
ІІ курс Математика 

Групи АР-203, АР-204 

Викладач Малиновська О.О. 

Електронна пошта: olyamatematika@gmail.com 
 

Зверніть увагу! 
Будь ласка, завдання виконуйте у лекційному зошиті та надсилайте фото 

виконаних робіт  у зазначений термін  на електронну пошту 

olyamatematika@gmail.com 
 

Завдання для ІV- VІ тижнів 
 

ІV тиждень 

Надішліть роботу, будь ласка, напротязі тижня, до 09.04 включно 
 

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Застосування визначеного 

інтегралу» 

 Що необхідно зробити: 

1.  Опрацювати §2  п.11, с. 57-60 Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки 

аналізу та геометрія, рівень стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. 

http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

2. Зробити конспект §2 п.11, с. 57-60 Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки 

аналізу та геометрія, рівень стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. 

http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

3. Виконати завдання  № 11.2  с.62, № 11.6 (2) с.63, № 11.11 (4) с.64     Мерзляк А.Г. 

Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту, 11 клас – 

Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-matematyka-11-klas-merzliak-

2019.html  

4. Відповісти на запитання 1, 2, 5 с. 60 

 

 

V тиждень  

Надішліть роботу, будь ласка, напротязі тижня, до 16.04 включно 
 

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Паралельність і 

перпендикулярність прямих і площин» 

 Що необхідно зробити: 

1. Повторити §4-5  Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та 

геометрія, рівень стандарту, 10 клас – Х.: Гімназія, 2018р. – 256 с.   

https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html 

2. Письмово дати відповіді на питання 1-3 с.157, 1-3 с.166, питання 1, 3 с.183   

Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 
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стандарту, 10 клас – Х.: Гімназія, 2018р. – 256 с.   

https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html 

3. Зробити завдання № 30.1, № 30.3 с.162, № 31.5 с.167, № 35.3 с.190, № 35.17 

с.191 https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html 

 

 

VІ тиждень  

Надішліть роботу, будь ласка, напротязі тижня до 23.04 включно 
 

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Паралельність і 

перпендикулярність прямих і площин» 

 Що необхідно зробити: 

1. Дати письмово відповіді на питання 2 – 4, 9 на с. 217, пит. 1-2, 4-5,7 на с. 229 

Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 10 клас – Х.: Гімназія, 2018р. – 256 с.   

https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html 

2. Розвязати задачі: 

 

1. Точки А (3; 1; 8), В (4; 7; 1), С(3; 5; -8) — вершини паралелограма ABCD. 

Знайдіть координати вершини D. 

2. Дано а (1; -2; 3), b (-2; 1; -3). Знайдіть координати векторів 2 а  - 3b . 

3. При якому значенні т і п вектори а (15; т; 1) і b (18; 12; п) колінеарні? 

4.  При якому значенні т вектори а (6; 0; 12) і b (-8; 13; m) перпендикулярні?  

5. Знайдіть кут між векторами а (1; 1; 0) і b (1; 0; 1).  

6. Знайдіть cos ABC, якщо А(1; -3; 4), В(2; -2; 6), С(3; 1; 3). 

 

До вашої уваги! 
В понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проєкт «Всеукраїнська 

школа онлайн» – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські 

телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.  

Інформацію можете знайти за посиланням:   https://mon.gov.ua/ua/news/6-kvitnya-startuyut-onlajn-

uroki-dlya-uchniv-5-11-klasiv-na-karantini-chas-ta-programa-zanyat-de-ta-yak-priyednatisya-do-

navchannya?fbclid=IwAR2itW6as4Vwg3dKdt2wUrCvfGO-sOkGNQ-5DyuC56nyfAi8uAqPRSiAYLI 

 

Проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Міністерства освіти і 

науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, громадської 

спілки «Освіторія», а також 40 небайдужих педагогів, що зголосилися стати вчителями для усієї 

країни. 

“Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань”, – зазначив 

Президент України Володимир Зеленський. 

Транслюватимуться уроки з: української мови, української літератури,  історії України, всесвітньої 

історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології. 

Заняття для усіх класів можна буде переглянути на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки. Усі 

уроки також транслюватиме мeдіасервіс MEGOGO. За кожним класом також закріплено телеканал 

чи медіаресурс, який у будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають 

можливості переглянути їх в Інтернеті. 

Так, за класами закріплено такі телеканали: 

 5 клас – Плюс-Плюс та 112 Україна 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 6 клас – ZOOM та News One  

 7 клас – ZIK  

 8 клас – Індиго та УНІАН   

 9 клас – Рада та UA:Культура  

 10 клас – UA:Перший  

 11 клас – М1 

Уроки проходитимуть щодня, з понеділка по п’ятницю, до кінця карантину. Кожного дня вони 

починатимуться о 10:00. 
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