
11 клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1 Стильове забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика Опрацювати пар. 47, виконати впр.2 ст.167 https://www.youtube.
com/channel/UCKZ9W_5yg6NeV92ak02CdSg

2 Оцінна лексика Повторити пар. 47, виконати впр. 7 ст. 167 Переглядайте відеоуроки "ЗНО на всі 200" тут все, що 
стосується укр мови та літератури!!!

3 Тренувальні вправи Виконати 6 варіант у зошитах для ЗНО
4 Стильова роль неологізмів і застарілої лексики Опрацювати пар. 48, виконати впр. 7 ст. 172
5 Стильове забарвлення фразеологізмів Опрацювати пар.49, виконати тести на ст. 174-176
6 Тренувальні вправи Виконати 7 варіант у зошитах для ЗНО

7
Р.М. написання твору в публіцистичному стилі на одну із тем : 
"Сьогодення нашої країни", "Духовні цінності", "Нове в  культурі мого 
народу"

Підготуватися до написання контрольного твору  Підготувати контрольний твір на одну із запропонованих тем

8 Стильові особливості засобів словотвору Опрацювати пар. 50, виконати впр. 7 ст. 180
https://www.youtube.com/watch?
v=scxXULoy4Gk&feature=share&fbclid=IwAR099SOK_AVeTeOe
bu_mIds1To1zvb0NWr79JDyFU7FYJBHptceImmZCQ7o

Українська література

1 Іван Драч - невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії Життєвий і творчий шлях І. Драча. Опрацювати твір "Балада 
про соняшник" https://www.youtube.com/watch?v=FWREe02GZe4

2 Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця Вивчити напам'ять поезію одного з поетів-"шістдесятників" 
(Д.Павличка, І.Драча,М. Вінграновського) https://www.youtube.com/watch?v=lbkclfAG3Rw

3 Григір Тютюнник. Коротко про митця. "Три зозулі з поклоном"  Прочитати твір "Три зозулі з поклоном". Вивчити напам'ять 
прозовий уривок

Від слів "— Дядечку Левку, а од Мишка є письомце?"...до "— 
Хтозна, сину. Серце в усіх людей неоднакове. В неї таке, бач, 
а в мене таке... "

4 Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості стилю Життя і творчість письменниці. https://www.youtube.com/watch?v=E2SldjBE02k
Зарубіжна література

1 18.03 Література Латинської Америки
2 01.04 Г.Г. Маркес ''Стариган з крилами'' Стаття підручника стор. 215-225 прочитати оповідання

Англійська мова
1 18.03  Джордж Бернар Шоу та його "Пігмаліон". Завдання для письмового виконання будуть у групі.

2 1.04   Літературна спадщина Джона Голсуорсі. Переглянути фільм Extra English (episode 6, 7, 8, 9) на 
YouTube

Німецька мова
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2
3
4

Історія України
1 Відновлення владної вертикалі в 2014 році Опрацювати §26  с.221-224
2 Окупація та анексія Криму Росією Опрацювати §27  с.225-227
3 Збройна агресія Росії на сході України. АТО Опрацювати §27  с.227-230

4 Реакція світової спільноти на збройну агресію Росії. Санкції проти 
Росії Опрацювати §27  с.230-231

5 Бойові дії на сході України в 2014-2015 рр. Мінські угоди Опрацювати §27  с.231-232

https://www.youtube.com/channel/UCKZ9W_5yg6NeV92ak02CdSg
https://www.youtube.com/channel/UCKZ9W_5yg6NeV92ak02CdSg
https://www.youtube.com/watch?v=scxXULoy4Gk&feature=share&fbclid=IwAR099SOK_AVeTeOebu_mIds1To1zvb0NWr79JDyFU7FYJBHptceImmZCQ7o
https://www.youtube.com/watch?v=scxXULoy4Gk&feature=share&fbclid=IwAR099SOK_AVeTeOebu_mIds1To1zvb0NWr79JDyFU7FYJBHptceImmZCQ7o
https://www.youtube.com/watch?v=scxXULoy4Gk&feature=share&fbclid=IwAR099SOK_AVeTeOebu_mIds1To1zvb0NWr79JDyFU7FYJBHptceImmZCQ7o
https://www.youtube.com/watch?v=FWREe02GZe4
https://www.youtube.com/watch?v=lbkclfAG3Rw
https://www.youtube.com/watch?v=E2SldjBE02k


Всесвітня історія
1 Латинська Америка в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Опрацювати §25  с.182-188
2 Деколонізація Африки. Країни Африки на зламі ХХ - ХХІ ст. Опрацювати §26  с.189-194
3 Динаміка Холодної війни. Прояви міжнародної напруженості Опрацювати §28  с.196-206

Алгебра

1 12.03. Класичне означення ймовірності. Вивчити §16, ст. 151 п. 2., опрацювати приклади 3-5, № 
16.26, 16.28. виконати завдання № 16 (ст. 158-159)

завдання виконати на листочках, сфотографувати і 
переслати вчителю алгебри

2 16.03. Елементи математичної статистики Вивчити §17, ст. 159-162, п.1-3., опрацювати приклади 1,2, 
№ 17.2, 17.4. виконати завдання № 17.6,17.8

3 19.03. Елементи математичної статистики
Вивчити §17, ст. 159-162, п.4,5, опрацювати приклад 3, № 
17.10, 17.14. виконати завдання № 17.16,17.20, виконати 
завдання № 17 (ст. 167-168)

завдання виконати на листочках, сфотографувати і 
переслати вчителю алгебри

Геометрія

1 13.03. Площі поверхонь тіл обертання Вивчити §11, ст. 277-279, п.1,2, опрацювати задачі 1,2, № 
11.2,11.4., 11.8.,11.18. виконати завдання № 16 (ст. 158-159)

2 17.03. Площі поверхонь тіл обертання. Розвязування вправ Вивчити §11, ст. 279-280, п.3, опрацювати задачу 3, № 
11.22,11.26., виконати завдання № 11 (ст. 285-286)

3 20.03. Площі поверхонь тіл обертання. Розвязування вправ. 
Самостійна робота

Виконати домашню самостійну роботу за посиланням у 
наступному рядочку. Завдання виконати на математичному 
листку, сфотографувати та відправити вчителю геометрії

https://drive.google.com/open?
id=1ArNCRdt4mnXiuYP0Xmj07DWobfZz0pSY

4 31.03. Підготовка до контрольної роботи Опрацювати 3 варіант роботи за посиланням у наступному 
рядочку

https://drive.google.com/open?
id=1VCZHPExHDSbPbNwNDrxoELkQTWcYpjUP

5 03.04. Контрольна робота№3. Обєми та площі поверхонь 
геометричних тіл.

Виконати контрольну роботу за посиланням у наступному 
рядочку. Завдання виконати на математичному листку, 
сфотографувати та відправити вчителю геометрії. Кожен 
учень виконує свій варіант.

 https://drive.google.com/open?
id=1ZWJOpBf8jrlUJ3GnBjNuYFwA5oCOU2S0    

5 03.04. Контрольна робота№3. Обєми та площі поверхонь 
геометричних тіл.

Виконати контрольну роботу за посиланням у наступному 
рядочку. Завдання виконати на математичному листку, 
сфотографувати та відправити вчителю геометрії. Кожен 
учень виконує свій варіант.

https://drive.google.com/open?
id=1vrgdVIAadaLylgO3XO07zRVIbirzVmWf

Астрономія
1 Будова Галактики Ст. 92
2 Схема будови Галактики Ст. 95

Біологія
1 13.03 Вплив стресових факторів на організм людини Стресові фактори
2 17.03 Безпека і статева культура Опрацювати підручник стор. 70

3 20.03 Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних 
захворювань людини Опрацювати підручник стор. 87

4 31.03 П.Р. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань Опрацювати підручник стор. 90
Географія

1 Глобальні ланцюги доданої вартості у виробництві чорних та 
кольорових металів; чинники  та форми спеціалізації країн. Опрацювати § 24(ст.123 -125), § 25

2
Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-
комунікаційні мережі як інфраструктурний каркас глобальної 
економіки. Світовий ринок інвестицій і фінансів.

Опрацювати § 26

Фізика
1 Дослід Резерфорда.Постулати Бора Вивчити формули. Опрацювати §38(3)
2 Види спектрів Вивчити формули. Опрацювати §39(4)

https://drive.google.com/open?id=1ArNCRdt4mnXiuYP0Xmj07DWobfZz0pSY
https://drive.google.com/open?id=1ArNCRdt4mnXiuYP0Xmj07DWobfZz0pSY
https://drive.google.com/open?id=1VCZHPExHDSbPbNwNDrxoELkQTWcYpjUP
https://drive.google.com/open?id=1VCZHPExHDSbPbNwNDrxoELkQTWcYpjUP
https://drive.google.com/open?id=1ZWJOpBf8jrlUJ3GnBjNuYFwA5oCOU2S0
https://drive.google.com/open?id=1ZWJOpBf8jrlUJ3GnBjNuYFwA5oCOU2S0
https://drive.google.com/open?id=1vrgdVIAadaLylgO3XO07zRVIbirzVmWf
https://drive.google.com/open?id=1vrgdVIAadaLylgO3XO07zRVIbirzVmWf


3 Енергія зв'язку атомних ядер Вивчити формули. Опрацювати §40(6)
Хімія

1 16.03 Біологічне значення металічних елементів Біологічне значення металічних елементів
2 18.03 Біологічне значення неметалічних елементів Біологічне значення неметалічних елементів
3 30.03 Місце металічних елементів у періодичній системі Місце металічних елементів у періодичній системі
4 01.04 Особливості будови атомів металів. Поширення у природі.

Інформатика

1 17.03.Призначення та основні функції редактора
GIF-анімацій. Створити GIF-анімацій в оналайн-програмі

2 31.03.Покадрова анімація. Анімація на основі
фотоколажу. Експортування анімації Створити фотоколаж 

Технології (хлопці)
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2

Технології (дівчата)
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2

Фізична культура
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2
3
4
5

Захист Вітчизни

1 16.03. Основні способи для захисту населення. Повідомлення про 
загрозу та інформування. Підручник. Опрацювати §27, ст. 173-178

2 18.03. Навчання населення вмінню застосовувати засоби 
індивідуального захисту. Підручник. Опрацювати §27, ст. 179-185

3 30.03. Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний і хімічний 
захист, евакуація населення з небезпечних районів. Підручник. Опрацювати §28, ст. 185-192

4 01. 04. Спостереження і контроль за ураженістю навколишнього 
середовища. Підручник. Опрацювати §28, ст. 193-196

Основи медичних знань
1 16/03 Зупинка кровотеч, що загрожують життю. Опрацювати §20
2 18/03 Практичне заняття. Тренування техніки прямого тиску на рану. Повторити §20
3 30/03 Відновлення та забезпечення прохідності дихальних шляхів. Опрацювати § 21
4 01/04 Проникні поранення грудей. Огляд грудної клітки. Опрацювати §22


