
Українська мова  

(підручник: Авраменко Олександр. Українська мова 11 клас) 

Тема 1. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Складні 

випадки синтаксичного узгодження. 

 Завдання: опрацювати матеріал на с. 62-65. Виконати вправу 7 с.66 

Тема 2. 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 3. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка 

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

 

Українська література 

(підручник: Авраменко Олександр. Українська література 11 клас) 

Тема 1. Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, 

Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних 

агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, 

І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», 

зарубіжної класики і модерної драматургії. Микола Куліш. Основне про 

життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний 

матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах. 

 Завдання: с.115-117 Написати біографію Миколи Куліша (с.117-121). 

Прочитати комедію Миколи Куліша «Мина Мазайло» 

Тема 2. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності 

українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки 

дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо. 

ТЛ: сатирична комедія. 

Завдання: виписати визначення «сатирична комедія». С.121-124 

Тема 3. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на 

матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне 

викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, 

родового коріння. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси 

для нашого часу. 

 Завдання:аналізувати образи твору. Усно виконати завдання на 

с.125-126 



Тема 4. 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 5. Написати в робочому зошиті есе «Мої роздуми над поезією 

Богдана-Ігоря Антонича» 

 

Зарубіжна література 

1. Бертольд  Брехт – драматург-новатор. "Епічний театр" Б.Брехта: 

теоретичні засади. 

Підручник: Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. рівень стандарту, 11-

й клас. Київ 2019р. с. 144-149. 

2. Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її 

діти». 

Підручник: Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. рівень стандарту, 11-

й клас. Київ 2019р. с. 150-164.. 

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

3.  Генріх Белль. Засудження антигуманної сутності Другої світової 

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

прийдеш у Спа…». 

Підручник:  Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. 11-й клас. Київ 

2019р. с. 165-175. 

4. Пауль Целан (Анчель). «Фуга смерті» – один з найвідоміших творів 

про Голокост. Художнє новаторство митця. 

Підручник: Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. 11-й клас. Київ 

2019р. с. 176-181. 

 



Іноземна мова 

1. Планета благає про допомогу. 

Завдання: впр. 8, стор. 102, Підручник: English, 10 кл. Нерсисян М.А. 

2. Наше майбутнє в наших руках. 

Завдання: впр. 11, стор. 111, Підручник: English, 10 кл. Нерсисян М.А. 

3. На межі зникнення. 

Завдання: впр. 11, стор. 115, Підручник: English, 10 кл. Нерсисян М.А. 

4. Правило 3R: reduce, reuse, recycle. 

Завдання: впр. 10, стор. 118, Підручник: English, 10 кл. Нерсисян М.А. 

 

Історія України 

Тема: Україна на завершальному етапі війни. Внесок українського 

народу в перемогу над нацизмом. Українці у військових формуваннях 

держав Об’єднаних Націй. Українське питання на Ялтинській і 

Потсдамській конференціях. Ціна війни. Культура в роки війни. Освіта і 

наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кіно. Матеріали 

можна знайти за посиланням https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-

istorija-ukrajini-vlasov-2018-stand.pdf  § 35. Завершення Другої світової війни. 

Ціна перемоги 

Тема: Україна на міжнародній арені. Україна – спів засновниця ООН. 

Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах. Обмін територіями 

1951 р. Участь УРСР у міжнародних організаціях. Матеріали можна 

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

ukr-vlasov-2019-stand.pdf § 1. Вихід УРСР на міжнародну арену 

Тема: Західна Україна в повоєнні роки. Посилення радянізації та 

репресії у західних областях УРСР. Український визвольний рух у 1944-1950-х 

рр.. Василь Кук. Велика блокада. Обмін населенням між Польщею й УРСР. 
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Масові депортації (1944-1946 рр.) Операції «Вісла» і «Захід». Ліквідація 

УГКЦ у 1946-1949 рр. Матеріали можна знайти за посиланням 

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

§ 3. Завершення радянізації західних областей УРСР 

Всесвітня історія 

Тема: Розвиток країн Центрально-Східної Європи після Другої 

світової війни. Результати Другої світової війни для народів Центрально-

Східної Європи. Сталінська модель соціалізму та її втілення в Польщі, 

Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині. Особливості розвитку 

Югославії. Доля українців у країнах Центрально-Східної Європи. Операція 

«Вісла» ) Матеріали можна знайти за посиланням 

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

2019.pdf HYPERLINK "https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-

vsesvitnja-istorija-poljanskij-2019.pdf%A7"§ 9. Центрально- та 

східноєвропейські країни після Другої світової війни 

Тема: Країни Центрально-Східної Європи в 1950-1970-х роках. 

Спроба економічної інтеграції соціалістичного табору. Рада економічної 

взаємодопомоги (РЕВ). Криза комуністичних режимів країн Центрально-

Східної Європи. Антикомуністичні виступи: Угорська революція 1956 р. і 

«Празька весна» 1968 р. Спроби модернізації суспільно-політичного устрою 

та радянська інтервенція в Чехословаччину. ) Матеріали можна знайти за 

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

poljanskij-2019.pdf § 10. Комуністичні режими в 50–60-х роках ХХ ст 

Тема: Країни Центрально-Східної Європи та СРСР: від «відлиги» 

до перебудови. Завершення епохи Сталіна. «Хрущовська відлига». 

Наростання системних кризових явищ у країнах регіону в 70-80-х рр. ХХ ст.  

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

2019.pdf HYPERLINK "https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-

vsesvitnja-istorija-poljanskij-2019.pdf%A7"§ 11–12. Крах комунізму в країнах 

Центрально-Східної Європи 

 

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, 53, 55, 57, 62, стор. 19. 

 

Фізика 

Завдання: Самостійно опрацювати §§17-23.  

Підручник: Фізика. 10 клас. Рівень стандарту.  За редакцією  

В.Г.Бар'яхтара, С.О.Довгого 

 

Захист Вітчизни 

Хлопці 

Завдання: §§44-46. Прочитати і написати короткий конспект. 

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

Вітчизни, 10 клас. 

Дівчата 

1. Техніка тампонування рани. 

Завдання: §30, стор. 110-114. 

2. Техніка накладання компресійної пов'язки.  

Завдання: §31, стор. 114-117. 

3. Техніка накладання бандажів. 

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-2019.pdf%A7
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-2019.pdf%A7
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-2019.pdf%A7


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. 

 

Технологія приготування їжі 

1. Страви з морепродуктів 

2. Регіональні страви з риби. 

3. Робота зі збірником рецептур. 

4. Технологія приготування страв з риби та морепродуктів. 

Підручники: В.С.Доцяк. Технологія приготування їжі. Р. 8, §9., 

В.С.Доцяк. Українська кухня. Р.XII, §8. 

 

Устаткування підприємств харчування 

1. Організація виробництва та обслуговування. Р. 2, ст. 151 

• форми обслуговування відвідувачів; §2.1.1, ст. 152 

• правила обслуговування; §2.1.2, ст. 153 

• сервірування столу. §1.5.4, ст. 92 

2. Устаткування підприємств харчування. Р. 12, ст. 275 

• холодильне устаткування; §12.1 

• холодильні камери; §12.9, ст. 291 

• холодильні шафи. §12.10, ст. 296 

3. Устаткування підприємств харчування Р. 9, ст. 138 

• газові пальники; §9.1, ст. 138 

• електричні плити; Р.10, §10.3, ст. 178 



• газові плити, правила експлуатації газових плит; Р. 9, §9.6, ст. 

149, §9.7, ст. 173, §10.13, ст. 249 

• шафи для випікання тіста; Р.10, §10.5, ст. 201 

• сковороди, фритюрниці; §10.10, ст. 236 

• жаровні для  смаження млинців;  

• водонагрівачі, кип'ятильники,  Р.11, §11.1, ст. 252, §11.2, ст. 256 

Підручники: Н.П.Саєнко "Устаткування підприємств громадського 

харчування", Н.О.П'ятницька "Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства". 

 

Гігієна і санітарія виробництва 

1. Умови та терміни зберігання продуктів. 

Підручник: О.М.Олійник. Основи фізіології, санітарії та гігієни 

харчування. Стор. 105-111. 

Завдання на контрольну роботу отримати індивідуально. 

 

Облік, калькуляція, звітність 

https://drive.google.com/open?id=1VWyqpWK3VAzIid1VD_NY-c_pplx-uo7U 

 

Тема : 4 ( 4.4 ; 4.5 ) Практична робота № 8 

https://drive.google.com/open?id=1VWyqpWK3VAzIid1VD_NY-c_pplx-uo7U

