
 

 

 

 

 

 

 

 

8-А; 8-Б 

Житарюк 

Д.М. 

Мішане 

з’єднання 

провідників 

 Опрацювати у підручнику ст.174 задача 2. 

 Переглянути відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=CLEVf71yjVk 

 Виконати письмово задачі № 15.57(б,в);   15.58;   15.65;  із 

збірника задач Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю., 8 кл. 2017рік. 

Розв’язування 

задач 
 Повторити формули та правила з §25-32 

 Виконати письмово Вправа №26 (3);  Вправа №27(5); Вправа 

№ 30 (4,5,6); Вправа№31(3,5,6); Вправа № 32(2, 5, 6)  

 

Робота та 

потужність 

електричного 

струму 

 Опрацювати у підручнику §33, К.З. ст..1184. 

 Переглянути відео урок  

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

 Записати у конспект основні правила, формули та вивчити їх 

напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №33 (1,3) 

 Виконати письмово задачі № 16.5  16.7;   16.9;  16.21; 16.25; 

16.27; 16.28; 16.30 із збірника задач Гельфгат І.М., Ненашев 

І.Ю., 8 кл. 2017рік  

Теплова дія 

струму. Закон 

Джоудя-Ленца 

 Опрацювати у підручнику §34, К.З. ст..189 

 Виконати письмово Вправа №34. 

 Виконати письмово  № 1-6 ст.121-122  із збірника задач 

Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю., 8 кл. 2017рік. 

Розв’язування 

задач 

Повторити формули §33,34 

Виконати письмово вправи з картки передані через вайбер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-А; 10-Б 

Житарюк 

Д.М. 

Внутрішня 

енергія і способи 

ії зміни 

 Опрацювати у підручнику §36, К.З. ст..216 

Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Ve3aBhUAPRQ 

 Записати у конспект основні правила, формули та вивчити їх 

напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №36 (1-6) 

 

Розв’язування 

задач 
 Повторити формули §36 

 Виконати задачі з картки. 

 

Робота в 

термодинаміці.  

 

 

 

Розв’язування 

задач 

 Опрацювати у підручнику §37, К.З. ст..223 

Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=KrMdr4RcXqg  

Записати у конспект основні правила, формули та вивчити їх 

напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №37. 

 Виконати задачі з картки. 

Перший закон 

термодинаміки. 

Адіабатний 

процес. 

 Опрацювати у підручнику §38, К.З. ст..227 

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=ki3SRCHhQko 

 Виконати письмово Вправа №38. 

 

                                                                     ФІЗИКА 
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Розв’язування 

задач. 

 

 

 Виконати задачі з картки. 

 

Принцип дії 

теплових 

двигунів. 

 

 

 

Розв’язування 

задач. 

 Опрацювати у підручнику §39, К.З. ст..234 

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=ki3SRCHhQko 

 Виконати письмово Вправа №39. 

 

 

 Виконати задачі з картки. 

 

Захист 

учнівських 

проектів 

 

 

 

 

 

11 клас  

Житарюк 

Д.М. 

Розв’язування 

задач 
 Повторити формули та правила §33,34 

 Виконати письмово № з картки передані через вайбер 

 

Шкала 

електромагнітних 

хвиль 

 Опрацювати у підручнику §35, К.З. ст..202 

 Від конспектувати правила та формули. 

 Виконати письмово Вправа №35. 

  

Розв’язування 

задач 
 Повторити § 29-35. 

 Виконати письмово № з картки передані через 

вайбер 

 

  

Робота учнів над 

навчальними 

проектами 

    

Дослід 

Резерфорда. 

Постулати Бора. 

 Опрацювати у підручнику §36,  К.З. ст..210 

Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=m97QGuyHCeo 

Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №36. 

  

Розв’язування 

задач 
 Повторити правила, формули. 

 Виконати вправи з картки 

  

Види спектрів. 

Основи 

спектрального 

аналізу. 

 Опрацювати у підручнику §37,  К.З. ст..219 

 Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=EXfS-y98gpo 

https://www.youtube.com/watch?v=pPacS6FMOd8 

Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №37 

 

  

Квантово-

оптичні 

генератори 

 Опрацювати у підручнику §38,  К.З. ст..223 

Переглянути відео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=IcTJ6Buf5JI 

Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №38 

 

  

Протонно-

нейтронна 
 Опрацювати у підручнику §39,  К.З. ст..229 

 Переглянути відео урок  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ki3SRCHhQko
https://www.youtube.com/watch?v=m97QGuyHCeo
https://www.youtube.com/watch?v=EXfS-y98gpo
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https://www.youtube.com/watch?v=IcTJ6Buf5JI


модель атомного 

ядра. Ядерні 

сили. 

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

Записати у конспект основні правила, формули та 

вивчити їх напам’ять.  

 Виконати письмово Вправа №39 (1,2,4) 

 

    

  

 

 

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

