
11 клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова
1 12.05 Етикетні жанри Привітання, вибачення
2 14.05 Р.М. Написання текстів різних жанрів Написати текст наукового стилю

3 15.05 Контрольна робота Виконати контрольну роботу Контрольну виконуєте на подвійних аркушах! Завдання 
будуть у Вайбері.

4 19.05 Р.М. Чи портібно бути мовно стійким? Написати твір-рорздум на подану тему
5 21.05 Тренувальні вправи Виконати тести ЗНО
6 22.05 Підсумковий урок Повторити вивчений матеріал

Українська література
1 12.05 Г.Пагутяк "Потрапити в сад", Ю.Андрухович "ShevchenkoisOK" Пчитати твори

2 14.05 Контрольна робота. Творчість В.Стуса, сучасна українська 
література Викоати контрольну роботу Контрольну виконуєте на подвійних аркушах! Завдання 

будуть у Вайбері.

3 19.05 П.Ч. Л. Пономаренко. Новели зі збірки "Синє яблуко для 
Ілонки" Прочитати кілька новел

4 21.05 Підсумковий урок Повторити вивчене
Зарубіжна література

1 13 05 Милорад Павич (1929-2009) " Дамаскин"Утілення в оповіданні " 
Дамаскин"рис постмодернізму Прослухати аудіокнигу " Дамаскин"

2 20.05 Позакласне читання М.Павич " Хозарський словник" Підготувати відповідь на питання " Мої враження від твору" 
Запахи" Патріка Зюскінда

Англійська мова
1 13.05 Агата Крісті - одна з найвідоміших детективних новелістів.
2 20.05 Вікторина "Література Великобританії". 

Німецька мова
1 13.05 Контроль аудіювання
2 18.05 Контроль читання

Історія України
1 12.05 Українці в світі. Зв'язки з українською діаспорою Опрацювати §29 с. 252-253 https://www.youtube.com/watch?v=Cc3ceU6t37k

2 15.05 Урок узагальнення та контролю знань учнів Повторити §28-29
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfvplmJXbui43H4Ic1WBZslKKub5AFYKk
rfS8C2yIByXAdmsw/viewform?usp=sf_link

3 19.05 Узагальнююче повторення розділів "Україна в перші повоєнні 
роки" та "Україна в умовах десталінізації" Повторити §1-11

https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSecTUiLYbywtwaUa822yZfYqtHMp1gxM
_rerh4YhpEAq0d2sQ/viewform?usp=sf_link

4
22.05 Узагальнююче повторення розділів "Україна в період 
загострення кризи радянської системи" та "Відновлення 
незалежності України"

Повторити §12-21
Погортайте підручник і пригадайте все, що вивчали протягом 
цього навчального року5 26.05 Узагальнююче повторення розділу "Становлення України як 

незалежної держави" Повторити §22-25

6 29.05 Узагальнююче повторення розділу "Творення нової України" Повторити §26-29
Всесвітня історія

1 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/

2 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

https://www.youtube.com/watch?v=Cc3ceU6t37k
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvplmJXbui43H4Ic1WBZslKKub5AFYKkrfS8C2yIByXAdmsw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvplmJXbui43H4Ic1WBZslKKub5AFYKkrfS8C2yIByXAdmsw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvplmJXbui43H4Ic1WBZslKKub5AFYKkrfS8C2yIByXAdmsw/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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecTUiLYbywtwaUa822yZfYqtHMp1gxM_rerh4YhpEAq0d2sQ/viewform?usp=sf_link
http://bintel.com.ua/uk/article/print/osoblivosti_rozvitku/


3 28.05 Узагальнююче повторення. Міжнародні відносини, повсякденне 
життя і культура в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Повторити вивчене

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

Алгебра

1 14.05. Повторення. Елементи комбінаторики, початки теорії 
ймовірності та елементи статистики

Повторити: елементи комбінаторики, початки теорії 
ймовірності та елементи статистики. 

2 18. 05. Підготовка до підсумкової контрольної роботи за 11 клас. https://drive.google.com/open?
id=194xYltALfN57wt4lTcI9WsvZBUXB60Xu

https://drive.google.com/open?
id=1x3qyhUoJ9p0eIwUkLoU9ehlikMQPxx__

3 21.05. Підсумкова контрольна робота за 11 клас. Кожен учень виконує свій варіант на окремих листках. 
Фотографує і відправляє вчителю у вайбер у приват.

https://drive.google.com/open?
id=13V5yrQyqMnBucmebdOmQm13CUtZEcP_N

Геометрія
1 12.05. Повторення. Многогранники. Призма. Паралелепіпед. Повторити. Многогранники. Призма. Паралелепіпед.
2 15.05. Повторення. Піраміда. Тіла обертання. Повторити. Піраміда. Тіла обертання.

3 19.05. Підготовка до підсумкової контрольної роботи за 11 клас. https://drive.google.com/open?
id=147o2T0bG4ZSqvMAz32ZQeXSGoVWpax79

https://drive.google.com/open?
id=1cE7mhE44mCO7pUP2yeGQruf2MouCmh-s

4 22.05. Підсумкова контрольна робота за 11 клас. Кожен учень виконує свій варіант на окремих листках. 
Фотографує і відправляє вчителю у вайбер у приват.

https://drive.google.com/open?
id=1yAMtQdmgHy3VK8hs4IOw_1yAyvsA6gZl

Астрономія
1 14. 05 Імовірність життя на інших планетах Опрацювати стор. 115-116
2 21.05 Контрольна робота
3 28.05 Підсумковий урок

Біологія

1 12.02 Застосування досягнень молекулярної генетики,молекулярної 
біології та біохімії у біотехнології. Повторити параграфи 60,61

2 15.05 Поняття про біологічну небезпеку,біологічний тероризм та 
біологічний заст.Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації. Опрацювати параграф 62

3 19.05 Проект Нанотехнології в біології Створення презентації,буклету,постеру-нанотехнології в 
біології( одне на вибір)

4 22.05 Клонування організмів Клонування організмів
Географія

1 18. 05. Узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів 
з теми:  "Суспільна географія України" Завдання будуть у групі. Контрольну виконуєте на подвійних аркушах!

Фізика
1 13.05 Повторення матеріалу Розділ 2 Електромагнетизм, виписати формули
2 15.05 Повторення матеріалу Розділ 2 Електромагнетизм, виписати формули
3 18. 05 Повторення матеріалу Розділ 2 Електромагнітні коливання, виписати формули
4 20.05 Повторення матеріалу Розділ2  Електромагнітні звилі, виписати формули
5 22.05 Повторення матеріалу Розділ 3 Оптика,виписати формули
6 25 05 Повторення матеріалу Розділ 3 Оптика, виписати формули
7 27 05 Повторення матеріалу Розділ 4 Атомна та ядерна фізика, виписати формули
8 29.05 Підсумковий урок

Хімія
1 13.05  Навчальний проект .Роль хімії у моєму житті. Підготувати проект
2 18.05  Повторення вивченого за рік Повторення вивченого
3 20.05 Представлення навчальних проектів

Інформатика

1 Іструменти трансформації і деформації Повторити терміни розділу "Анімація в редакторі растрової 
графіки"

http://ychim.at.
ua/index/tema_animacija_v_redaktori_rastrovoji_grafiki/0-64

https://drive.google.com/open?id=194xYltALfN57wt4lTcI9WsvZBUXB60Xu
https://drive.google.com/open?id=194xYltALfN57wt4lTcI9WsvZBUXB60Xu
https://drive.google.com/open?id=1x3qyhUoJ9p0eIwUkLoU9ehlikMQPxx__
https://drive.google.com/open?id=1x3qyhUoJ9p0eIwUkLoU9ehlikMQPxx__
https://drive.google.com/open?id=13V5yrQyqMnBucmebdOmQm13CUtZEcP_N
https://drive.google.com/open?id=13V5yrQyqMnBucmebdOmQm13CUtZEcP_N
https://drive.google.com/open?id=147o2T0bG4ZSqvMAz32ZQeXSGoVWpax79
https://drive.google.com/open?id=147o2T0bG4ZSqvMAz32ZQeXSGoVWpax79
https://drive.google.com/open?id=1cE7mhE44mCO7pUP2yeGQruf2MouCmh-s
https://drive.google.com/open?id=1cE7mhE44mCO7pUP2yeGQruf2MouCmh-s
https://drive.google.com/open?id=1yAMtQdmgHy3VK8hs4IOw_1yAyvsA6gZl
https://drive.google.com/open?id=1yAMtQdmgHy3VK8hs4IOw_1yAyvsA6gZl
http://ychim.at.ua/index/tema_animacija_v_redaktori_rastrovoji_grafiki/0-64
http://ychim.at.ua/index/tema_animacija_v_redaktori_rastrovoji_grafiki/0-64


2 Підсумковий урок з теми "Анімація в редакторі растрової графіки" Виконати тестування
Технології

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Фізична культура

Легка атлетика.

1
14.05. Ну що, побігли!!! Виконати перемінний біг у повільному темпі до 5 хв. - це 

чергування бігу з ходьбою. 1хв. рівномірного бігу у 
повільному темпі з переходом на ходьбу 20-30 сек.https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8

2

15.05. Техніка бігу на короткі дистанції. Старт, стартовий розбіг, біг 
по дистанції, фініш.

Біг у повільному темпі 3-5 хв. Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс спеціальних бігових вправ 2-3х30 м
(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=1n4KE0yI6bY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw

https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE

3
18.05. Техніка і тактика бігу на середні дистанції.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати, 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 в упорі від лавки (або в упорі від 
крісла, сходів): 3х8-10-12 разів.                                       2.
Вихідне положення - упор лежачи. Вправа упор лежачи, упор 
присівши хл.: 3х10-12-14 разів; дівч.: 3х8-10-12 разів.                                                                                           
3.Вихідне положення -  упор присівши. Вистрибування в гору 
з глибокого присіду хл. 3х 8-10-12 разів; дівч.: 3х6-8-10 разів.

https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5E
https://www.youtube.com/watch?v=eS0lLXJ0UMg

4

21.05. Техніка виконання стрибка у довжину з міся. Техніка 
виконання стрибка у довжину з розбігу.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати,з інтервалом до 1хв. 
між серіями,  комплекс ЗРВ для стрибунів.                                        
1.Стрибки на правій нозі: 1-2 х 30 м. тесаме на лівій.                             
2. біг з підстрибуванням 1-2 х 30м.                                                   
3.Стрибки з ноги на ногу (багатоскоки) 2-3 х 30м.                                    
4. Вихідне положення присід, руки назад. Махом рук вперед 
багаторазові стрибки у довжину хл. 2-3х10-12-14 разів; дівч.: 
2-3х8-10-12 разів (вправа темпова, виконувати не 
зупиняючись).                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=-FCpkqrKIAg
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI

5

22.05. Техніка виконання метання м"ячика на дальність з місця та 
розбігу.

Біг у повільному темпі 5-7 хв. Виконати комплекс ЗРВ (див. 
відео) 

https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q

https://www.youtube.com/watch?v=AqaT_C7THGM

6

Техніка виконання штовхання ядра.
Біг у повільному темпі 5-7 хв. Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс спеціальних бігових вправ 2-3х30 м
(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIwhttps://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU

https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U
Захист Вітчизни

1 Навчально-польові збори (юнаки).

2
Домедична допомога (6 год.) 13.05. 1.Алгоритм дій надання 
домедичної допомоги у "червоній" , "жовтій" та "зеленій" зонах. 2.
Надання домедичної допомоги на етапі під вогнем (червона зона). 

Повторити §14, ст. 96. Повторити §15, ст. 97-99. https://www.youtube.com/watch?v=-CYnWsynJs0

3
18.05. 1.Техніка та способи винесення пораненого із сектора 
обстрілу (червона зона). 2.Алгоритм дій під час винесення поранного 
з червоної зони.

Повторити §16, ст. 100-107. https://www.youtube.com/watch?v=1CkDvd0F5bw

https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8
https://www.youtube.com/watch?v=1n4KE0yI6bY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE
https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5E
https://www.youtube.com/watch?v=eS0lLXJ0UMg
https://www.youtube.com/watch?v=-FCpkqrKIAg
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI
https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=AqaT_C7THGM
https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU
https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U
https://www.youtube.com/watch?v=-CYnWsynJs0
https://www.youtube.com/watch?v=1CkDvd0F5bw


4

20.05. 1.Алгоритм дій пораненого у секторі обстрілу.Техніка 
накладання турнікету на кінцівки. 2.Оцінка стану пораненого за 
алгоритмом MARCH (червона зона).Послідовність вторинного огляду 
пораненого (жовта зона).

Повторити §17, ст. 109 (схема 17.1). Повторити §17, ст. 110-
115. Повторити §19, ст. 121-124. Повторити §23, ст. 146-150.

https://www.youtube.com/watch?v=U0X8CZHellk

https://www.youtube.com/watch?v=dIhsPMRRI_w&t=190s

5

Виконання тестових завдань з курсу проходження 
(дистанційно) навчально-польових зборів за розділами 
"Вогнева підготовка", "Тактична підготовка" та "Домедична 
допомога". Тестові завдання будуть надіслані у Viber.

Основи медичних знань
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

https://www.youtube.com/watch?v=U0X8CZHellk
https://www.youtube.com/watch?v=dIhsPMRRI_w&t=190s

