
Українська мова 

1. Правила побудови складних речень. Логічні помилки у складних реченнях. 

Завдання: опрацювати матеріал с. 95-99, виконати впр. 5.(тестові 

завдання) 

2. Складносурядне речення, його види. 

Завдання: опрацювати матеріал с. 130, скласти 3 складносурядні 

речення. 

3. Класифікація складнопідрядних речень. 

Завдання: опрацювати матеріал с. 131-136, виконати впр. 5 (с. 132). 

Підручник: Авраменко О. Українська мова 11 клас. 

 

Українська  література 

1. Є. Маланюк. Коротко про митця. Художнє осмислення героїчної і трагічної 

історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії "Уривок з 

поеми". ЇЇ актуальність, символічність назви. "Напис на книзі віршів" – 

ліричний роздум про призначення поезії, важливість місії закарбувати свій час 

для нащадків. 

Завдання: написати біографію Є. Маланюка. Прочитати і проаналізувати 

поезії "Уривок з поеми", "Напис на книзі віршів".  

2. Ліричний герой поезій Є. Маланюка.  

Завдання: виконати тести с. 157. Поміркуйте над назвою поезій "Напис 

на книзі віршів", якавідіграє роль епілогу в збірці Є. маланюка "Земля і 

залізо". Висловте свої роздуми письмово у робочих зошитах. 

3. Література рідного краю. Сучасна українська проза письменників рідного 

краю. В.Лис "Століття Якова". 

Завдання: Прочитати роман В.Лиса "Століття Якова". 

 

Історія України 

Тема: Дисидентський рух у 1970-1980-х рр. Дисидентський рух: течії, 

форми і методи боротьби. Іван Дзюба: «Інтернаціоналізм чи русифікація». 

Михайло Брайчевський: «Приєднання чи воз’єднання». Матеріали можна 



знайти за посиланням https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-istoria-

ukr-vlasov-2019-stand.pdf § 14. Українські дисиденти – виклик системі. 

Повторити вивчений матеріал. Підготуватися до тематичного оцінювання. 

 

Всесвітня історія 

Тема: Міжнародні відносини періоду «холодної війни» Динаміка «холодної 

війни». Протистояння НАТО і ОВД. Прояви міжнародної напруженості 

(Берлінська криза, війна в Кореї, Карибська криза, війни у В’єтнамі й 

Афганістані) Матеріали можна знайти за посиланням 

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-

2019.pdf § 19. Міжнародні відносини періоду «холодної війни» 

Тема: Період розрядки. Період «розрядки» в міжнародній політиці. 

Гельсінська конференція 1975 р. Рецидиви Холодної війни на зламі ХХ–ХХІ 

ст. Матеріали можна знайти за посиланням 

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-

2019.pdf § 20. Міжнародні відносини на межі ХХ–XXI ст 

Тема: Від біполярного до багатополярного світу. Агресія Росії проти 

України в 2014 р. Російсько-українська війна. Рецедиви «холодної війни» на 

зламі ХХ-ХХІ ст.. Від біполярного до багатополярного світу. Проблема 

міжнародного  тероризму.  Агресія Росії проти України в 2014 р. Російсько-

українська війна. Матеріали можна знайти за посиланням 

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-

2019.pdf § 21. Агресія Росії проти України (2014). Російсько-українська війна 

 

Громадянська освіта 

Тема: Демократична держава та суспільство і його цінності 

1. Практичне завдання: "Демократична держава, громадськість, суспільство", 

"участь громадян у державотворчих процесах". 

2. Підготуватись до тематичної атестації по темі "Демократична держава та 

суспільство і його цінності" 

Зарубіжна література 
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I тема: Бертольд  Брехт. Зображення війни як засобу збагачення в драмі 

«Матінка Кураж та її діти». 

Опрацювати. Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. 11-й клас. Київ 2019р. с. 

146-164. 

Прочитати. Бертольд  Брехт. «Матінка Кураж та її діти». 

 

II тема: Генріх Белль. Засудження антигуманної сутності Другої світової 

війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти 

прийдеш у Спа…». 

Опрацювати. Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. 11-й клас. Київ 2019р. с. 

165-175. 

Прочитати. Генріх Белль. «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».  

 

III тема: Пауль Целан. «Фуга смерті» – один з найвідоміших творів про 

Голокост. 

Опрацювати. Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. 11-й клас. Київ 2019р. с. 

176-181. 

Прочитати. Пауль Целан. «Фуга смерті». 

 

Іноземна мова 

Завдання:  повторити вивчений матеріал за 2 курс. Підготуватися до 

письмової роботи та тематичного оцінювання. 

 

Математика 

Підручник: Г.Бевз, В.Бевз. Математика. Алгебра та початки аналізу та 

геометрія. Рівень стандарту, 11 клас. 

1. §22. Куля та сфера 

Завдання:  виконати №815, 817, 822, 825, 830 , с. 204. Самостійна робота 

№5, с. 207. 

 

Фізика 

Підручник: В.Г.Бар’яхтар, С.О.Довгий. Фізика. 11 клас. Рівень стандарту. 

1. §17, 18  (стор. 98) 



Завдання: Задача (стор. 98), впр.17 (1), 18(2). 

2. §19, 20.  

Завдання: впр.20 (2). 

3. §23 

Завдання: Задача 1 (стор. 133) 

4. Завдання для самоперевірки до розділу “Електромагнітні коливання 

і хвилі” (стор. 136-137). 

  

Біологія 

Теми: 

• Екологічні фактори та їх класифікація (§27). 

• Закономірності впливу екологічних факторів (§28). 

• Популяція, характеристика популяцій(§29). 

• Структура популяцій(§30,31). 

• Чисельність популяцій та механізм її регуляції(§32). 

• Поняття біогеоценозу та екосистеми(§33). 

• Взаємозв'язок організмів в екосистемах(§34). 

Підручник: Л.І.Остапченко, П.Г.Балан "Біологія і екологія" 

 

Географія 

Тема 1. Хімічна, легка та харчова промисловості України. Підручник: Г. 

Довгань, О. Стадник Географія 11 кл. §32. 

Тема 2. Практична робота 10.  Аналіз секторальної структури економіки 

України.  

Тема 3. Міжнародні транспортні коридори на території України. Офшорна 

розробка програмного забезпечення в Україні. Рекреаційний комплекс в 

Україні. Підручник: Г. Довгань, О. Стадник Географія 11 кл. §33. 

 



Технологія верстатних робіт 

1. Технологія шліфування на внутрішньо-шліфувальних верстатах.  

2. Особливості налагодження і підналагодження внутрішньо-шліфувальних 

верстатів. 

Завдання: законспектувати теми за матеріалами Інтернет-джерел. 

Технічне креслення 

Література: В.К.Сидоренко "Технічне креслення". 

1. Робочі креслення деталей механічних передач.  (Розділ 11, §11.7). 

2. Складальні креслення (Розділ 12). 

3. Зображення з'єднань деталей на складальному кресленні (Розділ13) 

 – різьбові з'єднання (§13.1-13.5). 

 

Матеріалознавство 

Література: М.Г.Чумак "Матеріали і технологія машинобудування". 

1. Промислові чавуни (Гл. 3) 

2. Вуглецеві та леговані сталі (Гл. 4) 

3. Основи термічної обробки (Гл. 6) 

 – перетворення в сталі при нагріванні та охолодженні (§6.4) 

 – дефекти термообробки (§6.5) 

 


