
Українська мова  

Підручник: Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. – К.:Грамота, 2019. 

Урок 26. Пасивні конструкції з дієсловами на - ся. Синтаксичні 

конструкції з формою на – но, -то. (ст.81-82, впр., 2,3,5) (тестові завдання); 

Урок 27. Порядок слів у реченні. Односкладні і неповні речення. (ст.85-

86, впр., 3,5) (тестові завдання); (ст.86-90, впр., 7(1,2) . 

Урок 28. Прості ускладнені речення. (ст.91-94, впр., 5) (тестові 

завдання); (ст.94, впр., 7(1,2) . 

 

Українська література 

Підручник: Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. – К.:Грамота, 2019. 

Уроки 32-34. Урок мовленнєвого розвитку. Ліричний герой поезій 

Євгена Маланюка. (Написати в робочому зошиті твір – роздум на тему 

«Ліричний герой поезій Євгена Маланюка. Хто він?»); 

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

О.Турянського, Є. Маланюка. (Підготувати матеріал до написання твору- 

есе на одну із тем: «Значення п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» вчора 

й сьогодні», «Український образ світу в поезії Антонича», «Загальнолюдські 

мотиви та гуманістичні цінності в повісті О.Турянського «Поза межами 

болю», Ностальгічні мотиви, філософічність поезій Євгена Маланюка»); 

Сучасна українська проза письменників рідного краю. (Огляд творчості 

В.Лиса Роман «Століття Якова»). (Повідомлення про життєвий і творчий 

шлях письменника. Прочитати твір).  

 

Зарубіжна література 

I тема: «Драма-притча» як відгук на сучасні історичні події та актуальні 

питання духовного буття людини. «Театр абсурду» як явище 

неоавангардизму. 



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

2019р. с. 215-216. 

 

II тема: Позакласне читання. Макс Фірш. «Санта-Крус». 

Прочитати. Макс Фірш. «Санта-Крус». 

 

III тема: Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ 

останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст.. Соціально-історичні, культурно-

філософські й естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній 

літературі. Постмодерністське мистецтво: елітарна та масова культура. 

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

2019р. с. 216-217. 

 

Іноземна мова 

Тема:’’Контроль говоріння’’(теми на вибір:’’Погода і природа в Україні’’, 

’’Інтернет у нашому житті:плюси та мінуси’’, ’’Винаходи людства’’) 

’’Погода і природа в Україні’’ 

I live in Ukraine. It is a sovereign state with its own territory, its bodies of state 

and power, and goverment, national emblem, state flag and anthem. 

Speaking about the climate of Ukraine I can't help saying that it is moderate. 

Winter is rather mild with no severe frosts. Rivers and lakes freeze in winter. The 

average winter temperature is about 10-15 degrees below zero. But it often 

happens that winters are mild and rainy and this is the most unpleasant time. 

In summer the weather is usually warm, sometimes hot and dry. The average 

temperature is 25 — 30 degrees above zero.The weather in spring may be cold and 

windy and rainy and sunny on one and the same day. 

Autumn is rather warm , but in the end it gets colder. As Ukraine is rather a big 

country, its climate is different in various regions of it. Of course, the coldest 

region is that in the North and in the North-east. The hottest one is in the South, it 

is subtropical here. The climate on the territory along the Black Sea and the Sea of 

Azov is much warmer. The Carpathian and the Crimean mountains greatly 



influence the climate in the whole territory of the country: they protect the country 

from bitter winds. In the central part of the country the climate is moderate and 

continental. 

So that is all I wanted to tell you about the climate of Ukraine. 

’’Інтернет у нашому житті:плюси та мінуси’’ 

Just a century ago we didn’t even know about computers and the Internet. But 

today we take them for granted and can’t imagine our life without these inventions. 

I think that the Internet (or WorldWideWeb) is the greatest invention ever and it 

has made a significant impact on our lives. 

Nowadays the Internet is affordable almost for anyone and it connects people all 

around the world. You can stay in touch with your friends, relatives and 

colleagues. Our modern life will stop without the net because it helps to make on-

line business transactions, manage our bank accounts, pay our gas or electricity 

bills and send important e-mails, for example. 

The Internet is the largest source of information. There are millions of Internet 

sites storing plenty of useful data about everything: science, history, psychology, 

sports, fashion, music, cooking and many other subjects. We can also download 

our favourite movies or songs, listen to radio channels or play games. Learning or 

practising foreign languages is possible with the Internet too. 

The Internet saves our time and money. We can do on-line shopping choosing the 

desirable thing at the best price. And then we just click “Order the delivery”. By 

the way, we can also sell various things in the net. We often don’t need to go to the 

library: surfing the net can easily help us to find and open the book we need. 

Buying stamps and envelopes isn’t required if you’re going to send an e-mail. It 

takes just a few seconds to send an instant message by e-mail. 



The Internet helps shy people or those with low-esteem to find each other on dating 

sites. On-line chatting through social networking websites is more comfortable for 

Internet users with the lack of social skills. 

I am sure that the Internet has changed our life for the better. There is only one 

disadvantage about it: some people become rather addicted to it and spend all 

days long surfing the net, on-line dating or playing games. Over-using the net can 

be dangerous because new technology victims start neglecting their families, 

friends, work and real hobbies. 

’’Винаходи людства’’ 

 

 Galileo and the telescope 

  

Galileo Galilei 

While Galileo is often credited with devising the first telescopes, there was actually 

a Dutch man called Hans Lippershay who had been making magnification devices 

using the ever improving qualities of glassmaking at the time. 

Allegedly, Galileo heard about these and decided to build his own, even making 

some improvements in the process. He was also the first person to use these new 

optics as a scientific instrument, which is where his real value was added. 

2. James Watt and the steam engine 

When I was in high school, my science teacher thought it was funny to ask “What 

was the name of the man who invented the steam engine?” Hilarious, because 

“Watt” was the answer, so the question was also a statement. 

Only steam engines predated Watt’s design by almost 60 years. Englishman 

Thomas Savery patented the first steam engine design in 1698, to remove water 

from coal mines. Subsequently, Thomas Newcomen improved the design to work at 

atmospheric pressure, which became the standard design for about 50 years.  



  

Watt’s real innovation was designing the engine with a separate condenser, which 

made the whole process significantly more efficient.  

 

Elisha Otis and the elevator 

Devices capable of lifting people into tall buildings have existed since the ancient 

Egyptians. And as the industrial revolution and the growth of cities led to taller 

buildings being constructed, people became tired of having to climb multiple 

flights of stairs. So elevators were invented, using either steam or electric engines 

which pulled up elevators with ropes. 

However, ropes have a tendency to break. And even being in an elevator only a few 

storeys high, if the rope broke and you plummeted with the carriage it would result 

in at least severe injury, if not death. 

Otis actually invented the safety break, which would stop the elevator from 

crashing if it was activated by sudden falling when a rope broke. This removed a 

major risk of death from buildings taller than a few storeys, and spurred on the 

building of the first skyscrapers. 

  

Otis’ big brake catching him 

5. Thomas Edison and the light bulb 

  Thomas Edison Light Bulb.It is perhaps the most famous invention of all time, 

and its symbol actually epitomises the concept of an idea. 

And yet, Thomas Edison didn’t invent the light bulb. Not the glass bulb, or the 

glowing filament inside it. He merely improved the previous designs to the point 

that they became commercially practical, in 1880. 

The first electric light device, called an Arc-Lamp, was developed by Humphry 

Davy about 78 years before that, but didn’t last long and was far too bright. In 



1850, Joseph Swan found that carbonised paper was a much better material for a 

filament and used them to make light bulbs. However, he couldn’t get his design to 

be efficient or long-lasting. 

After further experimentation, both Swan and Edison found subsequently better 

materials, and eventually their two companies merged to market their new 

improved design together, though most people only remember Edison. 

Guglielmo Marconi and the Radio 

In the 1890s, both Marconi and Nikola Tesla were fighting to develop the radio. 

Tesla actually received more of the early patents for the technology. However, the 

initial discovery of electromagnetic radiation was actually made a decade earlier 

by German scientist Heinrich Hertz, who was able to both transmit and receive 

radio waves in his lab. 

However, he couldn’t think of any practical applications for his discovery. 

It was later Marconi who was able to take all these technologies and turn them 

into a commercial product. 

  

Тема 2 ’’Контроль письма’’(виконати 2 варіанти) 

I-v 

I. Complete the text with the words from the box: 

 

communicate,   web,   computer,   Internet,   technology,   phones 

 

The Information Age 

This is the information age. The development of the 1) ___________ has made 

global communication cheap and available to everyone. It has affected the very 

way we 2) ___________ and transact. We are in the days where we can purchase 

things using our personal 3) ____________, where we can talk, hear and see dear 



people over 4)___________ cameras.  The growth of technology has made cell 

5)__________ become almost a part of us and overseas telephone communication 

cost has gone down especially with telephony and the like. Scanning 

6)__________ has enables doctors to see inside of men and in three dimensions, 

giving, them a clearer and better picture of the diseased part. Because of 

technology there is less need for invasive surgery to see which areas need to be 

repaired. With the aid of technology man has ventured into space and beyond. In 

this area technology has been extremely helpful to society. 

 

II. For each sentence choose the correct variant: 

⦁ The searches at last picked _________ a signal from the crashed yacht. 

⦁ out            b) up            c) in 

⦁ I shall just print this __________ and put it in the post. 

⦁ off             b) into          c) out 

⦁ Brian keyed __________ his personal code. 

⦁ in        b) to         c) on 

⦁ If someone hacks __________ a computer system, they break into the especially 

in order to get secret information. 

⦁ into            b) onto        c) to 

 

III. Answer the questions: 

⦁ What has become a vital part of our everyday life? 

⦁ How much time do you spend on your computer? 

⦁ What is your favourite site? 



⦁ Do you often send emails? 

⦁ For what purpose do young people use the Internet? 

 

II-v 

I. Complete the text with the words from the box: 

 

 

screen,password,  switched on,  data,  icon,  technology,  start up,  file 

 

This morning I went to the school library, 1)_________ the computer, entered my 

2)_________, and waited for the machine to 3)_________. I clicked on an 

4)_________ and opened the 5)___________ that I wanted to work on. I spent two 

hours writing an essay. Just as I was about to save my 6)_________, the hard dick 

made a horrible noise, the 7)_________ froze, the machine crashed and I lost all 

my work. The essay I had been writing was called “The benefits of modern 

8)__________”! 

 

 

II. For each sentence choose the correct variant: 

⦁ They would log  _________ their account and take a look at prices and  

decide what they’d like to do. 

a) into            b) onto            c) to 

⦁ If a computer user fails to log __________ the system is accessible to all. 

          a) off b) into          c) through 

⦁ I’m calling him, but he just isn’t picking __________. 

          a) out  b)up  c) in 



⦁ He trained his camera on nature, sometimes zooming __________  

to examine single leaves. 

          a) in    b) to     c) on 

 

III. Answer the questions: 

⦁ Do you have a computer? 

⦁ What do you use a computer for? 

⦁ What Internet sites do you usually visit? 

⦁ If you send emails, who are they usually for? 

⦁ Do you buy anything on the Internet? 

 

Історія України 

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: Міжнародні відносини періоду «холодної війни» Динаміка «холодної 

війни». Протистояння НАТО і ОВД. Прояви міжнародної напруженості 

(Берлінська криза, війна в Кореї, Карибська криза, війни у В’єтнамі й 

Афганістані) Матеріали можна знайти за посиланням 

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

2019.pdf § 19. Міжнародні відносини періоду «холодної війни» 

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 

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


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/ 

 

Громадянська освіта 

Тема: Людина в соціокультурному просторі. Соціокультурна 

багатоманітність. 

4. Конфлікти, їх подолання. 

Тема: Демократична держава та її цінності 

1.Поняття демократичної держави та суспільство. 

2. Громадянське суспільство. 

3.Участь громадян у житті суспільства. 

4. Молодіжні, дитячі та юнацькі громадські об'єднання. 

Підручник: О.В.Гісем. Громадянська освіта. 2018 р. 

Прочитати. Скласти короткий конспект. 

 

Математика 

1. §20. Тіла обертання. Циліндр. 

Завдання:  виконати № 737, 743, 745, 748, стор. 187. 

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/


2. §20. Конус. 

Завдання:  виконати № 780, 782 785, 787, стор. 197. 

 

Підручник: Григорій Бевз, Валентина Бевз. Математика. Рівень 

стандарту. 11 кл., 2019 р. 

 

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. §25-26, с.153,задача 1 

2. §27. Завдання:  впр. 27 (1,2,3).  

3. §28. Завдання:  впр. 28 (1,2,3). 

 

Хімія 

§21, впр. 301 

§22, конспект. впр. 308  

§23, впр. 329  

§24, впр. 342, 340  

§25, впр. 358, 361, 362  

§ 27 - конспект, впр. 394 

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

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

Хімії 11 кл 

 

Географія 

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


 Тема 1. Міжнародні транспортні коридори на території України. Офшорна 

розробка програмного забезпечення в Україні. Рекреаційний комплекс в 

Україні. Підручник: Г. Довгань, О. Стадник Географія 11 кл. §32. 

Тема 2. 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 

Продовжити працювати над власними проектами по темі 

«декоративно-ужиткове мистецтво». Виконати всі необхідні розрахунки до 

проекту згідно виданого плану. (Контроль якості виробу. Економічне 

обґрунтування виробу. Визначення ціни виробу. Маркетингові дослідження. 

Розробка реклами. Компонування портфоліо виробу). 

Готові проекти представити використовуючи Viber або електронну 

пошту. 

 

Читання креслень 

Література:М.В.Анисимов, Л.М.Анисимова "Креслення" 

1. Виконання принципових схем у багато і однолінійних зображеннях (Розділ 

10, п. 44).  

Повторити: 

1.1 Умовні графічні позначення (УГП) елементів (Розділ 9, п. 41). 

1.2. Умовні літерно-цифрові позначення на електричних схемах 

(Розділ 9, п. 40). 

2. Перелік елементів; порядок запису елементів у переліку (Розділ 10, п. 44). 

3. Правила виконання схем з’єднань (Розділ 10, п. 45). 

 

Технологія РОЕУ 



Опрацювати тему: "Технічне обслуговування та ремонт елементів 

систем електроавтоматики" 

 

 Література: Принц М,В, Цимбалістий В.М. Освітлювальне і силове 

електроустаткування, Монтаж і обслуговування. (Розділ 16) 

 

Електротехніка з основами промислової електроніки» 

Література: В.Є.Китаєв «Електротехніка з основами промислової 

електроніки», Київ, «Будівельник», 1994 

Опрацювати самостійно теми: 

1. Принцип дії та будова синхронного генератора. 

2. Робота синхронного генератора при навантаженні. Характеристики 

генератора. 

3. Синхронні двигуни та компенсатори. 

4. Принцип дії та будова генератора постійного струму. 

 

 


