
Понеділок 18 січня 

 

Інструкції до уроків з математики, алгебри, геометрії  

у 5-7,9-11 класах під час дистанційного навчання 

1.Усі уроки з математики, алгебри та геометрії в 5-7, 9-11 класах будуть 

відбуватися за допомогою програми Google Meet у вигляді конференцій тривалістю 

30 хвилин. Вся інформація, необхідна для підключення до конкретної конференції 

буде розміщена у цьому документі нижче. 

2.Для того, щоб учень був допущений вчителем до конференції, необхідно 

уникати незрозумілих підписів, і підключатись вказуючи своє прізвище та імʼя. Для 

раціонального використання часу прохання уважно слідкувати за розкладом 

початку уроків і завчасно(за 2-3 хв до початку уроку) підʼєднуватись до конференції. 

3.Під час уроку уважно слідкувати за поясненнями вчителя, робити записи в 

робочі зошити, не спілкуватись з однокласниками на теми, що не стосуються 

теми уроку. 

4.Домашні завдання також будуть вказані в цьому документі. Вони будуть 

двох видів: 

1)обовʼязкові до виконання завдання для закріплення повтореного або 

вивченого матеріалу на уроці(без оцінювання): це звичайні домашні завдання з 

підручника, виконувати такі завдання потрібно в робочому зошиті з зазначенням 

дати, акуратно, розбірливим почерком, з використанням лінійки, олівця, циркуля чи 

транспортира(якщо потрібно), з детальним розвʼязанням, поясненнями та 

обчисленнями. Фото виконаних завдань потрібно надіслати на електронну адресу 

yulya.aquarius@ukr.net . У листі має бути зазначена дата, за яку виконується 

завдання, прізвище та імʼя учня, клас. Самі фото мають бути чіткі, не розмиті, 

якщо їх декілька – йти у відповідному порядку і не бути «догори ногами». Термін 

надсилання виконаних завдань – до початку дня наступного уроку. 

2) обовʼязкові до виконання завдання для перевірки засвоєння повтореного або 

вивченого матеріалу на уроці(з оцінюванням): більшість таких завдань буде 

розміщено на сайті «Всеосвіта» у вигляді тестів, що дасть змогу учням одразу 

після виконання завдань побачити свої результати, або ж будуть індивідуально 
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складені для кожного учня. Онлайн тести мають обмеження за часом, обов’язково 

вказуйте прізвище та ім’я учня, що проходить тест, якщо під час тестування 

зʼявиться не підписаний результат, то наступним, хто буде проходити тест 

оцінка зараховуватись не буде. Інші завдання з оцінюванням (творчі завдання, 

завдання не з підручника) надсилаються аналогічно на адресу 

yulya.aquarius@ukr.net . Якщо під час проходження тесту у вас виникла 

проблема з інтернетом і завершити тест не вдалося – спробуйте ще раз 

перепідключитись до проходження і розпочати заново. 

5.Опрацювати параграф – означає прочитати його уважно, вивчити правила, 

розглянути наведені у параграфі приклади, вміти давати відповіді на питання після 

параграфу. Повторити параграф – повторити усі правила, зазначені у ньому, знати 

відповіді на питання у кінці параграфа. 

6.Питання стосовно домашніх завдань та інше надсилати на електронну 

адресу yulya.aquarius@ukr.net  до 1400. 

 

Дотримуйтесь, будь ласка, академічної доброчесності у відношенні 

до всіх учасників навчального-виховного процесу. 

 

9 клас Алгебра 

Тема: Розвʼязування задач і вправ  

Підключитись до конференції Google Meet 

https://meet.google.com/fhw-nerh-rvy  

 

Домашнє завдання 

Повторити §16 

№ 16,26 

 

6 клас Математика 

Тема: Розвʼязування задач і вправ. 

Підключитись до конференції Google Meet 

https://meet.google.com/fhw-nerh-rvy  
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Домашнє завдання 

Повторити §21-23 

Онлайн тест буде доступний з 900 18.01.2021-19.01.2021  

https://vseosvita.ua/test/start/dvv232  код dvv232 

 

 

5 клас Математика 

Тема:Розвʼязування задач і вправ. 

Підключитись до конференції Google Meet 

https://meet.google.com/fhw-nerh-rvy  

 

Домашнє завдання 

Повторити §31 

№ 835,837 

 

10 клас Алгебра 

Тема: Розвʼязування задач і вправ. Самостійна робота  

Підключитись до конференції Google Meet 

https://meet.google.com/fhw-nerh-rvy  

 

Домашнє завдання 

Повторити §15 

Самостійна робота 

Дадашева Олександра https://prnt.sc/wgngwm  https://prnt.sc/wgnixy   https://prnt.sc/wgnk4g  

Коваленко Владислав https://prnt.sc/wgnh8k  https://prnt.sc/wgnjnt  https://prnt.sc/wgnkeh 

Чураченко Данило https://prnt.sc/wgniep  https://prnt.sc/wgnjv9   

Шлапак Вікторія https://prnt.sc/wgnhna  https://prnt.sc/wgnjcz  https://prnt.sc/wgnkqt 

 

11 клас Алгебра 

Тема: Поняття первісної. Основна властивість первісної. Правила 

знаходження первісних. Таблиця первісних. 

Підключитись до конференції Google Meet 
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https://meet.google.com/fhw-nerh-rvy  

 

Домашнє завдання 

Опрацювати §9-10, 

Вивчити таблицю первісних https://prnt.sc/wha28k  

№9.2, 10.2 
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