
Українська мова  

(підручник: Авраменко Олександр. Українська мова 11 клас) 

Тема 1. Складні випадки і варіанти синтаксичного керування. Уживання 

прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками, 

словосполучення з прийменниками по, в(у), при, за, із-за. Уживання похідних 

сполучників. 

Завдання: опрацювати матеріал с. 67-69. Виконати вправу 7 с.70 

Тема 2. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка 

Завдання: опрацювати матеріал с.77-79. Виконати вправу 7 с.80 

Тема 3. Пасивні конструкції з дієсловами на –ся. Синтаксичні конструкції з 

формою на –но, -то. 

Завдання: опрацювати матеріал с.81-783. Виконати вправу 7 с.84 

Тема 4. Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення. 

Завдання: опрацювати матеріал с.85-88 Виконати вправу 7 с.90 

Тема 5. Написати есе про свою заповітну мрію 

 

Українська література  

(підручник: Авраменко Олександр. Українська література 11 клас) 

Тема 1. Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, 

розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Богдан-Ігор Антонич. 

Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, 

метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті 

вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. 

«Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея 

життєствердження. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими 

(«Різдво», «Коляда»). 

ТЛ: міфологізм, асоціативність. 

Завдання: написати біографію Б.-І. Антонича. Прочитати і 

проаналізувати с.132-139. Вивчити напам’ять одну з поезій: «Коляда», 



«Різдво», «Зелена Євангелія». Виписати визначення понять  «міфологізм», 

«асоціативність» 

Тема 2. Написати в зошиті есе «Мої роздуми над поезією Богдана-Ігоря 

Антонича. 

Тема 3. Осип Турянський. Коротко про письменника. «Поза межами болю». 

Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього 

узагальнення й філософського осмислення. Поема в прозі, що хвилює, єднає 

людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення 

(події поза конкретним часом і простором). 

ТЛ: поема в прозі. 

Завдання: скласти хронологічну таблицю «Життя і творчість Осипа 

Турянського» (с.140-142). Прочитати поему в прозі «Поза межам 

болю».виписати визначення «поема в прозі» 

Тема 4. Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти 

і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, 

життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і 

всеохопність. 

Завдання: с. 142-145. Виконати завдання 4 с. 144-145 

Тема 5. Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української 

поезії та її представники. 

Завдання:с.151-152 

Зарубіжна література 

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 

1. Погода. 

Завдання: ex.2,7, p.120.  

2. Погода і природа 

Завдання: ex.10, p.123, ex.1, 2, р. 124. 

3. Наука і технічний прогрес. 

Завдання: ex.2, 5, 6, 11, p.131-133. 

4. Досягнення технічного прогресу. 

Завдання: ex.5, 10, 11, p.135-137. 

Підручник: English, 11 кл. В.Буренко 

Історія України 

Тема: УРСР у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. 

Відлига. Адміністративно-територіальні зміни. Уведення Кримської 

області до складу УРСР. Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи. 

Соціальні наслідки економічної політики другої половини 1950-х-першої 

половини 1960-х рр. Матеріали можна знайти за посиланням 

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-istoria-ukr-vlasov-2019-stand.pdf 
§ 7. Суспільно-політичне становище республіки 

Тема: Зародження дисидентського руху. Зародження дисидентського руху 

в Україні та його течії. Левко Лук’яненко. Антирадянські виступи 1960-х 

рр.. Матеріали можна знайти за посиланням 

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-istoria-ukr-vlasov-2019-stand.pdf 
§ 9. Народження опозиційного руху  

§ 10. Феномен українського шістдесятництва. 

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-istoria-ukr-vlasov-2019-stand.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-istoria-ukr-vlasov-2019-stand.pdf


Тема: Тенденції розвитку науки, освіти, культури. Науково-технічна 

революція: внесок українців. Сергій Корольов. Реформи освіти та процеси 

зросійщення. Антирелігійна кампанія. Відлига в мистецтві. Ліна Костенко. 

Іван Драч. Василь Стус. Розвиток спорту. Матеріали можна знайти за 

посиланням https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-istoria-ukr-vlasov-

2019-stand.pdf § 11. Наука, освіта, література та мистецтво 

Тема: Практичне заняття. Входження Кримської області до складу УРСР: 

міфи та реальність (дослідження документів). Матеріали можна знайти за 

посиланням https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-istoria-ukr-vlasov-

2019-stand.pdf  ст. 16-18 

Тема: Політико-ідеологічна криза радянського ладу в УРСР. Ідеологічні 

орієнтири партійно-радянського керівництва. Конституція УРСР 1978 р. 

Зміни в соціальній та національній структурі населення. Матеріали можна 

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

ukr-vlasov-2019-stand.pdf § 12. Суспільно-політичне життя. Міжнародне становище 

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 § 13. Опозиційний рух 

 

Всесвітня історія 

Тема: Країни Близького Сходу в другій половині ХХ — на початку XXI 

ст. Утворення Ізраїлю. Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання. 

Ісламська революція в Ірані. «Арабська весна». Конфлікт у Сирії. 

Терористична діяльність. Ісламська держава Іраку і Леванту. Матеріали 

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

vsesvitnja-istorija-poljanskij-2019.pdf § 16. Країни Близького Сходу в другій половині ХХ — 

на початку XXI ст 

Тема: Країни Африки в другій половині ХХ — на початку XXI ст. 

Деколонізація Африки. Крах апартеїду. Країни регіону на зламі ХХ–ХХІ ст. 

Матеріали можна знайти за посиланням 

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

2019.pdf § 17. Країни Африки в другій половині ХХ — на початку XXI ст. 
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Тема: Латинська Америка. Латинська Америка: особливості соціально-

економічного та політичного розвитку країн регіону. Революція на Кубі. 

Фідель Кастро. Проблеми політичного та економічного життя 

латиноамериканських держав на зламі ХХ–ХХІ ст. Матеріали можна 

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

vsesvitnja-istorija-poljanskij-2019.pdf § 18. Латинська Америка 

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» 

 

Математика 

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

геометрія. Рівень стандарту, 11 клас. 

1. §2. Показникові рівняння та нерівності. 

Завдання:  виконати № 49, 51, стор. 19, 

№ 65, 68, 70, 71, 73, стор. 20.  

2. §20. Тіла обертання. Циліндр. 

Завдання:  виконати № 737, 743, 745, 748, стор. 187. 

3. §20. Конус. 

Завдання:  виконати № 780, 782 785, 787, стор. 197. 

 

Фізика    

Завдання: Самостійно опрацювати §§17-23  

Підручник: Фізика 11 клас. Рівень стандарту . За редакцією  

В.Г.Бар'яхтара,  С.О.Довгого 
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Біологія і екологія 

1. Негативний вплив наркотиків на здоров'я людини. 

Завдання: §20, стор. 72-76. Конспект. 

2. Особливості функціонування імунної системи людини. 

Завдання: §21, стор. 77-80. Конспект. 

3. Імунокорекція та імунотерапія. 

Завдання: §22, стор. 80-83. Конспект. 

4. Вплив навколишнього середовища та стресових факторів на здоров'я 

людини. 

Завдання: §23, стор. 83-87. Конспект. 

Підручник: Біологіяі екологія (рівень стандарту). Людмила Остапченко та 

інші.. – К: Генеза, 2019. 

 

Захист Вітчизни 

Хлопці 

Завдання: §§44-53. Прочитати і написати короткий конспект. 

Підручник. І.М.Герасімов, К.О.Пашко, М.М.Фукс, Ю.П.Щирба. Захист 

Вітчизни, 10 клас. 

Дівчата 

1. Види кровотеч. 

Завдання: §26, стор. 92-94. 

2. Ознаки та швидке розпізнавання загрозливої для життя кровотечі. 

Завдання: §26, стор. 94-96. 

3. Загальні засади допомоги під час кровотеч. Алгоритм дій у разі 

капілярних, носових та внутрішніх кровотеч. 

Завдання: §26, стор. 92-96. 



4. Алгоритм дій у разі  зовнішніх кровотеч. 

Завдання: отримати індивідуально. 

5. Техніка застосування прямого тиску на рану та тиску на судини. 

Завдання: §27, стор. 97-102. 

6. Особливості зупинення кровотечі коловим перетягуванням кінцівки. 

Завдання: §28-29, стор. 102-110. Додаткове завдання отримати  у 

викладача. 

7. Техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки.  

Завдання: §28-29, стор. 102-110. 

8. Техніка тампонування рани. 

Завдання: §30, стор. 110-114. 

9. Техніка накладання компресійної пов'язки.  

Завдання: §31, стор. 114-117. 

10. Техніка накладання бандажів. 

Завдання: §31, стор. 117-120. 

З усіх тем скласти короткий конспект. 

Підручник: А.А.Гудима, К.О.Пашко. Захист Вітчизни (основи медичних 

знань). Рівень стандарту. 10 клас. 

 

Організація обслуговування в барах і  ресторанах 

Тема: Організація спеціальних видів обслуговування, прийомів та банкетів. 

Підручник: "Організація обслуговування в ЗРГ". П'ятницька Н.О. Розділ 3. 

п. 2.3, стор. 204 

п. 2.2, стор. 189 

п. 2.2, стор. 163 

 



Технологічне обладнання  

Тема: холодильне обладнання. 

Література: Н.П.Саєнко. Устаткування підприємств громадського 

харчування. §12, стор. 275-288. 


