
Дата Предмет Завдання 

13.03.20 Алгебра 

 

 

 

Геометрія 

 

 

 

 

Технології 

 

 

 

 

Українська 

література 

 

 

Правознавство, 

громадянська 

освіта 

 

Російська мова 

Опрацювати тему "Ознаки зростання і 

спадання функціі. П 22, с.120 - 121. Точки 

екстремуму функціі. П. 23, с. 123 - 126.  

 

Розвязати вправи 22.4; 23.4; 23.8 

Повторити тему "перпендикулярність у 

просторі" (параграф 5) розвязати вправи 

43.30 - 43.33 

 

Виконати ескiз обраної поробки (предмета 

інтер'єру). 
1)https://www.youtube.com/watch?v=1-0mPER4g7s 
2) https://www.youtube.com/watch?v=WF73cNfIxNY 
3) https://www.youtube.com/watch?v=pK8SwF7CZpI 
 

Охарактеризувати образ панни (Мусі) за 

твором В.Винниченка «Момент» 

(письмово) 

 

§ 38; 39; стор. 174, 177 (питання для 

обговорення письмово). 

 

 
Р/мови впр. 245, 247. § 44-46, впр. 253, 254 (б). 

14.03.20 Біологія Параграф 42 - вивчити. завдання на стор. 

166 (на зіставлення) письмово в зошиті, 

мені фото відповіді. Параграф 43. Вивчити. 

Завдання №1 №2 на стор.171( 

СКЛАДАННЯ РОДОВОДУ) письмово. 

Можна в кольорі. 

16.03.20 Технології 

 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжна 

література 

На листочку формату А-4 виконати 

технологічну карту з етапами виготовлення 

цього предмета 

 

1.Переглянути фільм мирний воїн (англ. 

Peaceful Warrior) — драма 2006 року 

режисера Віктора Сальви.) Описати власні 

враження після перегляду на 1 сторінку. 

2. Вивчити комплекс вправ ранкової 

гімнастики (виконувати кожного ранку). 

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

2.Паспорт твору «Альбатрос» 

https://www.youtube.com/watch?v=1-0mPER4g7s
https://www.youtube.com/watch?v=WF73cNfIxNY
https://www.youtube.com/watch?v=pK8SwF7CZpI
https://www.youtube.com/watch?v=JrirPeYvnuU


17.03.20 Хімія 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

Українська 

мова 

 

 

 

 

Англійська 

мова 

Опрацювати § 22.  Виконати письмово 

вправи № 163 – 163  на ст. 135. 

 

1.Вивчити комплекс вправ ранкової 

гімнастики (виконувати кожного ранку). 

2.Вивчити (повторити) комплекс вправ 

фізпаузи на березень. (виконувати кожного 

ранку). 
 

 

Вивчити параграфи 35, 38 

Виконати завдання 118 (с.31,32 

І.Ніколаєнко та ін. Збірник вправ і завдань 

з укр. мови), 110 (ст.67 Л. Шевелєва та 

ін.Український правопис: практикум) 

 

Група вчителя Ю.Мороз. Підручник с. 198-

200 впр. 3 4 письмово. 

Написати твір Sport in my life. 

 

Група вчителя Ю.Лохмотової. Підручник 

сторінка 198-200 вправа 3-4.  
 

18.03.20 Українська 

література 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська 

мова 

 

 

 

 

 

 

Англійська 

мова 

Прочитати твір  Лесі Українки «Лісова 

пісня». Дати письмові розгорнуті  відповіді 

на запитання: 

Вар.1 Чи згодні Ви, що  дядько Лев є 

уособленням духовності та краси? 

Вар.2 Чи осуджуєте Ви Лукаша? Чому? 

Підтвердіть або спростуйте думку, наведіть 

кілька переконливих аргументів та 

прикладів з твору 

 

Повторити  & 35, 38 

Виконати словникові диктанти (за 

варіантами) 

Вар. 1 Впр 30,39 

Вар.2  Впр. 31, 40 (О. Авраменко 

Українська мова. Збірник диктантів .10-

11кл.) 

 

Група вчителя Ю.Мороз. Підручник с.202 

впр. 1 2 3 виписати всі незнайомі слова в 

словник вивчити. С. 202 впр.4 5 письмово 
 



Група вчителя Ю.Лохмотової.. Написати 

твір “Sport in my life” (10-12 речень) 

19.03.20 Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

Біологія 

 

 

 

 

 

Англійська 

мова 

1.Вивчити комплекс вправ фізпаузи на 

квітень (виконувати кожного ранку).  

2.Переглянути фільм  «Тренер» (англ. 

McFarland, USA) — кінофільм режисера 

Нікі Каро, 2015 року. Описати власні 

враження після перегляду. 

 

Параграф 44. Прочитати  уважно декілька 

разів. Задача на стр.174  № 1. и на 

стр.175.задача №2. Термін виконання  20-

21.03. 

 

Група вчителя Ю.Мороз. Завдання за 

додатковим матеріалом(через носій VIBER) 

прочитати та перекласти текст та виконати 

впр.1-4, впр.5 написати e-mail. 

 

Група вчителя Ю.Лохмотової. Підручник 

сторінка 201-203 вправа 4-5 (письмово). 

Нові слова вчити 

Відео з теми Спорт 
https://www.youtube.com/watch?v=QNqcH6O7HJ8  

https://miyklas.com.ua/p/english-

language/vocabulary/sports-and-healthy-lifestyle-

17158  (тема 1)  

 

20.03.20 Хімія 

 

 

 

 

 

Географія 

Опрацювати § 23.  Виконати письмово 

вправи № 171 – 175  на ст. 141. Усно  - 

вправа 168, 169. 

 

1. Опрацювати за підручником Бойко § 34. 

Особливості господарста 

2. Виконуємо практичну роботу письмово у 

зошиті. 
 Складіть картосхему «Типологія країн 

Америки за рівнем їх економічного розвитку»  

 Пригадайте, які розрізняють основні типи 

та напишіть країн за рівнем їх економічного 

розвитку згідно з класифікацією ООН (див. § 2).  

3. Дайте відповіді на питання (письмово у 

зошиті) 
1).  Що таке, «Бананові республіки»: типові ознаки 

та сучасний розвиток? 

https://www.youtube.com/watch?v=QNqcH6O7HJ8
https://miyklas.com.ua/p/english-language/vocabulary/sports-and-healthy-lifestyle-17158
https://miyklas.com.ua/p/english-language/vocabulary/sports-and-healthy-lifestyle-17158
https://miyklas.com.ua/p/english-language/vocabulary/sports-and-healthy-lifestyle-17158


2). Чому  Панамериканське шосе називають, 

дорога через три Америки? (повна відповідь) 

3). Яка галузь господарства і чому є основним 

чинником розвитку країн Карибського басейну?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Предмет Завдання 

30.03.20 Алгебра 

 

 

Технології 

 

 

 

 

Українська 

література 

 

 

Правознавство, 

громадянська 

освіта 

 

 

Російська мова 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжна 

література 

 

Біологія 

 

 

 

 

 

 

Інформатика 

Опрацювати тему: "Найбільше і найменше 

значення функції" (п.24, с.128 - 129) 
 

Виготовлення предмета інтер’єру (надіслати 2-3 

фото процесу). 
 

 

 

 

 

 

 
 

§ 40,  стор.187, (на 1 сторінку письмово) § 41;  

189, 192(письмово).  Напишіть які права є у 

споживачів 

 

 

Р/мови впр. 256 (усно),259(писм.) 

 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Вивчити та зробити комплекс вправ фізпаузи 

на квітень. 

3. Переглянути фільм крихітка на мільйон 

доларів 2004, США Режисер: Клінт Іствуд 

 
 

1.https://www.youtube.com/watch?v=r4GAQOaijHE 

2.Вивчити напам»ять «Осіння пісня» 

 

Параграф 45. Уважно прочитати  2 рази. 

https://www.youtube.com/watch?v=h_8ZAR4JHbU 

Подивитись відео. Виконати завдання: стор.178 

Лабораторна робота. Стор. 179 . Ставлення. 

Біологія + наука. відповідь на питання письмово. 

Бажаю успіхів! . Термін виконання до 1 квітня. 

 
ОПЕРАТОРИ та ВИРАЗИ  СТОР.24-27  ТАБЛИЦІ  

ОПРАЦЮВАТИ 

 

31.03.20 Фізична 

культура 

 

 

1.Ознайомитись та підготувати власний комплекс 

8 вправ з переглянутих матеріалів відео (свої 

комплекси вправ надсилати мені на скриньку з 

підписом виконавця)  

https://www.youtube.com/watch?v=r4GAQOaijHE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англійська 

мова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімія 

 

 

 

 

 

Геометрія 

 

 

Географія 

 

 

 

 

 

Приклад: 1 вправа- Ходьба на місці 2хвилини 

2 вправа – Присідання 2 підходи по 20 разів 

відпочинок 90секунд між підходами   

І так далі. 
https://www.youtube.com/watch?v=udWhQz00gA&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=4Qx-THtVe8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=2pyFKZ_kJv0 

https://www.youtube.com/watch?v=amZEsEtq17Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8HSJbeqea0 

https://www.youtube.com/watch?v=in1cpamBhTE 

https://www.youtube.com/watch?v=QZNXfL76yIc 

 

2.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

3. Вивчити та зробити комплекс вправ фізпаузи 

на квітень. 
*Пам’ятайте стрибкові вправи, кругові оберти в тазі 

робити заборонено всім у кого проблеми з хребтом. 

Слідкуйте за своїм пульсом, він не повинен бути вище 

160 ударів за хвилину а відпочінок між підходами не 

може бути коротше 90 секунд 

 

Група вчителя Ю.Лохмотової. Ознайомитись з 

правилами (Future Simple,to be going to, Future 

Continuous, Present Continuous) сторінка 204 

вправа 3,4 ,письмово. 

 

Група вчителя Ю.Мороз. Ознайомитись з 

правилами (Future Simple,to be going to, Future 

Continuous, Present Continuous) переглянути 

відео. Підручник стор.204 впр.3,4 ,письмово. 

 

Опрацювати § 24.  Виконати письмово вправи № 

178, 181  на ст.145. 

Опрацювати § 25.  вправи №186 - 192  –   на ст. 

152.  Переглянути відео 
https://www.youtube.com/watch?v=iP3xF5eBjcw&t=209s 

Повторити тему "Вимірювання відстаней у 

просторі" 
 
 

Опрацювати за підручником Бойко § 35. СШÀ 

1. Користуючись фізичною, тематичними 

картами Північної Америки та текстом 

підручника складіть таблицю за планом. 

Характеристика США 

https://www.youtube.com/watch?v=udWhQz00gA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4Qx-THtVe8Q
https://www.youtube.com/watch?v=2pyFKZ_kJv0
https://www.youtube.com/watch?v=amZEsEtq17Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q8HSJbeqea0
https://www.youtube.com/watch?v=in1cpamBhTE
https://www.youtube.com/watch?v=QZNXfL76yIc
https://www.youtube.com/watch?v=iP3xF5eBjcw&t=209s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика 

 Географічне положення 

 клімат; 

 внутрішні води; 

 рельєф;  

 природні ресурси 

 населення 

 політичний устрій 

 особливості економічного розвитку 

2. Назвіть чинники, завдяки яким економіка 

США набула безпрецедентно успішного 

розвитку 

3. Перейдіть за посиланням       

https://online.seterra.com/ru/vgp/3015 

та пройдіть вікторину. Наприкінці з явиться 

ваш результат зробіть скрін,  або сфотографуйте 

екран з  вашим результатом  і надішліть будь 

ласка мені на електронну пошту     

abramova.olga1969@gmail.com 

Бережіть себе, та вивчайте географію 😊 

 
ФУНКЦІЇ НОВИЙ ПІДРУЧН СТОР.62-63 

ОПРАЦЮВАТИ В КОНСПЕКТ 

 

01.04.20 Англійська 

мова 

 

 

 

 

Геометрія 

 

Інформатика 

Група вчителя Ю.Лахмотової. Підручник 

сторінка 205 вправа 4,5 письмово. 

 

Група вчителя Ю.Мороз. Підручник стор.205 

апр.4,5 письмово. 

 

Розв'язати задачі 43.34, 43.35, 43.39. 

 
ФУНКЦІЇ СТОР 63-66  ОПРАЦЮВАТИ  В КОСПЕКТІ.. 

02.04.20 Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Англійська 

мова 

 

1.Виконати завдання за посиланням, зробити 

скриншот після завершення тестування та 

відправити мені на почтову скриньку 

https://learningapps.org/10106829  

2.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

3. Вивчити та зробити комплекс вправ фізпаузи 

на квітень 

 

Група вчителя Ю.Лохмотової. Підручник 

сторінка 206 вправа 6 письмово, повторити 

правила. 

https://online.seterra.com/ru/vgp/3015
mailto:abramova.olga1969@gmail.com
https://learningapps.org/10106829


 

 

 

 

 

Фізика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика 

https://www.youtube.com/watch?v=xNQmm96jjOs&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=r_cOyVGTcsU&feature=youtu.be 
 

Група вчителя Ю.Мороз. Підручник с 206 впр 6 

письмово, повторити правила. 

 

Параграф 38-39 читати та зробити конспект (до 

05.03) 
1. Скористайтесь додатковими джерелами інформації та 

дізнайтесь, яке відношення має перший закон термодинаміки 

до утворення хмар. 

2. Що означає необоротність процесів у часі? 

3. У яких випадках процеси та явища можна вважати 

практично оборотними? 

4. Яку роботу здійснює газ під час ізобарного збільшення 

об’єму від 40 до 60 л? Тиск газу 250 кПа. 

5. Визначте роботу розширення 20 л газу при ізобарному 

нагріванні від 270 С до 120 С. Тиск газу 80 кПа. 

6. Наскільки змінилась внутрішня енергія деякого газу, 

який виконав роботу 50 кДж, отримавши кількість тепоти 1985 

кДж? 

7. Кількість теплоти, яку робоче тіло одержує від 

нагрівника, становить за цикл 240 Дж, а яку віддає 

холодильнику — 150 Дж. Визначте ККД двигуна та 

виконувану ним роботу. 

8. Написати аргументоване есе на тему «Теплові двигуни 

— наш друг чи ворог?» 

 
РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ   СТОР 67-69 

ОПРАЦЮВАТИ  В КОНСПЕКТІ  ПРАКТИЧНА 

03.04.20 Алгебра 

 

 

Інформатика 

 

 

Технології 

Розібрати задачу 1 с. 129; Розв'язати вправи 24.2 
 
 

ФУНКЦІЇ  РЕКУРСИВНІ  СТОР 70-73 ОПРАЦЮВАТИ ( 

КОСПЕКТ) ПРАКТИЧНА  (ТЕСТИ—10 КЛАС) 

Виготовлення предмета інтер’єру (надіслати 2-3 

фото процесу). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNQmm96jjOs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r_cOyVGTcsU&feature=youtu.be


Дата Предмет Завдання 

06.04.20 Алгебра 

 

Інформатика 

 
 

Біологія 

 

 

 

 

 

 

Правознавство, 

громадянська 

освіта 

 

 

Зарубіжна 

література 

 

 

Фізична 

культура 

Розібрати задачу 2 с. 129 

 
СУЧАСНІ  НАПРЯМКИ КОМПЬЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ  

ПРАКТИЧНА СТОР 28-31В  В ЗОШИТ 

 

Уважно прочитати параграф 46. Відповісти на 

запитання. Виконати вправу 1,2. на стор.182 

(письмово) Переглянути відео за посиланням  
https://www.youtube.com/watch?v=l-QQ_t9it-Q  
Термін виконання до 08.04.2020р. 
 

 

1. § 42 (конспект 4-8 балів) або дослідити 

успішний бізнес українців. Написати реферат або 

презентацію до 11 балів 

2. Запропонувати ідею власного бізнесу 

 

1. Поль Верлен (хронологічна таблиця) 

2. «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня» 

(прочитати) 

 

1.Посміхнутись  (Вправу виконувати 10 секунд) 

2. Переглянути відео 

(https://www.youtube.com/watch?v=JmoXzVub9n4) 

3.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

4.Зробити комплекс вправ фізпаузи на квітень.  

5. Знайти 3-5 спортивних секцій які є біля вас в 

радіусі 3-5 кілометрів.  

(надіслати мені назву та адресу: 

1. Легка атлетика ДЮСШ 1- вул. Шевченка 5 

2…..) 

07.04.20 Геометрія 

 

Інформатика 

 

 

Анлійська 

мова 

 

 

Хімія 

 

 

Повторити тему "Вимірювання кутів у просторі" 

 
ВИДИ КОМПЬЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ  ПРАКТИЧНА 

СТОР. 31-33  В ЗОШИТ ..КОНСПЕКТ 

Завдання для двох груп 

Підручник сторінка 208 – 209 Вправа 7 

(прочитати та скласти 10 питань до тексту) 

 

Опрацювати § 26.  Виконати письмово вправи № 

193, 198-200   на ст.159. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-QQ_t9it-Q


 

 

 

Географія 

(виконати до 10.04.20) 

 

Дедлайн  14.04 до 15:00 

1 Тест за темою «США» 
1) Відкрийте посилання        join.naurok.ua 

2) Введіть  Код доступу 418408 

3) Напишіть Прізвище та Ім'я 

4) Пройдіть тест 

Висилати результат тесту не треба, він автоматично після 

вашого проходження попадає в мій кабінет.  

Можете пройти тест три рази, буду зараховувати кращій 

варіант. 

Але, хто з першого разу отримав 8,9,10,11 отримують 

бонус    +1бал. 

5) Тест закриється автоматично 14.04 о 15:00 

 

2. Підготуйтеся за §  32-34 до узагальнюючого 

тесту за регіоном Америка 

Для бажаючих 

Зробити «Візитну картку» (одна з) США, Канада, 

або країна Латинської Америки 

08.04.20 Геометрія 

 

Інформатика 

 

 

Анлійська 

мова 

 

 

Хімія 

 

Фізична 

культура 

Розв'язати задачі 43.36, 43.37. 43.38. 

ВІДМІННОСТІ ПОБУДОВИ, ГРАФІКИ   ПРАКТИЧНА 

РОБОТА 

Завдання для двох груп 

Підручник сторінка 210 вправа 2 прочитати, 

сторінка 211 вправа 3 скласти діалог 

 

Опрацювати § 27.  вправи №203 - 207   на ст. 164.  

(виконати до 14.04.20) 

 

1.Посміхнутись (Вправу виконувати 10 секунд) 

2.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

3. Виконати комплекс вправ фізпаузи на квітень. 

4.   Переглянути відео 

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

5. Пройти опитування 

https://forms.gle/H6mkkWTbBnvAS2vC8 

 

09.04.20 Інформатика 

 

 

Англійська 

АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ЗОБРАЖЕНЬ СТОР 33-36  В 

ЗОШИТ   УСІ СХЕМИ 

 
 

Завдання для двох груп  



мова 

 

 

Російська мова 

 

Історія Україна 

 

 

 

Всесвітня 

історія 

 

 

 

Фізична 

культура 

Підручник сторінка 211 вправа 4 (в) скласти 

діалог за планом, сторінка 212 вправа 5 (а) 

 

повт. §§ 39-49; впр. 269 (тесты) 

 

Опрацювати § 32, виконати завдання за 

посиланням 

https://forms.gle/FvvmvwQqBaoihhjL7  до 16.04.20 

 

Опрацювати § 25, виконати завдання за 

посиланням 

https://forms.gle/Lkdh6tHFKMZLtDWX8 до 

16.04.20 

 

1. Посміхнутись (Вправу виконувати 10 секунд) 

2.Виконати завдання за посиланням, зробити 

скриншот після завершення тестування та 

відправити мені на почтову скриньку  

https://learningapps.org/10101154 

3.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

4. Виконати комплекс вправ фізпаузи на квітень 

Раджу переглянути фільм Невідома сторона 

(2009) 

https://kinoprofi.vip/3348-nevidimaya-storona-

2009.html 

10.04.20 Алгебра 

 

Інформатика 

 

Біологія 

Розв'язати вправи 24.3; 24.4. 

 
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ   

 

Вивчити параграф 47. Практичне завдання на 

стор.187  під рубрикою: Ставлення+ Фітотерапія 

(презентація). Термін до 13.04 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Lkdh6tHFKMZLtDWX8%20до%2016.04.20
https://forms.gle/Lkdh6tHFKMZLtDWX8%20до%2016.04.20
https://kinoprofi.vip/3348-nevidimaya-storona-2009.html
https://kinoprofi.vip/3348-nevidimaya-storona-2009.html


Дата Предмет Завдання 

13.04.20 Алгебра 

 

 

Інформатика 

 
 

Біологія 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжна 

література 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технології 

Опрацювати тему «Побудова графіків функцій» (п.25, . 

131 — 132) 

 
 

ЦИКЛИ З ПАРАМЕТРОМ  КОНСПЕКТ  СТОР. 37-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=6VLj4KRrMPM&f

eature=emb_logo 

2. Пройти вікторину за посиланням 

https://learningapps.org/755461  зробити скріншот 

після завершення тестування та відправити мені на 

почтову скриньку 

3. Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку).  Зробити комплекс 

вправ фізпаузи на квітень. 

 

Раджу переглянути фільм Сила волі 

https://rezka.ag/films/drama/15966-sila-voli-

online.html 

 
Закінчити виготовлення предмета інтер’єру, кілька 

фото скинути на гугл диск. Пройти тест (форма у 

Viber). 

14.04.20 Геометрія 

 

 

Інформатика 

 

 

Фізична 

Повторити тему "Координати в просторі". Формули 

координат середини відрізка та довжини відрізка. 

 

ЦИКЛИ З УМОВОЮ  40-41  та УСІ СХЕМИ В 

КОСПЕКТ 

 

Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

https://rezka.ag/films/drama/15966-sila-voli-online.html
https://rezka.ag/films/drama/15966-sila-voli-online.html


культура 

 

 

 

 

Хімія 

 

 

Географія 

(виконувати кожного ранку).  Зробити комплекс вправ 

фізпаузи на квітень. 

Переглянути фільм https://kinokrad.co/287650-jeddi-

orels-2016.html 

 

Опрацювати § 28.  Виконати письмово вправи № 

208-211   на ст.169.(виконати до 21.04.20) 

 

1. Опрацюйте § 36. Роль транспорту та його види 

та презентацію 

 

2. Пройдіть тест «Роль транспорту та його види.» 

Перейдіть за посиланням join.naurok.ua 

Введіть код доступу 780883 

Пройдіть тест 

Тест автоматично закриється 17.04 о 12:00 

Для бажаючих 

Зробити «Візитну картку» (одна з) США, 

Канада, або країна Латинської Америки 
15.04.20 Геометрія 

 

Інформатика 

 
Правознавство, 

громадянська 

освіта 

 

Розв'язати задачі 43.42 - 43.45. 

 
ТЕСТИ  В КОМПЬЮТЕРІ  ПРАКТИЧНА  РОБОТА 

 
 

§ 43  

-прокоментувати  філософськи думки стор. 195 

- доповнити список с.195 

 

16.04.20 Інформатика 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 
Правознавство, 

громадянська 

освіта 

 

Російська 

мова 

ОПЕРАТОРИ  CONTINUE  та BREAK  КОНСПЕКТ В 

ЗОШИТІ  СТОР. 42-43 

 

Руханка https://www.youtube.com/watch?v=Y5mSShCcwMY 

Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку).  Зробити комплекс вправ 

фізпаузи на квітень. 

 
 

§ 43  

-продовжити  «Ідеї для дослідження» стор. 197 

 

 

§ 50-52, впр.277 

17.04.20 Інформатика 

 

Алгебра 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КИЇВ - СТОЛИЦЯ МАЙБУТНЬОГО!!! 

 

Розібрати задачу с. 132; 

Розв'язати вправи 25.1 
 

https://kinokrad.co/287650-jeddi-orels-2016.html
https://kinokrad.co/287650-jeddi-orels-2016.html


Дата Предмет Завдання 

21.04.20 Геометрія 

 

 

Біологія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімія 

 

 

Географія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

Інформатика 

Повторити тему "Вектори в просторі". 

Колінеарність векторів. 

 

Вивчити параграф 48. Подивитись відео за 

посиланням 

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

Практичне завдання на стор.191  під рубрикою: 

Ставлення.  Біологія + Медицина. Туберкульоз 

в Україні. Дати відповідь на запитання: Як за 

допомогою дослідження ДНК виявляють 

туберкульоз? Письмово. Термін виконання до 

21.04.2020р. 

 

Опрацювати § 29.  Виконати письмово вправи 

№ 216-219   на ст.176 (виконати до 24.04.20) . 

 

1. Прочитати § 39. Субрегіони Африки та їх 

політико-географічні особливості. 

2. Дайте відповіді на запитання 

1) Користуючись картою, назвіть острівні 

та внутрішньоконтинентальні країни Африки. 

2)  Наведіть приклади країн, що мають 

вихід до морів і океанів.  

3)  Які субрегіони розрізняють в Африці? 

Знайдіть їх на карті. 

4)  Які форми державного устрою (форми 

правління і територіального устрою) 

переважають у країнах Африки? 

5)  Наведіть приклади африканських 

монархій, республік, федерацій. 

 

1. Виконати комплекс вправ ранкової 

гімнастики (виконувати кожного ранку).  

Зробити комплекс вправ фізпаузи на квітень. 

2. Переглянути з 5-8 серії уроків та дати 

відповіді на запитання до кожного уроку.  

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra 

 

ВБУДОВАНІ ТИПИ ДАНИХ І ЇХ  

ОПРАЦЮВАННЯ  В КОСПЕКТІ  СТОР.44-45 

22.04.20 Геометрія 

 

Правознавство, 

громадянська 

Розв'язати задачі 43.46 - 43.49. 

 

§ 44  

1. Учасники ринку праці: взаємодія між ними. 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra


освіта 

 

 

Інформатика 

2. Хто такий підприємець: риси підприємця. 

(об’єм 1 аркуш) 

 

Функції і методи  опрацювання  стор . 45-46  в 

конспекті 

 

23.04.20 Російська мова 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика 

 

Всесвітня 

історія 

 

 

 

Історія України 

§ 53-54; впр.287,288 

 

1. Переглянути з 9-12 серії уроків та дати 

відповіді на запитання до кожного уроку.  

Пройти фінальний тест, отриманий сертифікат 

відправити мені на поштову скриньку. 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra 

2. Виконати комплекс вправ ранкової 

гімнастики (виконувати кожного ранку).  

Зробити комплекс вправ фізпаузи на квітень 

 

Стек  і черга  стор.48-49 

 

Опрацювати § 28, виконати завдання за 

посиланням 

https://forms.gle/zFg9P9YpXcKaeTzZ8   до 

30.04.20 

 

Історія України.  Опрацювати § 35-36,37 

виконати завдання за посиланнями  

https://forms.gle/cdqwsopwAc4ZL2sz9   до 

30.04.20 

https://forms.gle/kNtjbqrnFZ3WwF4JA   до 

30.04.20 

 

24.04.20 Алгебра 

 

Хімія 

 

 

Правознавство, 

громадянська 

освіта 

 

 

Інформатика 

Розв'язати вправи 25.2 
 

Повторити § 29.  Виконати письмово вправи № 

220-222 (виконати до 28.04.20) 

 
 

§ 44  

1. Роботодавці і наймані працівники. 

2. Професійна діяльність, спеціальність та 

кваліфікація працівника. (об’єм 1 аркуш) 

 

БАГАТОВИМІРНІ  СТОР. 49 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВЕЛИКДЕНЬ - МОЄ 

УЛЮБЛЕНЕ СВЯТО! 
 



 

Дата Предмет Завдання 

27.04.20 Інформатика 

 
 

 

Алгебра 

 

 

 

Біологія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Технології 

ПРИКЛАДИ  ПРОГРАМООПРАЦЮВАННЯ  

СПИСКІВ  СТОР.50-51  В КОСПЕКТ 

ПИТАННЯ  СТОР 51 
 

Повторити тему: "Функції, їхні властивості і 

графіки". 

Розв'язати вправи 26.3; 26.6; 26.10. 

 

Вивчити параграф 49. Подивитись відео за 

посиланням 

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

Практичне завдання на стор.194  під рубрикою:   

Біологія + Стародавня історія. Інбредні шлюби. 

Дати відповідь на запитання: Чому в інбредних 

шлюбах з’являються діти з психічними та 

фізичними відхиленнями? Письмово. Термін 

виконання до 28.04.2020р. 

 
1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Виконувати комплекс вправ фізпаузи на квітень 

після кожних 30хв навчання. 

3.   Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=ctsVzLEtq4U 

https://youtu.be/4yOZu8VdaCU 

https://youtu.be/Ucvza-4bNOc 

 

Економічне обґрунтування виробу. Виконати 

підрахунок матеріальних витрат виготовленого 

предмета інтер’єру, оформити у вигляді таблиці. 

28.04.20 Інформатика 

 

 

Геометрія 

 

 

 

Англійська 

мова 

 

 

 

 

КОРТЕЖІ  ДІАПАЗОНИ, МНОЖИНИ   СТОР. 

52-53 ОПРАЦЮВАТИ  В КОНСПЕКТ 

 

Повторити тему "Скалярний добуток векторів. 

Перпендикулярність та паралельність векторів". 

Розв'язати задачі 43.51, 43.53. 

 

Група вчителя Ю.Лахмотової. Підручник на гугл 

диску с 36-37 впр 1 прочитати.  

Впр 4 вибрати правильну відповідь( приклад 1а 2 

b) 

 

Група вчителя Ю.Мороз. Підручник на гул диску 

https://youtu.be/Ucvza-4bNOc


 

 

 

 

 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

Хімія 

с 36-37 впр 1 прочитати.  

Впр 4 вибрати правильну відповідь( приклад 1а 2 

b) 

Впр 6 скласти словосполучення письмово 

Впр 7 відповісти на питання письмово 

Впр 8 скласти питання та дати відповідь. 

 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2.  Виконувати комплекс вправ фізпаузи на 

квітень після кожних 30хв навчання. 

3.   Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=2ibr6JT6ewk 

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

 

Опрацювати матеріал  навчального фільму за 

посиланнями:  

https://www.youtube.com/watch?v=yWi7h3MVxj4 

У вигляді таблиці  оформити звіт спостережень 

лабораторних дослідів, показаних у фільмі, за 

планом: 

№  Назва досліду 

 Реагенти  

 Умови протікання реакції  

 Спостереження  

 Хімічне рівняння реакції  

 Висновок  

 (виконати до 05.05.20). 

29.04.20 Інформатика 

 

 

 

Геометрія 

 

Правознавство, 

громадянська 

освіта 

 

 

 

Англійська 

мова 

СЛОВНИКИ, ФУНКЦІЇ, ОПЕРАЦІЇ  та МЕТОДИ 

ОПРАЦЮВАННЯ  СЛОВНИКІВ В КОСПЕКТІ  

54-55-56 

 

Розв'язати задачі 43.54, 43.57. 

 

§ 45  

Корупція в Україні. Які ви знаєте причини 

виникнення корупції та шляхи боротьби з нею? 

(скорочена письмова відповідь) 

 

 

Група вчителя Ю.Лахмотової. Впр 6 скласти 

словосполучення письмово 

30.04.20 Інформатика 

 

ОДНОВИМІРНІ  МАСИВИ  СТОР.  57-59 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMsQElWmwuw
https://www.youtube.com/watch?v=yWi7h3MVxj4


Російська мова 

 

Англійська 

мова 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

Всесвітня 

історія 

 

 

 

Історія 

України 

§ 55-57; впр.299 

 

Група вчителя Ю.Лахмотової. Впр 7 відповісти 

на питання письмово, впр 8 скласти питання та 

дати відповідь. 

 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Виконувати комплекс вправ фізпаузи на 

квітень після кожних 30хв навчання.  

3.Переглянути відео  

https://youtu.be/49M2QAogwY0 

https://youtu.be/joaGoDaKJzg 

 

Опрацювати § 29-30, виконати завдання за 

посиланням 

https://forms.gle/61n3n8Z2wms2fvKCA  до 

07.05.20 

 

Опрацювати § 37, виконати завдання за 

посиланням  

https://forms.gle/1Eyzb9XfqUB92Usu6 до 07.05.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/joaGoDaKJzg


Дата Предмет Завдання 

04.05.20 Інформатика 

 
 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра 

 

 

 

Біологія 

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ СЛОВНИКИ СТОР 54-

55-56 ПРЕЗЕНТАЦІЯ МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ГЕРОЙ 

 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Виконувати комплекс вправ фізпаузи на квітень після 

кожних 30хв навчання. 

3.   Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=Gjo9Eg7FnGc 

https://www.youtube.com/watch?v=-GXAc3qPJPw 

Оздоровчі системи  

https://drive.google.com/open?id=1JXTdvKkZGYI5RmEea

uJs3pN0hvj9KG6r 

  фізична культура у сім'ї   

https://drive.google.com/open?id=1XKCahHIaL5UFR86j

WId3m760B-wVIhnO 

 

Повторити тему: "Розв'язування ірраціональних 

рівнянь" (п.7, с.39 - 41). 

Розв'язати рівняння № 26.16. 

 

Вивчити параграфи 50 - 51. Подивитись відео за 

посиланням : 

https://www.youtube.com/watch?v=agmpR10vmEM та 

https://www.youtube.com/watch?v=9M_p_kqBy3w   

Практичне завдання на стор.198 під рубрикою: 

Діяльність. Самостійна робота . Вправа 2. та 

завдання на стор. 202, рубрика Діяльність. 

Самостійна робота. Вправа 2. Письмово. Термін 

виконання до 06.05.2020р. 

05.05.20 Інформатика 

 

 

Геометрія 

 

Хімія 

 

 

 

Географія 

ДВОВИМІРНІ МАСИВИ ВКАЗІВКИ  СТОР. 59-60-61 

КОНСПЕКТ 

 

Розв'язати задачі 30.18, 31.15. 

 
Опрацювати § 30, 31.  Виконати письмово вправи № 

228, 230 – 233.  

(виконати до 08.05.20). 

 

Тема 2. країни Àфрики 

Творча робота 

 Використовуючи карти, довідники й інші джерела 

інформації, опишіть одну з країн Африки (на вибір)  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1XKCahHIaL5UFR86jWId3m760B-wVIhnO
https://drive.google.com/open?id=1XKCahHIaL5UFR86jWId3m760B-wVIhnO


«Візитна картка країни»  

Завдання можна виконати письмово (8-10б), або у 

вигляді презентації чи доповіді з фото (10-12б). Це 

завдання творче, але оцінюватись буде 

 (креативний підхід, оформлення та достовірність 

інформації).  

План для характеристики є у ваших зошитах. 

  

кінцевий термін здачі       12.05 о 15:00 

06.05.20 Інформатика 

 

 

Фізична 

культура 

ФУНКЦІЇ КОРИСТУВАЧА ТА МОДУЛІ МОВИ  

PYTHON ФУНКЦІЇ  СТОР.62-63-64  КОНСПЕКТ 

 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2.  Виконувати комплекс вправ фізпаузи на квітень 

після кожних 30хв навчання. 

3.   Переглянути відео  

https://youtu.be/SEFOEWCsq6Q?t=221 

https://www.youtube.com/watch?v=7GqhqmYjMpE 

https://www.youtube.com/watch?v=3kMcgnlSQlM 

07.05.20 Інформатика 

 

 

Російська 

мова 

 

Фізична 

культура 

ФУНКЦІЇ  64-65  КОСПЕКТ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ  «ДЕНЬ 

ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ!» 

 

§ 58-60; впр. 311 (тести) 

 

 

1. Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Виконувати комплекс вправ фізпаузи на квітень 

після кожних 30хв навчання.  

3. Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=O3JeQxH49dc 

https://24tv.ua/legka_atletika_tse_ne_tilki_fizichne_a_

y_psihologichne_zdorovya_n27301 

 

 

 

08.05.20 Інформатика 

 

Хімія 

ПИТАННЯ  СТОР. 66 ПОВТОРИТИ МАТЕРІАЛ    

 

Опрацювати § 32,33.  Виконати письмово вправи № 

237, 246   (виконати до 12.05.20) 
 

 

 

https://24tv.ua/legka_atletika_tse_ne_tilki_fizichne_a_y_psihologichne_zdorovya_n27301
https://24tv.ua/legka_atletika_tse_ne_tilki_fizichne_a_y_psihologichne_zdorovya_n27301


Дата Предмет Завдання 

12.05.20 Інформатика 

 
 

Геометрія 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біологія 

 

 

 

 

 

 

Хімія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ  СТОР. 66-67-68  

КОНСПЕКТ 

 

Повторити тему: "Паралельність та перпендикулярність 

прямих у просторі." Розв'язати № 43.17. 

 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2.  Виконувати комплекс вправ фізпаузи на травень після 

кожних 30хв навчання. 

3.   Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=EfXhbj3WH08&amp=&f

eature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=tOzCoDvRqyk&amp=&f

eature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Dhbh1E6_Kjs 

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

 

Параграф 52 -53. Подивитись відео за посиланням. 

https://www.youtube.com/watch?v=1gpBNTB-dSY.  

Завдання: Вправа 3 на стор.206. Термін виконання до 

15.05.2020. 

 

Виконати завдання контрольної роботи. Оксигеновмісні 

речовини.  ПІБ: Клас: Дата: 

1. Загальною формулою спиртів є: а) СnH2n+1OH б) 

СnH2n+1COH 

в) СnH2n+1COOH г) Cn(H2O)m 

2. Загальною формулою альдегідів є: а) CnH2n+1OH б) 

CnH2n+1COH 

в) CnH2n+1COOH г) Cn(H2O)m 

3. Загальною формулою вуглеводів є: а) CnH2n+1OH б) 

CnH2n+1COH 

в) CnH2n+1COOH г) Сn(H2O)m 

4. Функціональною групою карбонових кислот є: а) - ОН 

б) - СООН 

в) - СОН г) - NH2 

5. Функціональними групами глюкози є: а) - СОН б) - 

СООН 

в) - NH2 г) - ОН 

6. Функціональними групами амінокислот є: 

а) - СОН б) - СООН 

в) - ОН г) - NH2 

7. Вищі кислоти - це: а) ті, що мають у своєму складі дві 

та більше карбоксильні групи 

б) ті, що мають у своєму складі більше 10 атомів Карбону 

в) ті, що мають у своєму складі менше 10 атомів Карбону 

г) ті, що мають у своєму складі карбоксильну та 

гідроксогрупу 

8. Реакція естерифікації - це: а) реакція між кислотою та 

спиртом, внаслідок якої утворюється естер 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географія 

б) реакція обміну між сполукою та водою 

в) реакція приєднання водню г) реакція приєднання води 

9. Гідроліз - це: а) реакція між кислотою та спиртом, 

внаслідок якої утворюється естер 

б) реакція обміну між сполукою та водою 

в) реакція приєднання водню г) реакція приєднання води 

10. Продуктом гідролізу крохмалю є: а) сахароза б) 

фруктоза 

в) фруктоза та глюкоза г) глюкоза 

11. Продуктами гідролізу сахарози є: а) глюкоза б) 

фруктоза 

в) мальтоза г) ртбоза 

12. Продуктами гідролізу жирів є: а) гліцерин б) вищі 

карбонові кислоти 

в) етиловий спирт г) пропанол 

д) етанова кислота 

13. Продуктом реакції гідрогенування рідких жирів є: а) 

інший рідкий жир б) твердий і рідкий жир 

в) твердий жир г) гліцерин і вищі карбонові кислоти 

14. Ацетати - це: а) солі будь-якої карбонатної кислоти б) 

солі етанової кислоти 

в) солі нітратної кислоти г) солі метанової кислоти 

15. Жири - це: 

а) естери одноатомного спирту та неорганічної кислоти 

б) естери трьохатомного спирту гліцерину та 

неорганічної кислоти 

в) естери трьохатомного спирту гліцерину та вищих 

жирних карбонових кислот 

г) естери вищого спирту та вищої карбонової кислоти 

16. До складу молекул жирів входять кислоти: а) 

пальмітинова б) стеаринова 

в) нітратна г) сульфатна 

д) олеїнова е) лінолева 

17. Хімічна назва рідкого мила: а) натрій ацетат б) натрій 

стеарат 

в) калій стеарат г) калій олеат 

18. Якісна реакція на глюкозу як багатоатомний спирт - 

це взаємодія з: а) йодом б) барій хлоридом 

в) купрум(ІІ) оксидом г) купрум(ІІ) гідроксидом 

19. Якісна реакція на крохмаль- це взаємодія з: а) йодом 

б) нітратною кислотою 

в) купрум(ІІ) гідроксидом г) купрум(ІІ) оксидом 

20. Молекули білків складаються з залишків: а) α - 

амінокислот б) β - амінокислот 

в) α і β - амінокислот 

(виконати до 19.05.20). 

 

Читаємо та конспектуємо § 44. Місце України на 

сучасній геополітичній карті світу. 

Повторення 

Перейдіть за посиланням та пройдіть 



картографічну вікторину 

«Найбільші міста Світу» 

https://online.seterra.com/ru/vgp/3127?c=ME493 

 

Критерій оцінювання: 

чим більше выдсоткыв і менше витраченого часу, 

тим вище оцінка. 

• від 90 до 100% (до7мін) -12б;  

• 80-90% до9 хв-11 

 і так далі 

 Витраченого часу не більше 10 хв 

 

Дедлайн 18.05 о 15:00 

13.05.20 Інформатика 

 

Геометрія 

 

 

Правознавство, 

громадянська 

освіта 

ФУНКЦІЇ СТОР 69.70  ПОВТОР 

 
Розв'язати № 43.26. 

 

 

§ 47  Інтеграція  (лаконічна письмова відповідь) 

14.05.20 Інформатика 

 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

Російська мова 

 

 

РЕКУРСИВНІ ФУНКЦІЇ  ПОВТОРЕННЯ МОДУЛІ  

СТОР 74-77 В КОНСПЕКТ   

ПРЕЗЕНТАЦІЯ «КАРАНТИН  І  ПАНДЕМІЯ» 

 

1.Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики 

(виконувати кожного ранку). 

2. Виконувати комплекс вправ фізпаузи на травень 

після кожних 30хв навчання.  

3.Переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=EfXhbj3WH08&am

p=&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=O3JeQxH49dc 

 

впр. 316 (тести) 

 
 

15.05.20 Алгебра 

 

 

Правознавство, 

громадянська 

освіта 

Повторити тему: "Тригонометричні функції". 

Розв'язати № 26.18; 26.21. 

 

§ 48  Міграція  (лаконічна письмова відповідь) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3JeQxH49dc


Дата Предмет Завдання 

18.05.20 Алгебра 

 

 

Біологія 

 

 

 

 

 

Повторити тему: "Похідна 

функції". Розв'язати вправи № 26.30 

 

Параграф 54 -55. Подивитись відео за 

посиланням: 

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

та 

https://www.youtube.com/watch?v=01ONRdgtSBU 

Завдання: Підготуйте презентацію «Успіхи 

трансплантації  тканин та органів людини». 

Термін виконання до 20.05.2020. 

19.05.20 Геометрія 

 

Хімія 

Розв'язати № 43.27. 

 

Опрацювати  §34, 36,37. Виконати письмово 

вправу № 248-250  на  ст.203 (виконати до 

22.05.20). 

20.05.20 Геометрія Розв'язати № 43.28. 

22.05.20 Алгебра 

 

Хімія 

Розв'язати вправи № 26.34. 

 

Опрацювати  §35.  Виконати письмово вправу 

№ 256 -258   (виконати до 26.05.20). 
 


