
Українська мова 

 

4. Безсполучникове речення та речення з різними видами зв’язку. 

Завдання. Опрацювати матеріал ст. 130-141, виконати вправу 5 ст. 141 

(Підручник «Українська мова 11 клас» Авраменко О.) 
 

5. Контрольна робота  (тестові завдання) 

Завдання. Варіант 1 виконує підгрупа 1. Варіант 2 – підгрупа 2. 

 

І варіант 
 

1. Між частинами складносурядного речення перед єднальними 

сполучниками і, й, та кома: 

а) не ставиться ніколи; 

б) може ставитись або не ставитися залежно від інтонації; 

в) ставиться, якщо є спільний для обох частин складносурядного речення 

другорядний член; 

        г) не ставиться, якщо є спільний  для обох частин складносурядного 

речення  другорядний член.                         
 

.2. Кома не ставиться між частинами такого складносурядного речення: 

а) Жасмин цвіте і трави косять і сіно пахне і п'янить (М. Луків); 

б) Іще не виплакалось небо а вже співають солов'ї (О. Ющенко); 

в) Цілий вечір буря шаленіла а вночі зима вляглася біла (М. Луків); 

г) Потім промінь злетить і полинуть потоки тепла (О. Ющенко). 
 

3. Якщо частини безсполучникового складного речення значно поширені 

або далекі за змістом, між ними ставиться: 

а)  крапка з комою; 

б)  тире; 

в) двокрапка; 

г) кома і тире. 
 

4. Крапку з комою можна поставити між частинами такі 

безсполучникового складного речення: 

а)  Намучене серце бажало спочину давно у душі я спокою чув (Б. 

Грінченко); 

б)  Тихо проходив я лісом зелене листя рясне шепотіло круг мене 

(Б.Грінченко);  

в) Подивись весна устала (Б. Грінченко); 

г) Я ніч не спав: заснуть не мав я сили (Б. Грінченко). 
 



5. Якщо друга частина безсполучникового складного речення виражає 

різку зміну подій, ставиться: 

а) кома; 

б) крапка з комою; 

в) тире; 

г) двокрапка. 

 

6. Тире ставиться між частинами такого безсполучникового складного 

речення: 

а) Волошки мружать очі голубі колише вітер ниву смарагдову (М. Луків); 

б) Ми застигли в білий світ широкий вилітає красень журавель (О. 

Перекупко); 

в) Вийшов з хати не бризнуло світло (В. Базилевський);  

г) І сумнів б'є немов копито в тім'я кому й нащо потрібне многослів'я? 

(Р.Чілачава). 
 

7. Якщо в першій частині безсполучникового складного речення є слова 

так, такий, бачити, дивитись, чути, знати, між частинами речення 

ставиться: 

а) кома; 

б) двокрапка; 

в) тире; 

г) крапка з комою. 
 

8. Якщо друга частина безсполучникового складного речення розкриває 

зміст попередньої (можна вставити слова а саме), між частинами речення 

ставиться: 

а) кома; 

б) тире; 

в) двокрапка;  

г) кома й тире. 
 

9. Двокрапка ставиться між частинами такого безсполучникового речення: 

а) Поїзд пішов  згасли вогні (Б. Пастернак); 

б) Економте час вчіться на чужих помилках (Ю. Рибников); 

в) А слово скаже з пам'яті не викинеш (Л. Костенко); 

г) Зустрілося слово спинилося слово, зникало назавжди й приходило знову 

(І.Сокульський). 
 

10. Двокрапка і тире ставляться у такому складному реченні: 

а) Ніколи й на люди вийти серіали заважають (В. Момонюк); 



б) День камінням під ноги ліг спотикаюся спозарання (К. Дурас); 

в) Фортуна все-таки примхлива то усміхнеться вона людині сонечком то 

надовго залишається холодною й байдужою до її долі (В. П'янов); 

г) Я свій опір злу спинить не можу жить по правді Божий заповіт 

(М.Самійленко). 
 

11. Тире та кома ставляться у такій складній синтаксичній конструкції: 

а) Час такий вожді наїлись влади а народ голодний і лихий (М. Шевченко); 

б) Прийшло до тебе щастя  побажай щоб зігріло воно і твого товариша 

(О.Довженко); 

в) Все довкруг як мусить бути входить вечір мерхне даль (Б. Олійник); 

г) Двоє дивляться один бачить калюжу а другий зорі (О.Довженко). 
 

12. Кома і двокрапка між реченнями ставляться у такій складній 

синтаксичній конструкції: 

а) Терня тому колюче що не хоче щоб його рвали а його виривають бо 

колюче (М. Горбаль); 

б) Думка людська може змиритися з фактом а серце не змириться ніколи 

воно не вміє не знає не захоче (С. Петлюра); 

в)Життя тече немов сухий пісок недавно ранок був настала нічка 

(М.Дубович); 

г) Багряний вечір догорів і попіл падає на місто переливається намисто 

понаддніпрянських ліхтарів (М. Рильський). 

 

 

ІІ варіант 

 

1. Між частинами складносурядного речення кома не ставиться: 

а) якщо частини речення ускладнені звертаннями або вставними словами; 

б) якщо частини речення ускладнені відокремленими членами речення; 

в) якщо є спільний для обох частин другорядний член речення; 

г) якщо в другій частині говориться про наслідок того, про що йдеться в 

першій. 

Скласти та записати складносурядне речення, між частинами якого не 

потрібно ставити кому. 
 

2. Між частинами складного безсполучникового речення ставиться 

двокрапка: 

а) якщо зміст частин протиставляється; 

б) якщо друга частина виражає наслідок або висновок із того, про що 

йдеться у першій; 



в) якщо друга частина виражає різку зміну подій; 

г) якщо друга частина виражає причину, того, про що йдеться у першій, 

або розкриває зміст попередньої. 

Скласти й записати безсполучникове речення, між частинами якого 

потрібно поставити двокрапку. 
 

3. Між частинами складного безсполучникового речення ставиться тире: 

а) якщо в першій частині є слова чути, знати, бачити, розуміти тощо;. 

б) якщо друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій; 

в) якщо друга частина виражає наслідок чи висновок із того, про що 

йдеться в першій, або зміст частин протиставляється;  

г) якщо частини значно поширені або далекі за змістом.  

Скласти безсполучникове речення, між частинами якого потрібно 

поставити тире. Речення записати. 
 

4.  Тире ставиться між частинами такого складного безсполучникового 

речення: 

а)  Брати як коти вони погризуться і помиряться (Нар. творч.); 

б) Скупий двічі платить лінивий двічі ходить (Нар. творч.); 

в) Немає малого не буде великого (Нар. творч.); 

г)  Не квапся на тебе дощ не крапле (Нар. творч.).  

Скласти й записати складнопідрядне речення часу. 
 

5. Двокрапка ставиться між частинами такого складного сполучникового 

речення: 

а)  Грій гадюку під пахвою вона тебе вкусить (Нар. творч.); 

б) Цього добре по смерть посилати він скоро не вернеться (Нар. творч.); 

в) Мудрій голові одне слово скажи все зрозуміє (Нар. творч.); 

г) Очі не бачать душа не болить (Нар. творч.).  

Скласти й записати складнопідрядне речення причини. 
 

6. Кома, двокрапка, кома — такі розділові знаки ставляться у реченні: 

а) Пройдуть зливи замовкнуть грози задрімають вітри на ланах 

(В.Симоненко); 

б) Я чую у ночі осінні я марю крізь синій сніг вростає туге коріння у землю 

глевку із ніг (В.Симоненко); 

в) На світі законів чимало я нагадаю один щоб море не висихало потрібно 

багато краплин (В.Симоненко);  

г) Одійде в морок підле і лукаве холуйство у минувшину спливе і той 

ніколи не доскочить слави хто задля неї на землі живе (В. Симоненко). 



Скласти й записати складне речення з різними видами зв’язку 

(сполучниковим і безсполучниковим). 

 

 

Українська література 

 

4. Контрольна  робота. Письмовий твір-есе за творчістю Є.Маланюка. 

Завдання. Написати письмовий твір-есе «Україна в поетичному 

сприйнятті Є.Маланюка». 
 

5. Повторення та узагальнення. 

Завдання. Повторити творчість письменників «розстріляного 

відродження».  

 

 

Історія України 

Учням рекомендується повторити раніше вивчений матеріал. З 

вказаними темами підготуватися до тематичного оцінювання. А також 

рекомендовано передивитися Всеукраїнську школу онлайн уроків 

понеділок, вівторок, четвер телеканал М1. Старт 6 квітня о 10:00. 

 

Всесвітня історія 

Тема: Основні напрями науково-технічної революції та її вплив на 

життя людей. Науково-технічно революція: наукові відкриття, нові галузі 

наук, високі технології, інтеграція науки і виробництва. Зміни у змісті та 

характері праці, соціальній структурі суспільства, якості життя людей 

країн світу. Розвиток систем соціального забезпечення. 

Матеріали можна знайти за посиланням 

https://osvita.ua/vnz/reports/culture/11529/ 

Тема: Становлення постіндустріальної цивілізації. Становлення 

постіндустріального (інформаційного) суспільства. Культура «віртуальної 

реальності». Освітні системи. Університети як автономні осередки науки й 

освіти. 

https://osvita.ua/vnz/reports/culture/11529/


Матеріали можна знайти за посиланням 

https://pidruchniki.com/16520205/ekonomika/teoriya_postindustrialnoyi_tsivilizats

iyi_viznachne_nadbannya_institutsionalizmu 

Тема: Основні тенденції розвитку літератури, образотворчого мистецтва, 

архітектури, музики, театру, кіно та спорту. Розвиток літератури, 

образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту: 

домінуючі тенденції. 

Матеріали можна знайти за посиланням 

https://pidruchniki.com/1994041244181/istoriya/zagalni_tendentsiyi_rozvitku_kult

uri 

 

Зарубіжна література 

21 група – 3 години 

I тема: Милорад Павич. Короткі відомості про сербського митця. 

Утілення в оповіданні «Скляний равлик» ознак постмодернізму. Варіанти 

фіналу твору як своєрідна ознака творчості м. Павича. Сеанс центральної 

метафори у творі. 

Опрацювати. Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. 11-й клас. Київ 

2019р. с. 218-229. 

Прочитати. Милорад Павич «Скляний равлик». 

 

II тема: Маркус Зузак «Крадійка книжок». Бестселер сучасної 

літератури. 

Прочитати. Маркус Зузак «Крадійка книжок». 

 

III тема: Контрольна робота. Література другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст. 

 

І варіант 

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал) 

1. Сантьяго більше не снилися ані шторми, ані бійки; коли він засинав, 

то часто бачив уві сні: 

а) дружину; 

б) левів; 

в) велику рибину; 

г) свою молодість. 

https://pidruchniki.com/16520205/ekonomika/teoriya_postindustrialnoyi_tsivilizatsiyi_viznachne_nadbannya_institutsionalizmu
https://pidruchniki.com/16520205/ekonomika/teoriya_postindustrialnoyi_tsivilizatsiyi_viznachne_nadbannya_institutsionalizmu
https://pidruchniki.com/1994041244181/istoriya/zagalni_tendentsiyi_rozvitku_kulturi
https://pidruchniki.com/1994041244181/istoriya/zagalni_tendentsiyi_rozvitku_kulturi


 

2. Мандруючи морем упродовж трьох діб, Сантьяго: 

а) зовсім не помічав природи довкола себе; 

б) нервував через самотність; 

в) постійно спілкувався з природою; 

г) читав молитви. 

 

3. Одна з основних проблем твору Е. М. Гемінгвея «Старий і море»: 

а) взаємини батьків і дітей; 

б) стосунки людини з природою; 

в) крах романтичних ілюзій; 

г) утрата сенсу життя. 

 

4. Потворне в зовнішньому та внутрішньому світі у повісті «Тисяча 

журавлів» Ясунарі Кавабати втілює: 

а) Юкіко; 

б) Фуміко; 

в) Тікако; 

г) Оота-сан. 

 

5. Милорад Павич увійшов у світову літературу написаним у формі 

гіпертексту романом: 

а) «Дамаскін»; 

б) «Зоряна мантія»; 

в) «Хазарський словник»; 

г) «Остання любов у Царгороді». 

 

6. Характерна ознака твору Милорада Павича «Скляний равлик»: 

а) нульовий градус письма; 

б) віртуальний історизм; 

в) потік свідомості; 

г) чоловіча та жіноча версії подій. 

 

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1,5 бала) 

1. Завершіть речення: ««Драма-притча» – це…». 

2. Назвіть представників «драми абсурду». 

 

Високий рівень (3 бали – за грамотне розкриття теми) 

Напишіть есе на одну з тем на вибір: 

а. Людина й природа у творах Е. М. Гемінгвея та Я. Кавабата; 



б. Основні духовні й естетичні ідеї, утілені в зарубіжній прозі другої 

половини ХХ ст.. (за прикладами). 

 

ІІ варіант 

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь – 1 бал) 

1. Сантьяго, якому довелося протягом трьох діб багато пережити 

відчував до рибини: 

а) жаль і повагу; 

б) злість та ненависть; 

в) роздратованість; 

г) байдужість. 

 

2. Коли велика рибина потягла Сантьяго у відкрите море, старий 

сподівався, що: 

а) його врятують моряки; 

б) марлін швидко втомиться; 

в) наловить багато риби; 

г) рибина притягне його до берега. 

 

3. Сантьяго почувався: 

а) нікому не потрібним; 

б) бідним; 

в) самотнім; 

г) нещасним. 

 

4. Надію, добробут та мрію в японській культурі втілює: 

а) тядо; 

б) бусідо; 

в) журавель; 

г) фуросікі. 

 

5. Твір М. Павича «Скляний равлик» є зразком літератури: 

а) модернізму; 

б) потоку свідомості; 

в) постмодернізму; 

г) екзистенціалізму. 

 

6. Прототипом архітектора Давида у повісті «Скляний равлик» став: 

а) біблійний персонаж; 

б) полководець межі VII-VIII ст.; 



в) герой античної літератури; 

г) фаворит єгипетської цариці Сенмут. 

 

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1,5 бала) 

1. Завершіть речення: ««Театр абсурду» – це…». 

2. Зазначте ім’я автора й назву драматичного твору, у якому йдеться про 

можливість для людини змінити своє життя. 

 

Високий рівень (3 бали – за грамотне розкриття теми) 

Напишіть есе на одну з тем на вибір: 

а. Журавлі, яких людина шукає все життя. 

б. Ознаки постмодернізму, утілені в зарубіжній прозі другої половини 

ХХ ст. (за прикладами). 

 

Іноземна мова 

Завдання:  повторити вивчений матеріал за 2 курс. Підготуватися до 

письмової роботи та тематичного оцінювання. 

 

Математика 

Повторити матеріал за ІІ курс за підручником. 

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

геометрія. Рівень стандарту, 11 клас. 

 

Фізика 

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

https://vshkole.com/11-klass/uchebniki/fizika/vg-baryahtar-so-dovgij-fya-

bozhinova-oo-kiryuhina-2019/rozdil-iii-optika  

1. §24-26, с.153,задача 1 

2. §27. Завдання:  впр. 27 (1,2,3).  

3. §28-31.Завдання:  впр. 28 (1,2,3). 

 

Біологія 

https://vshkole.com/11-klass/uchebniki/fizika/vg-baryahtar-so-dovgij-fya-bozhinova-oo-kiryuhina-2019/rozdil-iii-optika
https://vshkole.com/11-klass/uchebniki/fizika/vg-baryahtar-so-dovgij-fya-bozhinova-oo-kiryuhina-2019/rozdil-iii-optika


Підручник: Л.І.Остапченко, П.Г.Балан "Біологія і екологія" 11 клас. 

 

1) Перетворення енергії в екосистемах, агроценози 

2) Властивості біогеоценозів 

3) Біосфера 

4) Презентація «Дослідження структури місцевих екосистем (природних 

чи штучних)» (розробити) 

5) §35-38 

 

Географія 

Тема: Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень. 

Транснаціональні фінансові корпорації в Україні. Сучасні форми просторової 

організації виробництва товарів і послуг в Україні. Стратегія збалансованого 

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

 

Технології 

Підручник: Технології : Підручник для 10 (11) класу закладів загальної 

середньої освіти. Рівень стандарту (авт. Біленко О. В., Пелагейченко М. Л.) 

https://aston.te.ua/userfiles/file/konkurs/tehnolog_10_klas_andr_y_compressed.pdf  

Модуль1. Дизайн предметів інтер’єру. Стор. 34-40.  

Виконати міні-проект за запропонованими на стор. 34 темами (1 тема 

на вибір). 

Модуль 2. Основи підприємницької діяльності. Стор. 191-209.  

Виконати проект за запропонованими на стор. 208 темами (1 тема на 

вибір). 

 

Технічне креслення 

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

1.Зображення з’єднань деталей на складальних кресленнях (Розділ 13.п.13.1). 

https://aston.te.ua/userfiles/file/konkurs/tehnolog_10_klas_andr_y_compressed.pdf


2.Зображення циліндричних зубчастих передач, конічної передачі, черв’ячної 

передачі (Розділ 11.п.11.7). 

3.Зображення шпонкових з’єднань (Розділ 13.п.13.7). 

4.Зображення шліцьових  з’єднань (Розділ 13.п.13.8). 

5.Зображення пружин на складальних кресленнях (Розділ 11.п.11.8). 

 

Матеріалознавство 

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

8, п. 8.4) 

1. Сучасні абразивні та алмазні матеріали та інструменти. 

1.1. Характеристики абразивних інструментів. 

1.2. Шліфувальні  круги. 

1.3. Шліфувальні порошки.  

2. Абразивно-алмазна обробка матеріалів. Вибір абразивного 

інструменту. 

 


