
Група 303 

Географія 

Підручник-П.О.Масляк С.Л.Капіруліна О.Г.Брозовська «Географія 

10 клас Київ «Грамота» 2018 

19.03.2020 ФРН Географічне положення населення міста. 

Сучасний розвиток. 

Параграф 11 ст.47 

19.03.2020.Промисловість ,сільське господарство, інфро- 

Структура. 

Параграф 11 ст.49-52.  

 

Хімія група 203 

17.03.2020 Роль органічноі хімії у розвязуванні сировинної, енергетичної. Продовольчої, 
проблем,створенні нових матеріалів. 

Підручник-Л.П.Величко Хімія-10 клас Педагогічна думка 2018 29 ст. 120 

18.03.2020 Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі  

Уявлень про електронну будову атомів. 

Підручник-СавчинМ.М. 2019 Хімія-11 клас  1 ст.4 

Електронні і графічні електронні формули атомів s- p- d- елементів 

Підручник Савчин М.М. Хімія-11 клас  2 ст.10 

 

Група 103 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту с.г техніки. 

Підручник-Антоненко А.Ф. Недашківський Р. М. Комплексна система Т.О. 

Тракторів і автомобілів 2006. 

17.03.2020.Порядок проведення Т.О. №1 тракторів 

17.03.2020. Проведення Т.О.№1 комбайнів та с.г. машин. 

18.03.2020. Порядок проведення сезонного Т.О. до весняно-літнього періоду. 

18.03.2020.Проведення сезонного Т.О. до осінньо-зимового періоду експлуатації. 

Глава 12.4 ст.131-139 

19.03.2020.Порядок проведення перевірки технічного стану 



24.03.2020.Діагностичні засоби 

Глава 12.10.ст.157. 

 

Сільськогосподарські машини 

Підручник-Машини сільськогосподарські книга 3 А.Ф.Головчук В.І.Марченко В.Ф.Орлов 

18.03.2020. Будова косарок різних типів. 

Розділ 7.2. ст.329 

18.03.2020. Будова поперечних.бокових. та колісно-пальцевих граблів. 

Розділ 7.3. ст.345 

19.03.2020.Машини для збирання картоплі. 

Розділ 7.5 ст.352 

19.03.2020.Будова кукурудзозбиральних машин 

Розділ 8.2. ст.378. 

 

Група 203  

Система технічного обслуговування 

Підручник-АнтоненкоА.Ф. НедашківськийР.М. Комплексна система Т.О. тракторів і 

Автомобілів 2006. 

19.03.2020.Способи та порядок демонтажу двигуна. кабіни та інших вузлів і агрегатів. 

Глава 14.1 ст.231. 

19.03.2020. Послідовність розбирання та складання простих зєднань і вузлів. 

Глава 14.2 ст.232. 

 

ГРУПА №303 

Валеологія 

Підручник-О.Є.Вашев ,В.М.Клочко-«Валеологія» Харків 2011 

17.03.2020. Культура й порядок харчування  

17.03.2020.Різноманітні системи харчування. 

18.03.2020.Роздільне харчування. 

19.03.2020.Функціональне значення печінки. 



19.03.2020.Траволікування. 

Підручник-параграфи 3-4 

ГРУПА №303 

БІОЛОГІЯ 

Підручник-«Біологія» 11клас П.Г.Балан,Ю.Г.Вервес 2011 

19.03.2020 Закономірності мінливості. 

20.03.2020.Причини мутацій.Мутагени. 

20.03.2020.Модифікаційна мінливість. 

Параграф-10-11 

 

Великоцька філія викладач Пушко О.О. 

 

Група 103  

(з 17 по 19 березня 4 години) 

Громадянська освіта: Демократична держава. Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії. 
Демократичні інститути. Конституція та її призначення. Законодавча, виконавча та судова влада в 
демократичних країнах. Принципи виборчого права. Етапи виборчого процесу. 

Підручник: Т.В. Бакка, Л.В. Марголіна, Т.В. Мелещенко “Громадянська освіта”, 10 клас, Київ, “Оріон” 
2018. §20 — 21 ст. 97 — 104. Законспектувати терміни і поняття, наприклад, демократія — це..., 
побудувати схему щодо цінностей демократії, принципів виборчого права. Опрацювати ідею для 
дослідження (ст.101). Дати відповіді на запитання.  

Ознайомитися : “Конституція у коміксах” https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/52421/ 

 

(19- 20 березня 3 години) 

Всесвітня історія: ”Договірна федерація” радянських республік. Утворення СРСР. НЕП. Спланована 
модернізація. 

Підручник: Т. В.Ладиченко, “Всесвітня історія”, 10 кл., К.:”Генеза”, 2018. §13, ст. 68-72. Дати  відповіді 
на запитання. Конспект матеріалу, запис основних дат і подій у вигляді схеми. Завдання за QR-кодом. 

 

(20 березня) 

Українська література:  Життєвий та творчий шлях Ольги Кобилянської. Формування світогляду 
письменниці під впливом європейської культури, український феміністський рух. 

Підручник: А. М. Фасоля та ін.” Українська література”, 10 кл., К.: “Педа-гогічна думка”, 2018, ст. 101- 
105, скласти хронологічну таблицю. 

https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/52421/


 

Група 203 

(17 березня 2 години) 

Громадянська освіта: Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту. Лобіювання 
інтересів та корупція. Причини і наслідки корупції в економіці та політиці. Шляхи її подолання. 

Підручник: Т.В. Бакка, Л.В. Марголіна, Т.В. Мелещенко “Громадянська освіта”, 10 клас, Київ, “Оріон” 
2018. §45- 46. с. 206- 212. Законспектувати причини й наслідки корупції у вигляді схеми, терміни й 
поняття, такі як лобізм і т. п. Розглянути питання на ст. 211 . 

 

(17-18 березня 3 години) 

Історія України: Україна в період загострення кризи радянської системи. Ідеологічні орієнтири 
партійно — радянського керівництва. Конституція УРСР 1978 р. Дисидентський рух: течії,форми і 
методи боротьби. Українська громад. група  сприяння виконанню Гельсинських угод (УГГ). 

Підручник: В.С. Власов, С. В. Кульчицький, “Історія України”,11 кл.,К.: Літера- ЛТД, 2019. §12 -13, 
ст.103 -118. Підготуватися до ПЗ.  Таблицю основних подій та термінів законспектувати . Самостійно 
знайти матеріали про П.Шелеста, В.Щербицького, В. Чорновола та І.Дзюбу до наступного заняття.  

 

(17 березня) 

Всесвітня історія: Трансформаційні процеси в країнах Центральної та Східної Європи. Розпад 
Радянського Союзу, Югославії та Чехословаччини. 

Підручник: Т. В.Ладиченко, “Всесвітня історія”, 11кл., К.:”Генеза”, 2019. §13-14, ст. 70-82, завдання на 
ст. 82, конспект подій та основних дат. 

 

(17 березня) 

Зарубіжна література: Засоби комічного   й трагічного в романі “Майстер і Маргарита”  М. О. 
Булгакова. 

Підручник: В. В. Паращич та ін., “Зарубіжна література”, 11 кл., Х.:” Ранок”, 2019, ст. 47- 49, письмово 
дати відповіді на підсумкові запитання ст. 51 -53. Опрацювати онлайн — бібліотеку. Скласти таблицю 
літературознавчих термінів: сатира, сарказм, пародія, гротеск, трансформація простору й часу  та ін. 
комічні й трагічні засоби, використані автором у творі.  https://svitova.at.ua/publ/, 
https://www.ukrlib.com.ua/tvory-zl/printit.php?tid=6167 

 

Група 303 

( 17- 18 березня 2 години ) 

Українська мова: Складне речення. Будова складносурядних  та складно-підрядних речень, логічні 
помилки в них.  

https://svitova.at.ua/publ/
https://www.ukrlib.com.ua/tvory-zl/printit.php?tid=6167


Підручник:  О. Авраменко ” Українська мова”, 11 кл., К.: “Грамота”, 2011. 

О. Авраменко, “ Українська мова”, 11 кл., К.: “ Грамота”, 2019.,  §30- 31, ст. 95- 100. Таблицю 
напам’ять, законспектувати схематично, впр. 3,4, тести впр.  5, та впр. 7, обміркувати № 6 . 

 

 

 

(18 березня ) 

Українська література:  Історично-культурна картина літератури кінця ХХ- початку ХХІ століття. На 
шляху до нового відродження. 

Підручник : А. М. Фасоля та ін.” Українська література”, 11кл., К.: УОВЦ- “Оріон”, 2019, ст. 210- 236. 

0.Авраменко  та ін., “Українська література”, 11 кл., К.: “ Грамота”,2011. 

Законспектувати про нові літературні угрупування, АУП (Асоціацію укр. письменників), літературу 
елітну і масову, сучасні альманахи і часописи. Знайти матеріали про сучасних письменників, реком. 
програмою, користу-ючись  інтернет-джерелами. 

 

(20 березня) 

Художня культура: Світове кіномистецтво. 

Підручник: Л.В. Клімова,”Художня культура”, 11 кл.,К.: “ Літера”,2011.ст. 165-175. Конспект. 
Опрацювання відео матеріалів та електр. джерел. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvi
ta/master_clas/narodzhennya_kinematografa_almanakh_brativ_lyumeriv/ 

https://uamodna.com/articles/stanovlennya-i-rozvytok-ukrayinsjkogo-kinematografu/ 

Перелік предметів та завдань.   Викладач  Ахтирський О.П. 

Трактори  17.03.2020 

Група № 103    тема « Трансмісія тракторів » 

Підручник « Трактори » А.Ф.Головчук, К., « Грамота », 2003.    Стор. 194-206.  

Трактори 20.03.2020 

Група № 103   тема « Трансмісія тракторів » 

Підручник « Трактори » А.Ф.Головчук.   Стор. 197,230-233. 

 

Трактори  17.03.2020 

Група № 203    тема « Ходова частина та рульове керування тракторів » 

Підручник « Трактори » А.Ф.Головчук, К., « Грамота », 2003.    Стор. 218-223. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvi
https://uamodna.com/articles/stanovlennya-i-rozvytok-ukrayinsjkogo-kinematografu/


Трактори  18.03.2020 

Група № 203    тема « Ходова частина та рульове керування тракторів » 

Підручник « Трактори » А.Ф.Головчук.    Стор. 224-229. 

Трактори  19.03.2020 

Група № 203    тема « Ходова частина та рульове керування тракторів » 

Підручник « Трактори » А.Ф.Головчук.    Стор. 224-229, 233. 

Трактори  20.03.2020 

Група № 203    тема « Ходова частина та рульове керування тракторів » 

Підручник« Трактори » А.Ф.Головчук.    Стор. 235-236. 

 

Правила дорожнього руху  17.03.2020 

Група № 303   тема  « Повторення розділів 1-7 ПДР » 

Підручник  « Правила дорожнього руху України »  2019. 

 

Основи безпеки дорожнього руху та перша медична допомога   17.03.2020 

Група № 303   тема  « Медичне забезпечення дорожнього руху » 

Посібник  « Подання першої медичної допомоги учасникам дорожнього руху » 

Н.В. Колчинська, Х., « Світлофор », 2006.    Стор. 2, 11-14. 

Астрономія 303 група. Викладач Куземіна Н. І. 

Відповіді та запитання надсилати на e-mail mpal122fizska@meta.ua 

Підручник: Астрономія 11 клас М.П. Пришляк (2011 рік) https://vshkole.com/11-
klass/uchebniki/astronomiya/mp-prishlyak-2011-akademichnij-riven 

18.03.2020 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Випромінювання небесних тіл. Методи астрономічних спостережень. Принцип дії і будова оптичного та 
радіотелескопа. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і 
технологій. Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії. 

Опрацювати параграф 6 ст. 46 – 55. Відповісти на запитання ст. 55 

18.03.2020 

СОНЯЧНА СИСТЕМА 

mailto:mpal122fizska@meta.ua
https://vshkole.com/11


Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. 

Опрацювати параграф 7 ст. 56 – 54. Відповісти на запитання ст. 64 
Опрацювати параграф 8 ст. 65 – 73. Відповісти на запитання ст. 73 

 

19.03.2020 

СОНЯЧНА СИСТЕМА 

Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун супутники,карликові планети.та 
їхнісупутники,карликові планети. 

Опрацювати параграф 9 ст. 74 – 79. Відповісти на запитання ст. 79 
Опрацювати параграф 10 ст. 80 – 85. Відповісти на запитання ст. 85 

Інформатика203 група. Викладач Куземіна Н. І. 

Відповіді та запитання надсилати на e-mail mpal122fizska@meta.ua 

Підручник:Учебник Інформатика 11 клас В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко (2019 рік) 

https://vshkole.com/11-klass/uchebniki/informatika/vd-rudenko-nv-rechich-vo-potiyenko-2019 

 

19.03.2020 

Анімація в растровомуграфічномуредакторі 

https://vshkole.com/11-klass/uchebniki/informatika/vd-rudenko-nv-rechich-vo-potiyenko-2019/stranitsa-
186 

Опрацювати параграф 11.12 ст. 186 –189 Відповісти на запитання ст. 189 

Створення елементів для веб-сторінок 

https://vshkole.com/11-klass/uchebniki/informatika/vd-rudenko-nv-rechich-vo-potiyenko-2019/stranitsa-
190 

Опрацювати параграф 11.13 ст. 192 – 189 Відповісти на запитання ст. 192 

 

Анімація в растровому графічному редакторі 

План вивчення теми  

1. Вивчення теоретичного матеріалу теми уроку за допомогою інструктивної картки до 
практичного завдання по створенню анімації з тексту. 

2. Принцип створення графічної анімації у Photoshop 

mailto:mpal122fizska@meta.ua
https://vshkole.com/11-klass/uchebniki/informatika/vd-rudenko-nv-rechich-vo-potiyenko-2019
https://vshkole.com/11-klass/uchebniki/informatika/vd-rudenko-nv-rechich-vo-potiyenko-2019/stranitsa
https://vshkole.com/11-klass/uchebniki/informatika/vd-rudenko-nv-rechich-vo-potiyenko-2019/stranitsa


3. Узагальнююче повторення з теми 

4. Тематична атестація з теми 

 

 

Практична робота "Створення анімації в Photoshop" 

1. Створюємо новий файл з розмірами 700 x 300 px. 

2. Відкриваємо вікно Timeline (Window - Timeline (Вікно - Шкала часу)). 

Вікно «Шкала часу» - «Створити анімацію кадру» (CreateFrameAnimation) Photoshop CC 

3. Натискаємо на кнопку «CreateFrameAnimation» (Створити анімацію кадру). 

 

Використовуючи інструмент TypeTool (Інструмент «Горизонтальний текст» / Кнопка «T») створюємо 3 
шари з текстом («Вивчаємо», «графічний», «дизайн»). 

Інструментом MoveTool (Інструмент «Переміщення» / Кнопка «V») розміщуємо текст як на зображенні 
нижче. 



В меню Timeline обираємо вказівку SetTimelineFrameRate ..., а у вікні, що відкриється слід встановити 
кількість кадрів в секунду - 12. 

 

 

У вікні Timelineкликаємо кнопку Converttoframeanimation. Вікно прийме інший вигляд (див. малюнок 
справа) 

У вікні Timeline (Шкала часу) вибираємо перший кадр і натискаємо на кнопку 
«Duplicatesselectedframes» (Створення копії виділених кадрів). Створюємо 4 копії виділених кадрів. 

 

 

Вікно «Шкала часу» - «Створення копії виділених кадрів» (Duplicatesselectedframes) Photoshop CC 



 

Створюємо копії кадрів в програмі Photoshop CC 

Далі у вікні Timeline (Шкала часу) вибираємо перший кадр і в вікні Layers (Window - Layers (Вікно - 
Шари)) відключаємо для кадру видимість всіх шарів крім фону. 

 

 

§ Вибираємо у вікні Timeline (Шкала часу) другий кадр і залишаємо видимими тільки шари 
«Анімація» і «Фон». 

§ Далі вибираємо третій кадр і залишаємо в ньому видимими шари «Анімація», «це» і «фон». 

§ Вибираємо четвертий кадр і залишаємо в ньому видимими всі шари. 

§ Далі виставляємо час відображення для кожного кадру в 1 секунду. 

Задамо параметр повтору нашої анімації. У меню вікна Timeline (Шкала часу), міняємо параметр 
повтору з «Лише один раз» на «Постійно» (зображенні нижче). 



 

Виставляємо параметр повтору нашої анімації (Photoshop CC). 

 

Тепер ми можемо використовувати запуск відтворення анімації. 

Нам залишилося тільки зберегти нашу анімацію у форматі, який її підтримує (.gif). 

Переходимо через меню File - SaveforWeb (Файл - Зберегти для Web / Alt + Shift + Ctrl + S) виставляємо 
настройки як на зображенні нижче і натискаємо «Зберегти». 

 

Налаштування анімації в «Файл - Зберегти для Web» (File - SaveforWeb) Photoshop CC. 



 

 

Створення елементів для веб-сторінок.  

Графічні елементи оформлення веб-сторінок 

Тим, хто вперше починають працювати над створенням веб-сторінок, зазвичай представляється, що 
використання графіки тут повинне обмежуватися вставкою ілюстрацій, як в книгах. Проте не треба 
забувати, що веб-сторінка не книга, і її сприйняття відбувається по інших законах. 

Звичайно, графічні елементи, з одного боку, річ небезпечна, оскільки графічні файли мають великі 
розміри і, відповідно, довго завантажуються з Інтернету. Але якщо на сторінці зовсім не використані 
елементи графіки, вона теж сприйматиметься неадекватно: одноманітність текстового викладу заважає 
читачеві сприймати матеріал, що навіть цікавить його. 

Звичайно, можна багато чого досягти, використовуючи стильове оформлення сторінки за допомогою 
каскадних таблиць стилів. Проте є ще один спосіб “пожвавити” веб-сторінку. Він полягає у 
використанні невеликого числа дрібних графічних елементів як елементи оформлення. Звернете увагу 
на те, що ці елементи повинні бути дрібними. Це важливо по двох причинах: по-перше, вони не 
відволікають на себе увагу, а тільки надають веб-сторінці кращого зовнішнього вигляду, і по-друге, 
малі за розміром малюнки завантажуються з Мережі досить швидко. 

 

 

Лінійки і буквиця 

Які ж графічні елементи можливо застосовувати як таку «прикрасу»? Тут треба проявити фантазію. 
Якщо ви придумаєте що-небудь оригінальне, ваша веб-сторінка виглядатиме незвично, «не як інші», і 
запам'ятається відвідувачеві.  

Традиційні варіанти застосування графіки:  

§ графічні роздільники 

§ кнопки 

§ маркери списків 

§ буквиці.  

Різні графічні роздільники, зазвичай горизонтальні, вживані замість горизонтальної межі (<HR>). Хоча 
тег <HR> і піддається налаштуванню, графічний роздільник часто виглядає кращим. 

Застосування графічних елементів оформлення - різні кнопки і маркери списків.  

Можна також застосувати графічний елемент як буквицю. Взагалі-то, незабаром підтримка буквиці 
передбачається і в HTML, але ця буквиця виконана об'ємною, з тінню і навіть як би з віддзеркаленням 
світла (хоча палітра цього GIF-файлу для зменшення розміру містить всього 16 пікселів). Неважко 
здогадатися, яким чином вона вставлена в текст: 

<IMG SRC="bukv.gif" WIDTH="52" HEIGHT="61" BORDER="0" ALIGN="LEFT" АLТ="Д"><i>авним-
давно жив-був на білому світі цар Горох. І були у нього поля горохові, і ліси горохові, і...</i> 



Установка атрибуту ALIGN="left" забезпечує обтікання текстом малюнка (буквиця). Про всяк випадок 
як альтернативний текст дається буква “Д”, щоб користувачеві з відключеною графікою не доводилося 
будувати здогадки щодо першої букви. 

Для завершення оформлення можна ще створити градієнтний фон . Не забувайте тільки обов'язково 
вказувати значення атрибуту ALT= у всіх тегах <IMG>. 

І, звичайно, не нехтуйте можливістю зробити графічні елементи активними - перетворити їх на 
гіперпосилання або навіть в карту графічних посилань. Наявність гіперпосилання завжди проводить 
хороше враження. 

 

 

 

 



Графічні маркери 

У нас є можливість створення графічних маркерів списків. Для їх використання на веб-сторінках були 
створені спеціальні засоби. Дійсно, одна справа, коли маркерами списку є стандартні кружечки або 
квадратики, і зовсім інше - коли кожен сам має можливість створити маркер.  

Маркером може бути все що завгодно - від просто кольорових і трохи опуклих кружків і квадратів до 
витончених мініатюрних художніх робіт. Проте пам’ятайте, що саме мініатюрних, маркери списків 
мають за розміром якось відповідати висоті текстового рядка. Прагніть створювати подібні зображення 
відразу у натуральну величину.  

Якщо створювати спочатку великі малюнки, а потім просто зменшувати їх, то при зменшенні вони 
можуть стати невпізнанними! Якщо зникнуть другорядні деталі, якість сприйняття погіршає, але 
загальне враження залишиться. 

Приклад коду: 

<h1>Пори року 

<ulstyle="list-style-image: url('1.gif');"> 

<li>Весна</li> 

<li>Літо</li> 

<li>Осінь</li> 

<li>Зима</li> 

</ul></h1> 

 



 

 

 

Оформлення кнопок 

Ще одне часте застосування графічних елементів - це оформлення кнопок. Взагалі кажучи, кнопка - це 
елемент взаємодії з користувачем, оскільки передбачається, що коли на ній натиснути, щось 
відбудеться.  

Навчимося створювати кнопки і використовувати в них елементи графіки. 

Щоб створити кнопку, досить помістити деякий текст між тегамі<BUTTON> і </BUTTON>, наприклад, 
от так: 

<BUTTON>Це моя кнопка</BUTTON> 

Правда, при натисненні на цій кнопці поки що нічого не відбудеться. Проте кнопка буде цілком 
повноцінною і навіть «вдавлюватиметься» при натисненні. 

Між тегами <BUTTON>...</BUTTON> можна помістити не тільки текст, а все, що завгодно. Якщо ми 
помістимо туди тег <IMG>, то отримаємо кнопку з графічним зображенням. Можна помістити на 
кнопку і текст, і зображення (тільки не треба забувати про форматування - наприклад, треба вставляти 
теги <BR> для перенесення рядків і т. д.). Нарешті, можна помістити на кнопку взагалі будь-який блок 
НТМL. 



 

Наприклад: 

<HTML><HEAD> 

<TITLE>KHOПKИ</TITLE> 

<STYLE>TD {color: white;} </STYLE> 

</HEAD><BODY> 

<BUTTON>ЦЕ - ПРОСТО КНОПКА</BUTTON><br><br> 

<BUTTON><img SRC="321.png" BORDER="0" WIDTH="57" height="57" ALT=""></BUTTON><br><br> 

<BUTTON>Internet Explorer<BR><IMG SRC="123.png" WIDTH="62" HEIGHT="61" 
BORDER="0"><BR> 4.0 </BUTTON><br><br> 

<BUTTON><H1> А це - велика кнопка</Н1> 

<TABLE ALIGN="center" BGCOLOR="#408080" WIDTH="200" CELLSPACING="2" 
CELLPADDING="2" BORDER="3"> 

<TR> 

<TD ALIGN="center" BGCOLOR-"#400040">Вона містить</ТD> 

<TD ALIGN="center">цілу таблицю</ТR></TR><TR> 

<TD ALIGN="center">з різнокольоровими</ТD> 

<TD ALIGN="center" BGCOLOR="#400040">клітинками</TD></TR> 

</TABLE> 



<BR>І горизонтальну пряму<HR WIDTH="150" SIZE="10" 
COLOR="red"></BUTTON></BODY></HTML> 

Створена кнопка з конвертом цілком підійде для відсилання повідомлення електронної пошти 

<HTML><HEAD> 

<TITLE>KHOПKИ</TITLE> 

<STYLE> 

TD {color: white;} </STYLE> 

</HEAD><BODY> 

<BUTTON>Пишіть мені<br><img SRC="конверт.png" BORDER="0" WIDTH="57" height="57" 
ALT=""></BUTTON> 

</BODY></HTML> 

Залишилося тільки додати посилання на поштову скриньку. 

 

 

 

Підготовка малюнків в програмі AdobePhotoshop 

Ррозглянемо деякі прийоми підготовки зображень в графічному редакторові AdobePhotoshop, що 
найчастіше зустрічаються при підготовці зображень для веб-сторінок. 

 

 

Приклад 1. Створення градієнтного фону 

У програмі AdobePhotoshop виберемо з меню Файл (File) пункт Новий (New). З'явиться діалогове вікно 
створення нового файлу. В ньому нас більше зараз цікавить завдання розміру майбутнього зображення, 
його ширини і висоти. У списках, що розкриваються, слід вибрати одиниці вимірювання - пікселі, 
оскільки нас цікавить саме екранний розмір зображення. 

За умовчанням на веб-сторінках фоновий малюнок повторюється по вертикалі і горизонталі. Оскільки 
наш градієнтний перелив буде горизонтальним, ми можемо вказати будь-який вертикальний розмір: 
чим менше - тим краще. Менше буде розмір малюнка - фон швидше завантажуватиметься з Інтернету. 
Візьмемо, наприклад, 2 пікселі. Розмір по горизонталі повинен бути таким, щоб зайняти всю ширину 
екрану, інакше на веб-сторінці малюнок повториться по горизонталі, що не дуже красиво. 

Рідко хто дивиться веб-сторінки в розширенні, більшому, ніж 1024х768, тому для більшості випадків 
розміру 1024 точки по горизонталі буде достатньо. 



Отже, визначаємо ширину малюнка: 1024 і висоту: 2 піксела. Решта параметрів нам зараз не важливі. 
Після клацання на кнопці ОК відкриється вікно малюнка. Щоб краще бачити результати своїх дій, 
бажано збільшити масштаб зображення, натиснувши кілька разів комбінацію клавіш CTRL++. 

 

Тепер треба вибрати кольори для створюваного градієнта, наприклад, зелений і ясно-зелений. Для 
вибору першого кольору двічі клацніть на значку Основний колір (ForegroundColor) - відкриється вікно 
вибору кольору (ColorPicker), в якому можна візуально вибрати необхідний колір. Для вибору другого 
(кінцевого) кольору градієнта двічі клацніть на значку Колір фону (BackgroundColor). 

 



 

Вибравши кольори, можна визначити характер градієнта. Для цього виберіть інструмент Градієнт 
(LinearGradientTool) на Панелі інструментів. Далі, утримуючи в натиснутому положенні клавішу SHIFT, 
проведіть лінію від лівого краю малюнка до приблизно 200-ої зліва крапки. Коли кнопка миші буде 
відпущена, ви побачите градієнтну заливку. Залишилося тільки зберегти малюнок, у вікні збереження 
вам буде запропоновано безліч форматів, з яких слід вибрати формат JPEG. Далі потрібно вибрати 
якість стиснення за десятибальною шкалою. В даному випадку для прийнятного результату досить 
вибрати значення 3 або 4. 

І ще декілька зауважень з приводу першого прикладу. По-перше, вибраний нами розмір 1024 пікселі по 
горизонталі явно надмірний, адже намальований нами градієнтний перелив закінчується вже на 200-ому 
пікселі. Якщо ви використовуєте каскадні таблиці стилів (CSS) на веб-сторінці, у вас буде можливість 
НЕ повторювати фоновий малюнок по горизонталі. Тоді можна спокійно створити малюнок шириною 
200 крапок і запам'ятати кінцевий колір градієнта (зрозуміло, не на око, а в цифровому виражені - у 
вікні вибору кольору відображаються значення R, G, В, тобто красного, зеленого і синього складових). 
А потім крім фонового малюнка визначити на веб-сторінці колір фону, співпадаючий з кінцевим 
кольором градієнта. Далі можна таким же способом призначити вертикальний градієнт, проте робити це 
слід тільки якщо використовуються каскадні таблиці стилів CSS, оскільки лише в цьому випадку можна 
не повторювати фоновий малюнок по вертикалі. 

Можна створити багатократний градієнтний перелив, обравши на панелі параметрів інструменту 
Градієнтна заливка потрібний стиль, а потім знову, утримуючи в натиснутому положенні клавішу 
SHIFT, проведіть лінію від лівого краю малюнка до правого. 



 

Звичайно, не забути додати до коду веб-сторінки вказівку про підключення вашого фону 

<BODY background="fon.JPG"> 

 

Приклад 2. Підготовка круглої фотографії 

У нас є звичайна фотографія. 

На панелі інструментів виберіть інструмент простого виділення (RectangularMarqueeTool). Натисніть і 
утримуйте на його значку ліву кнопку миші, поки не з'явиться невелике меню з декількох подібних 
значків. Ці інструменти називаються альтернативними. Виберіть з набору альтернативних інструментів 
інструмент круглого або овального виділення (EllipticalMarqueeTool). Віділіть на малюнку потрібну 
частину, а потім натисніть комбінацію клавіш SHIFT+CTRL+І або виберіть в меню Виділити (Select) 
пункт Inverse. При цьому на малюнку буде виділено все, окрім обведеної області. Потім в меню Правка 
(Edit) виберіть пункт Очистити (Clear). Не забудьте зняти виділення (Ctrl+D). Збережіть утворене 
зображення. 

 



 

 

 

Накладання зображень 

За допомогою програми AdobePhotoshop можна робити і цікавіші маніпуляції - колажування. 
Накладання зображень є основою для створення колажів для веб-сторінки. Роботою зі створення 
колажу ми займалися на попередніх уроках. 

 

 

Завдання для самостійного опрацювання у Photoshop 

1. Створити різнокольоровий графієнтний фон для веб-сторінки 

2. Із даних фотографій створити різні фото круглої форми 

 

 

Завдання додому 

1. Опрацювати теоретичний матеріал теми 

2. Відпрацювати навички створення різних графічних елементів для веб-сторінки: кнопки, риски, 
маркери, буквиці тощо 

3. Готуватися до комплексної практичної роботи та тематичної атестації 
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Розв'язування задач 

1. Сформульований закон Бойля-Маріотта, записаний на дошці. 

2. Який процес називається ізобаричним? Який газовий закон виражає ізобаричний процес? Записати 
його на дошці. 

3. Яку залежність між термодинамічними параметрами виражає закон Шарля? Записати його на дошці. 

4. Записати за формулою залежності тиску газу р2, який перебуває у воді на глибині h: 

 

Р1 — величина атмосферного тиску на поверхні води, 

g — густина води, 
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h — глибина занурення у воді, 

ρ — густина води. 

Задача 1. Газ ізотермічно стиснули при початковому об’ємі 0,15 м3 до об’єму 0,1 м3. Тиск при цьому 
підвищився на 2·105 Па. Який початковий тиск газу? 

Дано: V1 = 0,15 м3, V2 = 0,1 м3, Δр = 2·105 Н/м2, Т = const. 

Знайти: Р1 - ? 

Розв’язання 

Оскільки процес ізотермічний, він виражає через закон Бойля-Маріотта. 

 

 

Відповідь: р1 = 4·105 Па. 

  

Задача 2. Скляна відкрита пробірка об’ємом 500 см3 містить повітря нагріте до 227 °С. Після того як 
відкритим кінцем пробірку опустити у воду, то температура повітря в ній знизиться до 27 °С. Певна 
кількість води піднялась в пробірку. Знайти масу води, що знаходилась у пробірці. 

Дано: V1 = 500 см3, t1 = 227 °С, t2 = 27 °С, ρ = 1·103 кг/м3, р = const 

Знайти: m - ? 

Розв’язання 

Вважаємо, що тиск у пробірці р = const, тоді, виходячи із закону Гей-Люссака, можна записати: 

 

V2 — це об’єм повітря в пробірці, яка опущена відкритим кінцем у воду; за Т2 унаслідок зниження 
температури при р = const відбувається зменшення об’єму на ΔV: 

 

За формулою  знаходимо: 



 

Виведемо розмірність фізичної величини: 

 

Відповідь: Δm = 0,2 кг. 

  

Задача 3. В автомобільній шині знаходиться повітря під тиском 6·105 Па за температури 20 °С. Під час 
руху автомобіля температура повітря підвищилась до 35 °С. На скільки збільшився тиск повітря в шині? 
Об’єм повітря V = const. 

Дано: р1 = 6·105 Па, t1 = 20 °С, t2 = 35 °С, V = const 

Знайти: ΔР - ? 

Розв’язання 

Оскільки об’єм повітря в автомобільній шині сталий, то, згідно із законом Шарля: 

 

p2 - тиск повітря в шині автомобіля за температури Т2. Звідси 

 

Збільшення тиску повітря в шині автомобіля визначимо за формулою: 

 

Відповідь: Δр = 3·104 Па. 

  

Задача 4. У воді спливає бульбашка повітря. На глибині 3 м її об’єм дорівнює 5 мм3. Який об’єм 
бульбашки біля поверхні води? Барометричний тиск 760 мм. рт. ст. Процес вважати ізотермічним. 

Дано: g = 10 м/c, h = 3 м, V = 5 мм3, р0 = 760 мм рт. ст., Т = const, ρ = 1·103 кг/м3 

Знайти: V0 - ? 

Розв’язання 



Процес зміни стану газу — ізотермічний, тож на основі закону Бойля-Маріотта можна записати: 

 

де p1 = р0 + pgh (тиск якого зазнає бульбашка повітря на глибині h). 

 

 

Розмірність фізичної величини: 

 

Відповідь: V0 = 6,5 мм3. 

 

III. Домашнє завдання 

Повторити газові закони. 

Задача. Який атмосферний тиск повітря, якщо при довжині ртутного стовпчика 12,5 см у тонкій трубці 
довжина стовпчика повітря в першому положенні 7 см, а в другому 5 см? 

Ознайомитись:підручникдля 10 класу закладів загальної середньої освіти/ Головко М.В., 
Мельник Ю.С, Непорожня Л.В., Сіпій В.В.    ст. 170 - 175 ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 
ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ №6 

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/fizika/mv-golovko-yus-melnik-lv-neporozhnya-2018/stranitsa-170 

17.03.2020 

Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика» 

Рівень 1 

1. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею її вимірювання. 

A) молярна маса; 

Б) тиск; 

B) температура;  

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/fizika/mv-golovko-yus-melnik-lv-neporozhnya-2018/stranitsa-170


Г) концентрація. 

2. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням. 

А) сила; 1) φ; 

Б) маса; 2) р; 

В) кількість речовини; 3) v; 

Г) тиск. 4) m. 

3. Запишіть формулу, за якою обчислюють середню квадратичну швидкість. 

4. Скільки молекул міститься у 20 г гелію? 

A) 6 ∙ 1023; 

Б) 3 ∙ 1023; 

B) 6 ∙ 1024; 

Г) 3 ∙ 1024. 

5. Газ перебуває при температурі 383 К. Яка ця температура за шкалою Цельсія? 

A) 383 °C; 

Б) 110 °C; 

B) 656 °C; 

Г) 527 °C. 

Д) немає правильної відповіді. 

6. Молекули кисню, азоту чи водню мають більшу середню кінетичну енергію молекул, якщо 
температури газів однакові? 

A) кисню; 

Б) азоту; 

B) водню; 

Г) енергії всіх молекул однакові. 

Рівень 2 

7. Після того як балон, у якому містилося повітря під тиском 1 МПа, з’єднали з порожнім балоном 
об’ємом 4 л, у цих балонах встановився тиск 700 кПа. Визначте об’єм першого балона. 

8. Як зміниться температура ідеального газу, якщо зменшити його об’єм в 2 рази при здійсненні 

процесу, у якому  

Рівень 3 



9. У балоні за температури 27 °С і тиску 4,05 МПа міститься газ (С2Н2). Яким стане тиск в балоні після 
витрати чверті маси газу, якщо температура при цьому знизиться до 12 °С? 

10. На рисунку подано графік циклічного процесу для ідеального газу певної маси в координатах Р(T). 
Побудуйте графіки цього ж процесу в координатах p(V) та V(T). 

 

Рівень 4 

11. Скляна трубка, запаяна з одного кінця, опущена відкритим кінцем у посудину з ртуттю. Рівень ртуті 
в трубці вищий, ніж в посудині, на h. Наскільки потрібно опустити трубку, щоб рівні ртуті в посудині і 
трубці зрівнялися, якщо в початковому положенні незанурена частина трубки дорівнювала L, а 
атмосферний тиск нормальний? 

 

18.03.2020 

Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Вологість повітря. Точка роси 

 Кипіння 

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/fizika/vd-sirotyuk-2018/stranitsa-173 

Опрацювати параграф 44 ст. 173 – 177. Відповісти на запитання ст. 177 

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/fizika/vg-baryahtar-so-dovgij-fya-bozhinova-2018-riven-
standartu/stranitsa-186 

Опрацювати параграф 3 ст. 189 – 191. Відповісти на запитання ст. 191 
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Фізика 303 група. Викладач Куземіна Н. І. 

Відповіді та запитання надсилати на e-mail mpal122fizska@meta.ua 

Підручник:Ф І З И К А11 класЛабораторний практикум. Т.В. Краснякова, К.Г. 
Чорнобайhttps://docplayer.net/71400707-T-v-krasnyakova-k-g-chornobay-11-klas-laboratorniy-
praktikum.html 

http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/256/1/Fiz_prakt11_stand.pdf 

 

18.03.2020 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЗАРЯДЖЕНОГО КОНДЕНСАТОРА 

Опрацювати ст. 3 – 6. Відповісти на запитання ст. 6 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ 

Опрацювати ст. 6 – 9. Відповісти на запитання ст. 9 

ВЕЛИКОЦЬКА ФІЛІЯ 

Викладач –Васильченко В.О. 

ГРУПА№203 

ХІМІЯ 

Підручник : Л.П.Величко «Хімія-10 клас» «Педагогічна думка» 2018 

23.03.2020 

ТЕМА.Збуджений стан атома.Валентні стани елементів.  

Параграф -3 ст.18. 

23.03.2020. 

ТЕМА.Можливі ступені окислення неметалічних елементів 2 і 3 періодів. 

Параграф-3 ст.20. 

24.03.2020 

ТЕМА.Узагальненя та систематизація знань. 

Ст.23-25. 

25.03.2020. 

ТЕМА.Види хімічних звязків: йонний звязок. 

Параграф:4 ст.26. 

25.03.2020. 

ТЕМА.Ковалентний  звязок. 
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Параграф: 5 ст.29. 

 

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Викладач-Васильченко В.О. 

ГРУПА№203 

Підручник:Антоненко А.Ф. Недашківський Р.М. «Комплексна система Т.О. тракторів  

і автомобілів» 2006. 

23.03.2020. 

ТЕМА.Технологічна послідовність розбирання механізмів двигуна. 

Гл.14.4 ст.246. 

23.03.2020. 

ТЕМА.Особливості ремонту блока і головки блока циліндрів. 

Гл.14.4 ст.250. 

26.03.2020. 

ТЕМА.Особливості ремонту газорозподільчого механізму. 

Гл. 14.4. ст.249. 

26.03.2020. 

ТЕМА.Особливості ремонту системи мащення живлення охолодження. 

Гл.14.5 ст.252. 

СЛЮСАРНА СПРАВА 

Викладач-Васильченко В. О. 

Підручник-М.І.Макієнко «Загальний курс слюсарної справи» Київ 1994. 

23.03.2020. 

ТЕМА.Виправляння та рихтування металу. 

Ст 66-74. 

23.03.2020. 

ТЕМА.Різання металу. 

Ст 86-103. 

 

ГРУПА№103 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ 

Викладач:ВасильченкоВ.О. 



Підручник «Машини сільськогосподарські» Книга 3 А.Ф.Головчук В.І Марченко  

В.Ф.Орлов. 

25.03.2020. 

ТЕМА.Приставки до зернозбиральних комбайнів 

Розділ 8.3 ст.387 

25.03.2020.  

ТЕМА.Зерноочисні машини 

Розділ 9.2 ст.403 

26.03.2020 

ТЕМА.Зернонавантажувачи. 

Розділ 9.3 ст.424 

26.03.2020. 

ТЕМА.Загальна будова силосозбирального комбайна 

Розділ 

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА Т.О. І РЕМОНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ТЕХНІКИ 

ГРУПА №103 

Викладач:ВасильченкоВ.О. 

24.03.2020 

ТЕМА Діагностичні засоби. 

Глава 12.10. ст.157 

24.03.2020 

ТЕМА.Діагностування двигуна. 

Глава 13.1 ст.161 

25.03.2020. 

ТЕМА.Діагностування системи охолодження. 

Глава 13.2 ст.166 

25.03.2020. 

ТЕМА.Діагностування системи мащення. 

Глава 13.3 ст.169 

26.03.2020. 

ТЕМА.Діагностування системи живлення. 



Глава 13.3 ст.172 

. 

ГРУПА№303 

БІОЛОГІЯ 

Викладач: Васильченко В.О. 

Підручник: «Біологія» 11 клас П.Г.Балан Ю.Г.Вервес 2011. 

23.03.2020. 

ТЕМА.Статистичні закономірності модифікаційної мінливості. 

Параграф:12 

23.03.2020. 

ТЕМА.Генотип як цілісна система. 

Параграф:13 

26.03.2020. 

ТЕМА.Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу. 

Параграф:16 

27.03. 2020 

ТЕМА.Генетичні основи поведінки людини. 

Параграф:15 

27.03.2020. 

ТЕМА.Генетичні основи селекції організмів. Завдання та методи сучасної 

Селекц 

 

ГРУПА № 303 

ГЕОГРАФІЯ 

Викладач : Васильченко В.О. 

Підручник: П.О.Масляк , С.Л.Капіруліна , О.Г.Брозовська «ГЕОГРАФІЯ» 

10 клас Київ «Грамота» 2018. 

23.03.2020. 

ТЕМА. Велика Британія. Особливості економіко-географічного положення, 



Індустрія . Зовнішні економічні звязки. 

Параграф №13 ст.58 

23.03.2020. 

ТЕМА. Франція. Населення й міста. Провідні галузі господарства країни. 

Параграф № 12 ст.52 

26.03.2020. 

ТЕМА. Італія. Особливості ЕГП країни. Населення, міста , галузева структура 

Господарства. 

26.03.2020. 

ТЕМА. Держави-сусіди України. Польща. ЕГП , населення, міста, галузева 

структура господарства. 

Параграф № 15 ст.67 

ГРУПА № 303 

ВАЛЕОЛОГІЯ 

Викладач : Васильченко В.О. 

Підручник : О.Є.Вашев , В.М. Клочко «Валеологія» Харків 2011 

24.03.2020. ТЕМА. Складання добового та тижневого раціону харчування. 

Параграф №2 ст.28. 

24.03.2020. ТЕМА.Складання паспорта здоровя. 

Параграф № 2 ст.30 

25.03.2020. ТЕМА.Валеологічні методи лікування. 

Параграф № 2 

26.03.2020. ТЕМА. Фізіологічні аспекти масажу. 



Параграф № 6. 

26.03.2020. ТЕМА. Вивчення прийомів самомасажу. 

Параграф № 6. 

27.03.2020. ТЕМА. Крапковий масаж. 

Парграф № 6. 

ГРУПА № 303. 

ЕКОЛОГІЯ 

Підручник : Л.П.Царик «Екологія» 11клас 2011 

Викладач- Васильченко В.О. 

25.03.2020. ТЕМА. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні 

та розвитку геосистеми. 

Параграф № 12. 

   Перелік предметів та завдань.   Викладач  Ахтирський О.П.                                                   

Трактори  23.03.2020 

Група № 103    тема « Трансмісія тракторів » 

Підручник  « Трактори » А.Ф.Головчук, К., « Грамота », 2003.    Стор. 207-
212.  

Трактори 25.03.2020 

Група № 103   тема « Трансмісія тракторів » 

Підручник  « Трактори » А.Ф.Головчук.   Стор. 212-215. 

Трактори 27.03.2020 

Група № 103   тема « Трансмісія тракторів » 

Підручник  « Трактори » А.Ф.Головчук.   Стор. 215-221, 224-229. 

 

 

Трактори  23.03.2020 

Група № 203    тема  « Ходова частина та рульове керування тракторів » 



Підручник  « Трактори » А.Ф.Головчук, К., « Грамота », 2003.    Стор. 236-
237. 

Трактори  24.03.2020 

Група № 203    тема  « Ходова частина та рульове керування тракторів » 

Підручник  « Трактори » А.Ф.Головчук.    Стор. 237-242. 

Трактори  25.03.2020 

Група № 203    тема  « Ходова частина та рульове керування тракторів » 

Підручник  « Трактори » А.Ф.Головчук.    Стор. 237, 242-253, 256-259. 

Трактори  26.03.2020 

Група № 203    тема  « Ходова частина та рульове керування тракторів » 

Підручник « Трактори » А.Ф.Головчук.    Стор. 253-256, 259-261. 

Трактори  27.03.2020 

Група № 203    тема  « Ходова частина та рульове керування тракторів » 

Підручник  « Трактори » А.Ф.Головчук.    Стор. 262-266. 

 

 

Правила дорожнього руху  24.03.2020 

Група № 303   тема  « Повторення розділів 8-9 ПДР » 

Підручник  « Правила дорожнього руху України »  2019.   Розділ 8-9. 

 

Основи безпеки дорожнього руху та перша медична допомога   24.03.2020 

Група № 303   тема  « Медичне забезпечення дорожнього руху » 

Посібник  « Подання першої медичної допомоги учасникам дорожнього руху » 

Н.В. Колчинська, Х., « Світлофор », 2006.     Стор. 2-4. 
 

 

 

 

 


