
Українська мова  

(підручник: Авраменко Олександр. Українська мова 11 клас) 

Тема 6.  Прості ускладнені речення.  

Завдання: опрацювати с. 91. Виконати тести с.92-94, впр. 7 с. 94 

Під час підготовки скористатись відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k,   
https://www.youtube.com/watch?v=v6er7DfgHjY 
https://www.youtube.com/watch?v=XhINrNLlFbQ 

 

Тема 7.  Підготувати діалог з теми «Корисне дозвілля», «Дистанційне 

навчання під час карантину» 

 

Тема 8. Правила побудови складних речень. Логічні помилки у складних 

реченнях. 

Завдання: опрацювати с. 95-96 . Виконати тести с.97-99, впр. 7 с. 99 

Під час підготовки скористатись відео за посиланням:  
https://www.youtube.com/watch?v=7rsKZzgtKg4 
https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0 
 

Тема 9  Складносурядне речення, його види 

Завдання: прослухати відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=DIH4IgNjDsA 
https://www.youtube.com/watch?v=MNBBTT9Yqmc 

Скласти 6 речень: два речення – з єднальним зв’язком, два – з протиставним, 

два – з розділовим 

 

Тема 10 Класифікація складнопідрядних речень 

Завдання: прослухати відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=UrQQIXKzTXM 
https://www.youtube.com/watch?v=S9SKyG9l-G4 

Скласти або виписати типи речень: З’ясувальне, означальне, причини, мети, 

умови, місця,часу, порівняльні, міри і ступеня, наслідку. 

 

Українська література  

(підручник: Авраменко Олександр. Українська література 11 клас) 

Тема 6. Євген 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 

https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k
https://www.youtube.com/watch?v=v6er7DfgHjY
https://www.youtube.com/watch?v=XhINrNLlFbQ
https://www.youtube.com/watch?v=7rsKZzgtKg4
https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0
https://www.youtube.com/watch?v=DIH4IgNjDsA
https://www.youtube.com/watch?v=MNBBTT9Yqmc
https://www.youtube.com/watch?v=UrQQIXKzTXM
https://www.youtube.com/watch?v=S9SKyG9l-G4


віршів...» – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета 

закарбовувати свій час для нащадків. 

Завдання: опрацювати с.153-157. Написати в зошиті біографію Євгена 

Маланюка.  

Під час підготовки скористатись відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=qreK9CsCpN4 

 

Тема 7.  Написати есе  на тему « Ліричний герой поезій Євгена Маланюка» 

Під час підготовки скористатись відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=J7mOEUhJfbc 

 

Тема 8 Урок літератури рідного краю. Сучасна українська проза письменників 

рідного краю.  

Завдання: прочитати роман Володимира Лиса «Країна гіркої ніжності» 

 

Тема 9 Письмовий твір-есе за творчістю М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. 

Турянського, Є. Маланюка  ( на вибір: 1) «Актуальність п’єси Миколи Куліша 

«Мина Мазайло»; 2) «Світ ліричного героя поезій Богдана-Ігоря Антонича»; 

3) «Мої враження від повісті-поеми «Поза межами болю» Осипа 

Турянського»; 4) «Провідні мотиви поезій Євгена Маланюка» 

 

Зарубіжна література 

I тема: Ернест Міллер Гемінгвей. Віхи життя та творчості митця. 

«Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінгвея. 

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

2019р. с. 184-188. 

Прочитати. Ернест Гемінгвей «Старий і море». 

 

II тема: Ернест Міллер Гемінгвей «Старий і море». Реалістичний, 

міфологічний і філософський плани повісті. Символіка образів (риба, море, 

рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті.  

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

2019р. с. 188-205. 

Прочитати. Ернест Гемінгвей «Старий і море». 

 

III тема: Ясунарі Кавабата. Повість «Тисяча журавлів». Лауреат 

нобелівської премії з літератури. Стислі відомості про життя митця. 

Відображення специфіки японської культури, традицій, звичаїв у повісті. 

Прочитати. Ясунарі Кавабата. Повість «Тисяча журавлів». 

https://www.youtube.com/watch?v=qreK9CsCpN4
https://www.youtube.com/watch?v=J7mOEUhJfbc


 

 

Іноземна мова 

1) Інтернет. Комп’ютерні технології (Буренко В. English 11) Ex. 2, 4, 5, 6 

p.99-102 



 



 



 



 



2) Винаходи і винахідники (Буренко В. English 11)Ex.7, 10, 11, 14 p. 102-104 

 



 



 



3) Контроль письма - написати твір на тему: « The Role of the Internet in 

My Life» 

 

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: 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 

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 

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-2019.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-2019.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-2019.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-2019.pdf
https://osvita.ua/vnz/reports/culture/11529/


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

освіти. 

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 

 

Математика 

§3. Логарифми та логарифмічна функція. 

Завдання: № 103,104, 110, 111, 112. 

§4. Логарифмічні рівняння та нерівності. 

Завдання: № 815, 817, 822, 830. 

Виконати: самостійна робота №5, стор. 207 

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

геометрія. Рівень стандарту. 11 клас. 

 

Фізика    

§§24-26  

Проект, повідомлення, реферат із теми «Електромагнітні коливання та 

хвилі» 

Підручник: Фізика 11 клас. Рівень стандарту . За редакцією  

В.Г.Бар'яхтара,  С.О.Довгого 

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


 

Хімія 

§11 -  конспект, впр. 151  

§12, впр. 168  

§13 - конспект 

§14, впр. 189, 197 

Підручник О. Григоровича, Хімія 11 кл, 2019 р. 

 

Біологія і екологія 

Створити презентацію «Особиста програма зміцнення здоров’я» 

 

Підручник: Біологія і екологія (рівень стандарту). Людмила Остапченко та 

інші.. – К: Генеза, 2019. 

 

Географія 

Тема 1. Глобальні ринки паливних мінеральних ресурсів. Глобальні ланцюги 

доданої вартості у виробництві чорних та кольорових металів. Сучасна 

географія машинобудування, хімічної та легкої промисловостей.. Підручник: 

Г. Довгань, О. Стадник Географія 11 кл. §23   

Тема 2. Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-

комунікаційні мережі як інфраструктурний каркас глобальної економіки. 

Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм. Формування  «інформаційного 

суспільства». Підручник: Г. Довгань, О. Стадник Географія 11 кл. §24 

Тема 3. Географічні складники політичної географії: географічний простір, 

території, географічні місця. Політичні складники: політичні інституції, 

політичні відносини, «сила». Територіально-політичні системи 

національного і наддержавного рівнів. Підручник: Г. Довгань, О. Стадник 

Географія 11 кл. §25 

 



Захист Вітчизни 

Хлопці 

Тема. Тактична підготовка. 

§ 24, 25, 26. 

§ 27-29. 

§ 30-32 

Прочитати і написати короткий конспект. 

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

Вітчизни, 10 клас. 

Дівчата 

Тема 38 Контрольна робота за вивченими темами. 

Тема 39 Поняття про переломи кісток, їх класифікація. Ознаки переломів. 

(Підручник §32) 

Тема 40 Вивихи суглобів, їх класифікація. Ознаки вивихів. (Підр. &amp; 33) 

Тема 41 Порядок надання домедичної допомоги під час переломів і вивихів. 

(Підр. §34) 

Тема 42 Особливості накладання шин на верхню та нижню кінцівки. (Підр. 

§35) 

Тема 43 Алгоритм надання домедичної допомоги в разі травмування 

голови.(Підр. §36) 

Тема 44 Алгоритм надання домедичної допомоги в разі травмування хребта. 

(Підр. §37) 

Тема 45 Алгоритм надання домедичної допомоги в разі травмування грудної 

клітки. (Підр. §38) 

Тема 46 Алгоритм надання домедичної допомоги в разі травмування 

живота. (Підр. §39) 



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

знань). Рівень стандарту. 10 клас. 

 

Організація обслуговування в барах і  ресторанах 

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

п.2.2. ст. 166-177; 

п.2.3. ст. 194; 

п.3.8. ст. 372. 

Опрацювати матеріал, написати конспект. 

 

Технологічне обладнання  

Повторити матеріал за ІІ курс за підручником 

Література: Н.П.Саєнко. Устаткування підприємств громадського 

харчування.  

https://rada.info/upload/users_files/02542840/01bddd64518b05c61138e4f8a92657

59.pdf  

https://rada.info/upload/users_files/02542840/01bddd64518b05c61138e4f8a9265759.pdf
https://rada.info/upload/users_files/02542840/01bddd64518b05c61138e4f8a9265759.pdf

