
11 клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова
1 28.04 Особливості листування Епістолярний стиль
2 30.04 Р.М Складання електронних листів різної тематики Скласти і надіслати на ел. пошту електронний лист orusyar@ukr.net 
3 05.05 Оцінювальні жанри Опрацювати пар. 57-58, впр.2 ст.198
4 07.05 Похвала, осуд, рецензія, характеристика Скласти рецензію на улюблену книжку
5 08.05 Р.М Письмове складання характеристики Скласти і написати характеристику на свого сусіда по парті

Українська література

1 28.04 Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі. Поезія 
Стуса  - зразок "стоїчної" поезії у світовій ліриці

Вивчити напам'ять поезію Стуса "Крізь сотні сумнівів я йду до тебе..." 
АБО "Господи, гніву пречистого..."

2
30.04 Історико-культурна ситуація нарикінці ХХ - на початку ХХІ ст. 
З'ява нового літературного покоління. Найвагоміші здобутки сучасної 
літератури

Опрацювати ст. 239-240

3 05.05 Поезія: І.Римарук, Ю.Андрухович, О.Забужко Опрацювати поезії "Обнови",  "Астролог", "Пісня мандрівного 
спудея", "Рядок з автобіографії", "Читаючи ісотрію"

4 07.05 О.Ірванець, С.Жадан "До французького шансоньє", "Музика, очерет...", "Смерть моряка"
Зарубіжна література

1
29.04 Розвиток мовлення (усно).Творчий проєкт за темою" Помітні 
сучасні літературні явища:творчість Патріка Зюскінда ,Паоло Коельо,
Дена Брауна,Річарда Баха"

Прочитати "Дамаскин" Милорада Павича

2 Милорад Павич " Дамаскин" Утілення в оповіданні рис 
постмодернізму. Прочитати " Хозарський словник" М.Павича

Англійська мова
1 29.04 Д.Лоуренс та його твори.
2 6.05 А.Кронін та його "Цитад".

Німецька мова
1 27.04.Україна у світі. ст 162-163, вправа 4(писати)
2 29.04. Події, які роблять історію. ст 164-165, вправа 4b(писати)
3 04.05. Контрольна робота.
4 06.05.Домашнє читання.

Історія України

1 28.05 Релігійне життя. Створення Православної церкви України. 
Надання Томосу Опрацювати §28  с. 239-241 https://www.youtube.com/watch?v=SO1KkwuqNpY

2 05.05 Особливості культурного розвитку України останнього 
десятиліття. Реформи в освіті. Тенденції розвитку науки Опрацювати §29 с. 242-248 https://www.youtube.com/watch?v=-qO9ene4Vo8

3 08.05 Література та мистецтво. Розвиток спорту Опрацювати §29 с. 249-225 https://www.youtube.com/watch?v=T48Gmmi695M
4 12.05 Українці в світі. Зв'язки з українською діаспорою Опрацювати §29 с. 252-253 https://www.youtube.com/watch?v=Cc3ceU6t37k

5 15.05 Урок узагальнення та контролю знань учнів Повторити §28-29
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSecTUiLYbywtwaUa822yZfYqtHMp1gx
M_rerh4YhpEAq0d2sQ/viewform?usp=sf_link

6 19.05 Узагальнююче повторення розділів "Україна в перші повоєнні 
роки" та "Україна в умовах десталінізації" Повторити §1-11

Погортайте підручник і пригадайте все, що вивчали протягом 
цього навчального року

7
22.05 Узагальнююче повторення розділів "Україна в період 
загострення кризи радянської системи" та "Відновлення 
незалежності України"

Повторити §12-21

8 26.05 Узагальнююче повторення розділу "Становлення України як 
незалежної держави" Повторити §22-25

9 29.05 Узагальнююче повторення розділу "Творення нової України" Повторити §26-29

mailto:orusyar@ukr.net
https://www.youtube.com/watch?v=SO1KkwuqNpY
https://www.youtube.com/watch?v=-qO9ene4Vo8
https://www.youtube.com/watch?v=T48Gmmi695M
https://www.youtube.com/watch?v=Cc3ceU6t37k
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecTUiLYbywtwaUa822yZfYqtHMp1gxM_rerh4YhpEAq0d2sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecTUiLYbywtwaUa822yZfYqtHMp1gxM_rerh4YhpEAq0d2sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecTUiLYbywtwaUa822yZfYqtHMp1gxM_rerh4YhpEAq0d2sQ/viewform?usp=sf_link


Всесвітня історія

1 30.04 Науково-технічна революція. Становлення постіндустріального 
(інформаційного) суспільства Опрацювати §32  с. 226-234 https://www.youtube.com/watch?v=zCnjFhn-iAA

2 07.05 Розвиток літератури, мистецтва та спорту у другій половині ХХ 
– на початку ХХІ ст. Опрацювати §32 с. 235-244 https://www.dw.com/uk/tate-modern

3 14.05 Основні тенденції розвитку світу у другій половині ХХ – на 
початку ХХІ ст. Опрацювати §34 с. 245-251 http://bintel.com.ua/uk/article/print/osoblivosti_rozvitku/

4 21.05 Узагальнююче повторення. Держави світу в другій половині ХХ 
– на початку ХХІ ст. Повторити вивчене

Погортайте підручник і пригадайте все, що вивчали протягом 
цього навчального року

5 28.05 Узагальнююче повторення. Міжнародні відносини, повсякденне 
життя і культура в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Повторити вивчене

Алгебра

1 27.04. Повторення. Основні тригонометричні формули, найпростіші 
тригонометричні рівняння. https://www.youtube.com/watch?v=RBbYbw_tjsg

2 27.04. Повторення. Показникова функція. Показникові рівняння і 
нерівності.

https://www.youtube.com/watch?v=EwOCPPBp-
MI&list=PLfRwJIu1ef74yetXqc7_eCx3RNejm31ao

3 30.04. Повторення. Логарифм. Логарифмічна функція. Логарифмічні 
рівняння та нерівності.

https://www.youtube.com/watch?
v=kUDATyduqVs&list=PLvF0pM1agjCOBWqgVWrOG3LWC02wc0XZa

4 04.05. Повторення. Похідна функції та її застосування. https://www.youtube.com/watch?v=WH1YN2sKsOg
5 07.05. Повторення. Первісна та визначений інтеграл. https://www.youtube.com/watch?v=eOmzzzmIE7k

Геометрія

1 28.04. Повторення. Координати та вектори на площині. https://www.youtube.com/results?
search_query=Координати+та+вектори+на+площині.

2 05.05. Повторення. Прямі та площини у просторі. https://www.youtube.com/watch?v=N_q158mD228
3 08.05. Повторення. Відстані та кути в просторі https://www.youtube.com/watch?v=p9KSgV-7qh4 https://www.youtube.com/watch?v=xFgXFnAk3fg

Астрономія
1 30.04 Світ Галактик Вивчити стор. 103-105
2 07.05 Людина у Всесвіті Вивчити стор. 112

Біологія

1 28.04 Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній 
селекції Опрацювати параграф 59

2 05.05 Генна інженерія людини: досягнення та ризики.Біоетичні 
проблеми сучасної медицини Опрацювати параграф 60

3 08.05 Сучасна біотехнологія та її основні напрямки Сучасна біотехнологія
Географія

1
27.04. Кількість населеня України. Практична робота № 9. Аналіз 
картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти 
населення, урбанізації в Україні.

Опрацювати § 29. Завдання до практичної роботи будуть у групі.

2 04.05. Сучасні риси національної економіки України. Практична 
робота № 10. Аналіз секторальної економіки України. Опрацювати § 30,31. Завдання до практичної роботи будуть у групі.

Фізика
1 27.04 Розв 'язування задач Розв' язати номер3, §43
2 29.04 §44 Елементарні частинки Опрацювати §44,номер2
3 04.05 §44 Розв 'язування задач Повторити §39-44,номер 4
4 06.05 Контрольна робота Підготуватися до захисту проектів
5 08.05 Захист навчальних проектів

Хімія

1 27.04 Роль хімії у створенні нових матеріалів,розвитку нових 
напрямів технологій. Хімія і прогрес людства.

https://www.youtube.com/watch?v=zCnjFhn-iAA
https://www.dw.com/uk/tate-modern-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96-16062016/av-19338897
http://bintel.com.ua/uk/article/print/osoblivosti_rozvitku/
https://www.youtube.com/watch?v=RBbYbw_tjsg
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https://www.youtube.com/watch?v=kUDATyduqVs&list=PLvF0pM1agjCOBWqgVWrOG3LWC02wc0XZa
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https://www.youtube.com/watch?v=N_q158mD228
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2 29.04 Роль хімї у розв'язанні продовольчої,сировинної,енергетичної,
екологічної проблем Хімія і прогрес людства

3 06.05 Зелена хімія Опрацювати параграф 29
Інформатика

1 Анімація. Зіткнення декількох об'єктів. Створіть за допомогою програми Macromedia Flash анімацію, в якій 
метелик буде рухатися з лівого нижнього кута до квітки (можна 
використовувати файли заготовки)

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-informatiki-dlya-10-11-
klasiv-vibirkovo-obov-yazkoviy-kurs-komp-yuterna-animaciya-
na-temu-vektorna-animaciya-ruhu-odnogo-ta-kilkoh-ob-ektiv-
60717.html

2 Ефекти анімації, обертання об'єктів. Створити анімований банер для вебсторінки. 
Технології

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Фізична культура

Технічні прийоми з м'ячем виконуєте ПО МОЖЛИВОСТІ

1

27.04. 1.Удосконалення техніки ведення м'яча. 2.Техніка 
жонглювання мяча стопою. Виконати по можливості.

 Виконати впродовж дня або з інтервалом до 1хв. між серіями 
комплекс вправ ЗФП №1.                                                           1.
Згинання розгинання рук в упорі лежачи хл.: 3х10-12-14 разів;       
дівч. те сме, але з колін: 3х6-8-10 разів.                                       2.
Піднімання тулуба в сід руки за голову хл.: 3х14-16-18 разів;          
дівч.: 3х10-12-14 разів.                                                             3.
Присідання 3х 16-18 разів. 

Що означає 3х10-12-14 разів - це одна серія 10 або 12 разів, 
друга серія 10-12 разів і третя серія 10-12 разів, в сумі 
виходить  30-36 разів (к-ть разів залежить від вашої фіз. 
підготовки), перерва між серіями до 1 хв. у перерві 
виконувати вправи на відновлення сил).

https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4

2

28.04. Техніка виконання прийому і передачі мяча  внутрішньою 
частиною стопи. Зупинка підошвою. Техніка жонглювання м'яча 
стегном. 

Виконати комплекс вправ на гнучкість №1.                                                                                                                                                          
1.Вихідне положення стоячи обличчям до крісла триматись обома 
руками за спинку. Махи правою та лівою ногою назад 2х14-16 разів 
див. відео:                                                                                                                                                       
2. Вих. полож. те сме. Махи правою та лівою ногою в сторону 2х14-
16 разів (на кожну ногу).                                                                                        
3. Вих.полож. стоячи боком до крісла триматись правою рукою за 
спинку: махи лівю ногою вперед-назад 2х16-18 разів.Змінити вих. 
положення і те саме правою ногою.

Ногу в коліні не згинати, носочок відтянутий, виконувати 
махи з максимальною амплітудою і на видох (згадайте, як Ви 
виконували на уроці фізкультури). Інтервал між серіями до 
1хв.

https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   

3

01.05. 1.Техніка виконання удару по м'ячу внутрішньою частиною 
підйому. 2.Зупинка м'яча що летить, внутрішньою частиною стопи 
(щіткою).

Виконати 1 або 2-3 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП №2 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s

https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI

4
04.05. 1.Техніка виконання прийому м'яча стегном та грудьми. Виконати зранку або впродовж дня комплекс вправ на гнучкість №2 
https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU

5

07.05.1.Техніка виконання жонглювання м'яча серединою лоба. 2.
Техніка виконання удару серединою лоба з місця та в стрибку. Виконати 1 або 2-3 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП №3

https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPchttps://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY

https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4

6

08.05. Техніка виконання вкидання аута. 2.Найлегший фінт у 
футболі. Виконати зранку комплекс вправ ранкової гімнастики №1.

https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8 https://www.youtube.com/watch?
v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rb
LUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk

https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI

Захист Вітчизни
Навчально-польові збори (юнаки).

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-informatiki-dlya-10-11-klasiv-vibirkovo-obov-yazkoviy-kurs-komp-yuterna-animaciya-na-temu-vektorna-animaciya-ruhu-odnogo-ta-kilkoh-ob-ektiv-60717.html
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https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-informatiki-dlya-10-11-klasiv-vibirkovo-obov-yazkoviy-kurs-komp-yuterna-animaciya-na-temu-vektorna-animaciya-ruhu-odnogo-ta-kilkoh-ob-ektiv-60717.html
https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI
https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc
https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU
https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY
https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4
https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI


1

Тактична підготовка (6 год.)                                                                                                                                                                                                  
27.04. 1.Склад бойової групи ("двійки", "трійки". Розподіл
обов’язків між військовими та їх взаємодія в бойовій групі. 2.
Пересування в бою у складі "двійок", "трійок".Використання укриття 
на полі бою та рельєфу поверхні місцевості. 

Повторити §7, ст. 43-47                                                                                              
Повторити §9, ст. 56-59 https://www.youtube.com/watch?v=4TcZX-TDPKU

2
29.04. 1.Порядок дій бойових груп у складі механізованого відділення 
(мвід) в обороні.                                                                                         
2.Дії солдата під час арт. обстрілів та повітряного нальоту.

Повторити §12, ст. 79-84                                                                                              
Повторити §12, ст. 84-85

3 04.05. 1.Порядок дій бойових груп у складі механізованого відділення 
(мвід) у наступі. Повторити §13, ст. 85-90

4 06.05. 1.Механізоване відділення (мвід) у вогневій засідці. Повторити §13, ст. 91-93
Основи медичних знань

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

https://www.youtube.com/watch?v=4TcZX-TDPKU

