
Українська мова  

(підручник: Авраменко Олександр. Українська мова 11 клас) 

 

Тема 4. 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 5. Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення. 

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

Під час підготовки скористатись відео за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=kZmY35vlZnA   

https://www.youtube.com/watch?v=jF8xVbi6a6I  

https://studway.com.ua/mova-urok-5/  

Тема 6. Написати есе про свою заповітну мрію. 

 

Українська література 

(підручник: Авраменко Олександр. Українська література 11 клас) 

Тема 6. 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 межами 

болю». Виписати визначення «поема в прозі» 

Під час підготовки скористатись відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=ig_darQUlp0  

https://www.youtube.com/watch?v=kZmY35vlZnA
https://www.youtube.com/watch?v=jF8xVbi6a6I
https://studway.com.ua/mova-urok-5/
https://www.youtube.com/watch?v=ig_darQUlp0


Тема 7. 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 

Під час підготовки скористатись відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=x1NxQJUP0EA  

Тема 8. Література письменників-емігрантів. «Празька школа» 

української поезії та її представники. 

Завдання: с.151-152 

Під час підготовки скористатись відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=2adSLIN_B1s  

 

Зарубіжна література 

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

2019р. с. 176-181. 

Тема 24. Контрольна робота №3 за   темою «Проблема війни та миру в 

літературі ХХ століття». Твір-роздум за прочитаними творами. 

Теми творів-роздумів: 

1.Чи актуальні питання оповідання Дж. Орвелла  «Колгосп тварин» сьогодні? 

2. Чи можна вважати образ матінки Кураж пророчою метафорою майбутнього 

Німеччини ( за драмою Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти»)? 

3. Чому оповідання Г. Белля  має назву «Подорожній, коли ти прийдеш у 

Спа…»)? 

4. Чому твір Пауля Целана «Фуга смерт»і став емблемою  Другої світової війни 

в поезії як «Герніка» Пабло Пікассо – в образотворчому мистецтві?  

Тема 25. Ернест Хемінгуей. Віхи життя та творчості митця. «Кодекс честі» 

героїв Хемінгуея.  

(Опрацювати: Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. 11кл, К, 2019. стор 184-

187). Прочитати Е. Хемінгуей «Старий і море». 

https://www.youtube.com/watch?v=x1NxQJUP0EA
https://www.youtube.com/watch?v=2adSLIN_B1s


Тема 26. «Старий і море». Реалістичний, міфологічний і філософський плани 

повісті. Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик так ін..). Образ 

Сантьяго. Ознаки притчі у повісті. 

(Опрацювати: Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. 11кл, К, 2019. стор 188-

205). 

 

Іноземна мова 

Тема : ’’Погода’’ 

Нерсинян 10 клас (впр. 7 ст. 122) 

 

Тема ’’Природа і погода’’ 

Нерсисян 10 клас (впр.1,2 ст.124)  



 

Тема ’’Підсумковий урок’’ 

Нерсисян 10 клас (ст.124 впр.1-4) 



 

 

Історія України 



Тема: Економічне та суспільно-політичне життя. Внутрішньополітична й 

економічна ситуація УРСР.  Масовий голод 1946-1947 рр. Ідеологічні 

кампанії. «Чистки» творчої інтелігенції.  

Матеріали можна знайти за посиланням  

https://studfile.net/preview/5258800/page:69/ 

https://pidruchniki.com/1421092356922/istoriya/suspilno-politichne_zhittya 

https://znohistory.ed-era.com/m6/l28 

https://mtt.in.ua/ist-ukr_1953-1964_rozvytok-promyslovosti-ursr-2-pol-1950-h-

poch-1960-h-rr/ 

http://www.territoryterror.org.ua/uk/history/1945-1953/1946-1947/  

Тема: Культура та повсякденне життя в перші повоєнні роки. Відбудова 

системи освіти. Наука. Література. Володимир Сосюра. Максим Рильський. 

Образотворче мистецтво. Музика та кінематограф. Повсякденне життя в 

перші повоєнні роки 

Матеріали можна знайти за посиланням 

https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10303/ 

https://naurok.com.ua/kultura-ukra-ni-v-pislyavoenni-roki-122939.html 

Тема: УРСР у першій половині 1950-х рр. Десталінізація. 

Внутрішньополітична ситуація в УРСР у першій половині 1950-х рр. Стан 

промисловості і сільського господарства. Військово-промисловий комплекс. 

Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах. ХХ з’їзд КПРС. 

Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Реабілітація жертв 

сталінських репресій. Матеріали можна знайти за посиланням 

https://studfile.net/preview/5258800/page:69/ 

https://pidruchniki.com/1421092356922/istoriya/suspilno-politichne_zhittya 

https://znohistory.ed-era.com/m6/l28 

https://mtt.in.ua/ist-ukr_1953-1964_rozvytok-promyslovosti-ursr-2-pol-1950-h-

poch-1960-h-rr/ 

https://studfile.net/preview/5258800/page:69/
https://pidruchniki.com/1421092356922/istoriya/suspilno-politichne_zhittya
https://znohistory.ed-era.com/m6/l28
https://mtt.in.ua/ist-ukr_1953-1964_rozvytok-promyslovosti-ursr-2-pol-1950-h-poch-1960-h-rr/
https://mtt.in.ua/ist-ukr_1953-1964_rozvytok-promyslovosti-ursr-2-pol-1950-h-poch-1960-h-rr/
http://www.territoryterror.org.ua/uk/history/1945-1953/1946-1947/
https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10303/
https://studfile.net/preview/5258800/page:69/
https://pidruchniki.com/1421092356922/istoriya/suspilno-politichne_zhittya
https://znohistory.ed-era.com/m6/l28
https://mtt.in.ua/ist-ukr_1953-1964_rozvytok-promyslovosti-ursr-2-pol-1950-h-poch-1960-h-rr/
https://mtt.in.ua/ist-ukr_1953-1964_rozvytok-promyslovosti-ursr-2-pol-1950-h-poch-1960-h-rr/


А також рекомендовано передивитися Всеукраїнську школу онлайн 

уроків понеділок, вівторок, четвер телеканал М1. Старт 6 квітня о 

10:00. 

 

Всесвітня історія 

Тема: Перебудова в СРСР та «оксамитові революції» в Європі. 

Перебудова в СРСР. «Оксамитові революції» в країнах Східної Європи. 

Розпад Радянського Союзу, Югославії та Чехословаччини. Політичні, 

економічні, соціальні та національні трансформації. 

Матеріали можна знайти за посиланням 

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

2019.pdf  § 11–12. Крах комунізму в країнах Центрально-Східної Європи  101 ст 

Тема: Країни Центрально-Східної Європи на початку ХХІ ст. Країни  

Центрально- Східної Європи на початку ХХІ ст..,  їхня роль у сучасних 

міжнародних відносинах. Політична, економічна та ідеологічна експансія 

Росії в регіоні. 

Матеріали можна знайти за посиланням 

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

2019.pdf§ 12. Крах комунізму в країнах Центрально-Східної Європи 

 Тема: Японія. Повоєнне реформування держави. Хірохіто. Джерела та 

наслідки економічного піднесення. Внутрішньо- та зовнішньополітичні 

пріоритети. 

Матеріали можна знайти за посиланням 

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

2019.pdf § 13. Японія  

 

Математика 

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

геометрія. Рівень стандарту, 11 клас. 

§3. Логарифми та логарифмічна функція. 

Завдання: № 101, 102, 103,104, 110, 111. 

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://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


 

Фізика 

Завдання: Самостійно опрацювати   §§24-26  

Проект, повідомлення, реферат із теми «Електромагнітні 

коливання та хвилі» 

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

В.Г.Бар'яхтара, С.О.Довгого 

 

Хімія 

§15, §№16 впр 211,217,230  

§17 впр 235,241  

§18 конспект впр 259  

§19 впр268 

§20,21 впр 301 

Підручник  О. Григоровича, Хімія 11 кл, 2019 р 

You Tube – канал МОН або телеканал UA-ПЕРШИЙ середа, п'ятниця-уроки 

Хімії 11 кл 

 

Біологія 

 

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

1) Вплив алкоголю, куріння та наркотиків на здоров’я людини 

2) Імунна система людини, імунокорекція і імунотерапія 

3) Стресові фактори і здоров’я людини 

4) Створити презентацію «Особиста програма зміцнення здоров’я» 

 

Захист Вітчизни 

Хлопці 



Тема: тактична підготовка. 

Завдання: §§ 24-27. 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. § 33) 

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 

 

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

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

 

Устаткування підприємств харчування 

Повторити матеріал за ІІ курс за підручниками: 

Підручники: Н.П.Саєнко "Устаткування підприємств громадського 

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

ресторанного господарства". 

 

Облік, калькуляція, звітність 



https://drive.google.com/file/d/1VWyqpWK3VAzIid1VD_NY-c_pplx-

uo7U/view 

Тема 4: (4.6 ; 4.1) Практична робота № 8 

 

https://drive.google.com/file/d/1VWyqpWK3VAzIid1VD_NY-c_pplx-uo7U/view
https://drive.google.com/file/d/1VWyqpWK3VAzIid1VD_NY-c_pplx-uo7U/view

