oUgoLIUWyt4
https://www.youtube.com/watch?v=eSrU4EL2alE
https://www.youtube.com/watch?v=eSrU4EL2alE
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.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/


тренувальні тести 

https://zno.osvita.ua/mathe

matics 

23.03.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Показникові і 

логарифмічні рівняння і 

нерівності. Графіки 

показникових і логарифмічних 

функцій. 

https://www.obozrevatel.com/m

oyashkola/zno/11klass/matemati

ka/kapinosov-2019/tema-26--

pervisna--integral/ 

Капіносов А.М. Математика 

ЗНО, комплексне видання для 

підготовки до ЗНО і ДПА/ , 

Капіносов А.М.(та ін.) 2019. 

1. Опрацювати 

теоретичний матеріал  

с. 348 – 370 

2. Виконати завдання: 

1 -30 тесту 9  

Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

3. Виконувати 

тренувальні тести 

https://zno.osvita.ua/mathe

matics 

30.03.2020 

2 год 

Тема: Графіки тригонометричних 

функцій. Спрощення 

тригонометричних виразів. 

https://www.obozrevatel.com/m

oyashkola/zno/11klass/matemati

ka/kapinosov-2019/tema-26--

pervisna--integral/ 

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

matics 

І-21 Математика ЗНО 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

18.03.2020 

2 год 
Тема: Первісна та інтеграл https://www.obozrevatel.com/m

oyashkola/zno/11klass/matemati

ka/kapinosov-2019/tema-26--

pervisna--integral/  

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: 

26.1 – 26.28 

Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-26--pervisna--integral/


Viber викладачу. 

3. Виконувати 

тренувальні тести 

https://zno.osvita.ua/mathe

matics 

25.03.2020 

2 год 
Тема: Коло, круг та їх елементи. https://www.obozrevatel.com/m

oyashkola/zno/11klass/matemati

ka/kapinosov-2019/tema-35   

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: 

35.1 –35.28. 

Сфотографувати 

конспект і надіслати в 

особисті повідомлення у 

Viber викладачу. 

3. Виконувати 

тренувальні тести 

https://zno.osvita.ua/mathe

matics 

01.03.2020 

2 год 

Тема: Аксіоми стереометрії. 

Прямі та площини в просторі. 

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 

https://zno.osvita.ua/mathematics
https://zno.osvita.ua/mathematics
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-35
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-35
https://www.obozrevatel.com/moyashkola/zno/11klass/matematika/kapinosov-2019/tema-35
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


І-11 Інформатика 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@g

mail.com 

18.03.2020 

2 год 

Тема. Основи інформаційної 

безпеки  

1. Інформація як об’єкт захисту. 

2. Характеристика загроз безпеки 

інформації 

3. Загрози, що походять з Інтернету. 

4. Способи захисту 

Теоретичний матеріал 

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

=153YyFpXd-

90pbyYb20gr2VLrdH9gLPf0 

Ознайомитись з 

теоретичним матеріалом 

 

Дати відповіді на 

запитання 

https://drive.google.com/o

pen?id=1qNfJW2u0a_uso

gIv-CQZeC-K9Hv9I9TQ 

Надіслати фото 

відповідей на запитання 

25.03.2020 

2 год 

Тема. Сервіси Google. Огляд 

сервісів Google. 

Можливості ї х використання 

 

Теоретичний матеріал 

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

=1Z5VOFx6fgLGSuJItAJR6aH

dZDVeVh33A 

Ознайомитись з 

теоретичним матеріалом 

Дати відповіді на 

запитання та надіслати 

фото 

Підготуватись до 

тестового опитування 

01.04.2020 

2 год 
ЛПЗ Google Drive. Спільна робота 

з документами в Google Doc 

Інструкційна картка 

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

=1cEp-HcVgpVQq7-

njcoSBS2jg2I0EcFhy 

Виконати ЛПЗ 

Здати онлайн-тест з тем 

Основи інформаційної 

безпеки 

https://onlinetestpad.com/h

nmc3ktbahi3c 

Сервіси Google 

https://onlinetestpad.com/h

nnqvkrqvrd54 

І-11 

 

 

 

Фізика і астрономія 

Саволюк П.П. 

0680228607 

wertep@meta.ua 

 

18.03.2020 

2 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 

  

20.03.2020 

2 год. 

 

Розв’язування задач по темі: «Опір, 

надпровідність» 
 Набір задач 

звіт розв’язку задач 

https://drive.google.com/open?id=153YyFpXd-90pbyYb20gr2VLrdH9gLPf0
https://drive.google.com/open?id=153YyFpXd-90pbyYb20gr2VLrdH9gLPf0
https://drive.google.com/open?id=153YyFpXd-90pbyYb20gr2VLrdH9gLPf0
https://drive.google.com/open?id=1qNfJW2u0a_usogIv-CQZeC-K9Hv9I9TQ
https://drive.google.com/open?id=1qNfJW2u0a_usogIv-CQZeC-K9Hv9I9TQ
https://drive.google.com/open?id=1qNfJW2u0a_usogIv-CQZeC-K9Hv9I9TQ
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=1cEp-HcVgpVQq7-njcoSBS2jg2I0EcFhy
https://drive.google.com/open?id=1cEp-HcVgpVQq7-njcoSBS2jg2I0EcFhy
https://drive.google.com/open?id=1cEp-HcVgpVQq7-njcoSBS2jg2I0EcFhy
https://onlinetestpad.com/hnmc3ktbahi3c
https://onlinetestpad.com/hnmc3ktbahi3c
https://onlinetestpad.com/hnnqvkrqvrd54
https://onlinetestpad.com/hnnqvkrqvrd54
mailto:wertep@meta.ua


  

25.03.2020 

2 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 

звіт розв’язку задач 

  

27.03.2020 

2 год 

 

Розв’язування задач по темі: 

«Опір,послідовне  та паралельне 

з’єднання опорів (споживачів) 

електричної енергії.» 

  

Набір задач 

 звіт розв’язку задач 

  

01.04.2020 

2 год 

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 

  

03.04.2020 

2год 

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. 

. 

Впр.21(2,4) Задачі для 

повт.   Л1    № 136-141 

фото звіт розв’язку задач 

І-21 

 
Фізика і астрономія 

Саволюк П.П. 

0680228607 

wertep@meta.ua 

 

16.03.2020 

2 год 

 

Ядерна енергетика. Поділ ядер 

урану. Ланцюгова реакція. Ядерні 

реактори.  Керована ядерна реакція.  

Дозиметрія. Дози випромінювання. 

Захист від іонізуючого 

випромінювання 

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 §91-95                     Л3 

§42.1- 42.5 

Короткий конспект,фото 

звіт розв’язку задач 

mailto:wertep@meta.ua


 

І-21 

 

 

 23.03.2020 

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. 

Л2.Гончаренко С.У. Фізика: 

Підруч. для 11 кл. серед. заг. 

шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 с. 

Л3. .Жданов Л.С., . Підр. для 

середніх спец. навчальних 

закладів. – К.: Вища школа,  

1983 

Л2 §97-101                   Л3 

§41.1- 41.7 

Короткий конспект,фото 

звіт розв’язку задач 

І-21 

 

 30.03.2020 

2 год 

 

 

Елементарні частинки . Загальна 

характеристика елементарних  

частинок.  Кварки. Космічне 

випромінювання. Методи реєстрації 

елементарних частинок. 

Л2.Гончаренко С.У. Фізика: 

Підруч. для 11 кл. серед. заг. 

шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 с. 

Л3. .Жданов Л.С., . Підр. для 

середніх спец. навчальних 

закладів. – К.: Вища школа,  

1983 

Л2 §97-101                   Л3 

§41.1- 41.7 

 


