
Іноземна мова 

1. Життя у розкоші  

Завдання: читати та перекладати текст “Does a lot of money really make 

you happy?”,  виконати завдання після тексту, еx.2, ex.3. (ксерокопія) 

2. Завдання: Виконати завдання 1, 2. (ксерокопія) 

3. Географічне положення країни, мову якої вивчаємо. 

Завдання: В.Буренко, англійська мова. 11 клас. Рівень стандарту. Впр. 2, 

стор. 143-144, читати і перекладати. 

4. Про Британію з перших уст  

Завдання: пошукова робота: знайти інформацію про Британію 

5. Життя в Британії. 

Завдання: читати і перекладати текст стор. 114-115, вивчити слова ст. 

115. (ксерокопія) 

6. Світ без бар’єрів. 

Завдання: В.Буренко, англійська мова. 11 клас. Рівень стандарту. Впр. 4, 

стор. 55. Читати і перекладати текст впр. 4, вправа після тексту - 

відповісти на питання.  

7. Американський стиль життя.  

Завдання: В.Буренко, англійська мова. 11 клас. Рівень стандарту, впр. 5, 

стор. 144, читати і перекладати текст, відповісти на питання 

8. США очима молоді. 

Завдання: В.Буренко, англійська мова. 11 клас. Рівень стандарту, впр. 3, 

стор. 147 читати і перекладати) 

9. США та Британія: спільне та відмінне. 

Завдання: скласти порівняльну таблицю: спільне і відмінне. 



10. Українці в світі. 

Завдання: підготувати інформацію про відомих українців за кордоном. 

11. Підсумок з теми. 

Завдання: дати коротку характеристику Британії і США. 

12. Види мистецтва. 

Завдання: Oksana Karpiuk, 11 клас. Впр. 4, стор. 165 читати і 

перекладати. 

13. Відвідування музею 

Завдання: М.А.Нерсисян. Впр. 1, стор 82. опрацювати текст, вивчити 

лексичний матеріал. 

14. Огляд колекції музею. 

Завдання: М.А.Нерсисян. Впр. 4, стор 83. 

 

Історія України 

Тема: Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства.  

Матеріали можна знайти за посиланням 

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

stand.pdf § 25. Суспільно-політичне життя України у 2005–2013 рр. 

Тема: Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні за роки 

незалежності Матеріали можна знайти за посиланням 

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

stand.pdf § 29. Культура, освіта, наука 

Тема: Релігійне життя. Створення Православної церкви України. Надання 

Томосу. Матеріали можна знайти за посиланням 

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

stand.pdf § 28. Суспільно-політичне і соціально-економічне становище України в умовах 

«гібридної війни». Релігійне життя 

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
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
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


Опрацювати тести по підготовці до ЗНО за посиланням: 

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/336/ 

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/list.html 

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/371/ 

 

Технології 

 Самостійно опрацювати питання теорії другого модуля:  

1. Методи творчого та критичного мислення в проектній технології. 

2.  Винахідництво. Раціоналізаторські пропозиції – рушійна сила у 

розвитку виробництва.  

3. Види презентацій: мультимедійна, публікація, веб-сайт в Інтернеті.  

4. Технологія створення публікації. Технологія використання програми 

Microsoft Publisher для створення веб-сайта.  

5. Ергономічний підхід до організації праці.  

6. Ергономічний аналіз технологічного процесу з виготовлення певного 

об’єкта.  

7. Проблеми загальносвітового рівня – демографічні, екологічні, 

енергетичні.  

8. Сучасна енергетика в екосистемі.Техногенні проблеми в суспільстві. 

9. Природоохоронні технології.  

10. Основи професійного самовизначення. Основні функції професійної 

діяльності. Основні види діяльності людини.  

11. Суть та призначення портфоліо в професійній та освітній діяльності 

людини.  

Підручник: Автор: В.М. Мадзігон, А.М. Тарара, В.П. Тименко та ін. 

Видавництво: Київ: Педагогічна думка, 2011 рік. http://shkola.in.ua/554-

tekhnolohii-11-klas-madzihon.html 

 

Математика 

Підручник: Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. Математика. 10 клас. 

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/336/
https://zno.osvita.ua/ukraine-history/list.html
https://zno.osvita.ua/ukraine-history/371/
http://shkola.in.ua/554-tekhnolohii-11-klas-madzihon.html
http://shkola.in.ua/554-tekhnolohii-11-klas-madzihon.html


1. Повторити тему "Координати та вектори в просторі". §34-37 

Завдання: Самостійна робота №9, ст. 251-277. 

2. Повторити тему "Тригонометричні функції числового аргументу, 

тригонометричні тотожності. Розв'язування тригонометричних рівнянь".§7, 

стор. 59, §§8-10, 12, 13, стор. 59-110 

 

Астрономія 

Підручник: Астрономія. 11 клас, І.А.Климишин, І.П.Крячко 

1. Еволюція зір.  

Завдання: самостійно опрацювати §24 

2. Молочний шлях 

Завдання: самостійно опрацювати §25-26 

3. Галактики. Походження і розвиток Всесвіту. 

Завдання: самостійно опрацювати §27-29 

 

Захист Вітчизни 

хлопці 

§14-19 

За підручником Захист Вітчизни для хлопців (Пашко, Герасимів, Щирба, 

Фука) 11 клас. Прочитати і написати короткий конспект. 

дівчата 

Підручник: Захист Вітчизни. Основи медичних знань. Рівень стандарту. 11 

клас 



1. Сутність, зміст і послідовність виконання рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

Завдання: §34, стор. 218-226. 

2. розшук уражених у завалах, а також в будинках, які пошкоджені і горять. 

Завдання: §35, стор. 226-234. Виконати індивідуальне завдання. 

3. Вступ до курсу практичної медицини. Етапи надання домедичної 

допомоги. 

Завдання: §14, стор. 84-86. 

4. Надання допомоги на етапі під вогнем. (CUF, Care, Under, Fire) 

Завдання: §15, стор. 87-89. 

5. План дій на етапі під вогнем. Техніка виносу пораненого з небезпечної 

зони. 

Завдання: §16, стор. 90-97. 

Організація виробництва та обслуговування 

1. Тема: Організація постачання підприємств. 

Підручник "Українська кухня" В.С.Доцяк. Розділ ІІ. §3, стор. 21, §4, ст. 25. 

Завдання: опрацювати матеріал, написати конспект. 

 

Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з 

основами товарознавства 

1. Технологія приготування поштучних бісквітних тістечок, комбінованих. 

Вимоги до якості. 

Література: Г.Т.Зайцева, Т.М.Горпинко "Технологія виготовлення 

борошняних кондитерських виробів, Підручник для ПТНЗ. "Вікторія", Київ, 

2002. 



Завдання: Розділ 10, §75, стор. 274, 277, 278, §77, стор. 297-299. 

2. Терміни, умови зберігання, перевезення, маркування готових тістечок. 

Завдання: Розділ 11, §89, стор. 354-355. 

3. Асортимент і класифікація тортів, їх характеристика. 

Завдання: Розділ 11, стор. 316. 

4. Розміри, форма, маса тортів. Види тортів в залежності від оздоблювальних 

напівфабрикатів. 

Завдання: Розділ 11, стор. 317-318. 

5. Технологія приготування пісочних тортів масового попиту. 

Завдання: Розділ 11, §85, стор. 339-342. 

6. Технологія приготування вафельних тортів масового попиту. 

Завдання: Розділ 11, §88, стор. 352-354. 

7. Характеристика бісквітних тортів. Технологія приготування бісквітно-

кремових тортів. 

Завдання: Розділ 11, §83- 84, стор. 318-321. 

8. Технологія приготування бісквітних тортів ,глазурованих помадою чи 

желе, оздоблених посипками. 

Завдання: Розділ 11, § 84, стор. 327-335, 338. 

9. Поєднання напівфабрикатів для оздоблення. Порядок оздоблення, 

застосування сучасних видів оздоблення. 

Завдання: Розділ 9, §61, стор. 228-229, §67, стор. 241-254, використання 

Інтернет-джерел. 

10. Українські національні (регіональні) кондитерські вироби. 

Завдання: Розділ 12, §90-92, стор. 356-366.  



11. Лабораторно-практична робота "Технологія приготування тістечок та 

тортів" за "Збірником рецептур борошняних кондитерських виробів, 13 

видання, 2010" 

Завдання: роботу виконати самостійно відповідно до вказівок посібника 

"Лабораторно-практичні роботиз професії "кондитер", П'янкова Н.М., 

ЛВПУ, 2016. Стор. 27-29, 35, 43, 59, 64, 73. 

Підготуватись до залікової роботи 

 

Облік, калькуляція, звітність 

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

 

Тема: 4 (4.1; 4.2 ) Практична робота № 9 

 

 

 

 

 

 

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

