Предмет

Укр. Літ.
Укр. мова
Алгебра

Композиція

Біологія

Зар. Літ.
Живопис

Астрономія
Хімія

Фізична
культура

Інформатика
Геометрія

Захист
України

ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 11 класу
з 27.01.2022 по 09.02.2022
Завдання
27.01.2022
Четвер
Написати хронологічну таблицю життя та творчості О. Довженка.
Читати кіноповість «Зачарована Десна».
Підручник О. Авраменка с.87-88, вправи 4,5 (письмово).
Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1252-matematika-11-klasmerzlyak.html
Повторити §1.7. Логарифмічні нерівності. Переглянути розв’язання
нерівностей у відео (законспектувати):
https://www.youtube.com/watch?v=Xai4vjInjLE&amp;t=1302s
№7.9, №7.11, №7.13
Особливості побудови композиції меблів, побутових речей. Вправи
на виконання начерків та ескізів композиції різноманітних
металевих виробів.
1. Тема 7. Параграф 34. Опрацювати.
2. Виконати самостійну роботу з таблицею на стор. 121.
3. Переглянте відеоурок за темою «Екологічні зв’язки. Екологічні
закони» на сайті: https://www.youtube.com/watch?v=VsQ3dka-xik
Прочитати твір Бертольда Брехта "Матінка Кураж та її діти"
"Архітектурний пейзаж".
28.01.2022
П’ятниця
§ 4.2 Опрацювати. Скласти конспект
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ZI6GM70
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Основи. Властивості гідроксидів Натрію і Кальцію, їх
застосування.
1. Опрацювати § 26
2. Виписати з тексту параграфа в робочі зошити «Застосування
натрій гідроксиду», «Застосування кальцій гідроксиду»
3. Розв’язати задачу 3, с. 141
- Виконання ранкової гімнастики; вправи на гнучкість,
- Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 28
раз, дівчата – 2 підходи по 22 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по
25 раз, дівчата – 2 підходи по 15 раз.
«Створення таблиць. Введення та редагування даних різних типів»
Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1252-matematika-11-klasmerzlyak.html
Повторити §5.20
№20.12, №20.19.
Заходи забезпечення рятувальних та інших невідкладних робіт.
Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт. Розшук
уражених у завалах, а також в будинках, які пошкоджені і горять.

Життя та творчісь українсьного зудожника І. Марчука.
Повідомлення.
31.01.2022
Понеділок
Фізика
§ 24. Опрацюватити. Скласти конспект
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/AI6KfRR
Англ. мова Узагальнення вивченого матеріалу. Впр.1,2,3, с.137 – 138 (усно);
вивчити фрази на с.139
Трудове
Хлопці: Художне конструювання форми та композиції оздоблення.
навчання
Дівчата: Технологія виготовлення та декорування обраного
предмету інтер’єру. Виконання технологічних операцій відповідно
до обраного виробу та технології його виготовлення.
Фізична - Виконання ранкової гімнастики; вправи на гнучкість,
культура - Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 28
раз, дівчата – 2 підходи по 22 раз;
- згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по
25 раз, дівчата – 2 підходи по 15 раз.
Художня
культура

Всесвіт.
історія
Біологія

Малюнок

Укр. Літ.

Укр. Мова
Хімія

Географія
Історія
України
Захист
України

Фізика

§ 16 вчити
Тема 7. Параграф 35. Опрацювати.
2. Виконати самостійну роботу зз ілююстрацією на стор. 134-135.
3. Переглянте відеоурок за темою «Екологічні чинники та їх
класифікація» на сайті: https://www.youtube.com/watch?v=wqKSIvEN4Q
Переглянути відео за посиланням та виконати композицію
https://youtu.be/tRwpNKEZvQ4
01.02.2022
Вівторок
Виписати в зошити імена головних героїв кіноповісті «Зачарована
Десна», дати їм коротку характеристику. Виконати тести с.432-436
(підручник підготовки до ЗНО О.Авраменка)
С.236-238 (опрацювати правило), вправа 2 (письмово), с.238-240
(виконати тестові завдання)
Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі
1. Опрацювати матеріал § 27
2. Виконати завдання 1 (усно), завдання 2 (письмово), завдання 3, с.
143
§ 19 вчити
§ 22-23 повторити
Способи рятування людей з-під завалів, з верхніх поверхів
напівзруйнованих будівель з використанням табельних і підручних
засобів. Рятування людей із завалених і пошкоджених захисних
споруд.
§ 25 Опрацювати. Скласти конспект.
Виконати: № 25 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/TI6KW8h

02.02.2022
Середа
Фізична - Виконання ранкової гімнастики; вправи на гнучкість,
культура - Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 28
раз, дівчата – 2 підходи по 22 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по
25 раз, дівчата – 2 підходи по 15 раз.
Фізика
§ 26 Опрацювати. Скласти конспект.
Виконати: № 26 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/wI6KXKF
Алгебра
Вивчити §1.8. Похідні показникової та логарифмічної функції.
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=Pth51H_zlNY
Переглянути розв’язок задач 1, 2 і 3 на стор. 40-41 (конспект)
Повторити тему: Рівняння дотичної з курсу алгебри 10 класу:
y=f `(x 0 )(x – x 0 ) + f(x 0 )
№8.1, №8.2
Укр. Мова С.236-238 (повторити правило), с.241 завдання 15-17 підкреслити
члени речення.
Мистецтво Розглянути палаци і палацово-паркові ансамблі у стилі класицизм в
Україні
Англійська Контроль навичок письма. Впр.1,2,4, с.140 – 144 (письмово); в.р. –
мова
написати статтю (write an article about young people and technology to
a school magazinе)
03.02.2022
Четвер
Укр. Літ.

Написати твір-роздум «Моральна краса й духовна велич людини в
кіноповісті «Зачарована Десна» О.Довженка»

Укр. мова

Підручник Авраменко. С.91 (опрацювати правило), виконати
вправи 3,4

Алгебра

Композиція

Повторити §1.8. Похідні показникової та логарифмічної функції.
№8.5, №8.9, №8.11, 8.13
Повторити теми: Проміжки зростання і спадання та точки екстремуму
функції. Найбільше і найменше знаxення функції з
курсу алгебри 10 класу
№8.14, №8.15

Особливості побудови композиції ювелірних виробів. Вправи на
виконання начерків та ескізів композиції різноманітних металевих
виробів.

Біологія

Тема 7. Параграф 36. Опрацювати.
2. Виконати самостійну роботу Біологія + Екологія. Червоноуха черепаха
на стор. 139.
3. Перегляньте презентацію за темою «Закономірності впливу
екологічних чинників на організм» на сайті:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-zakonomirnosti-vplivuekologichnih-chinnikiv-na-organizmi-ta-hni-ugrupovannya-143419.html

Зар. Літ.

Підібрати цитати до характеристики образів дітей матінки Кураж.
Визначити ознаки епічного театру в п'єсі "Матінка Кураж та її діти"
"Архітектурний пейзаж".

Живопис

04.02.2022
П’ятниця
§ 4.3 Опрацювати.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/QI6Hhth
Хімія
Якісні реакції на деякі катіони
1. Виконати лабораторний дослід 4-6 « Виявлення у розчині
катіонів Феруму(2+), Феруму(3+)», «Виявлення у розчині катіонів
Барію», «Виявлення у розчині катіонів амонію»
2. з тексту параграфа 24 виписати якісні реакції на катіони
Феруму(2+), Феруму(3+), (cторінка 130-131)
3. з тексту параграфа 20 виписати якісну реакцію на катіон Барію
(сторінка 106. Таблиця 9)
4. з тексту параграфа 18 виписати якісну реакцію на катіон Амонію
(сторінка 97-98)
Фізична - Виконання ранкової гімнастики; вправи на гнучкість,
культура - Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 28
раз, дівчата – 2 підходи по 22 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по
25 раз, дівчата – 2 підходи по 15 раз.
Інформатика «Впорядкування, пошук і фільтрування даних»
Геометрія Вивчити §5.21 Куля та сфера.
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=mnef_FjrP3U
Законспектувати розв’язки задач з відео.
№21.4, №21.12
Захист
Домедична допомога в умовах бойових дій (тактична медицина).
України
Тема Формування ключової компетентності - «Екологічна
грамотність і здорове життя». Вступ до курсу тактичної медицини.
Причини попереджуваних смертей унаслідок бойових травм. Етапи
надання домедичної допомоги.
Художня
Дослідити історію створення фільму «Тіні забутих предків»
культура
С.Параджанова
07.02.2022
Понеділок
Фізика
§ 26. Повторити. Виконати: № 26 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/wI6KXKF
Англ. мова с.145 – усно відповісти на запитання; с.147 – записати, перекласти,
вивчити слова; впр.1,2,3, с.146 – 149 – опрацювати усно
Трудове
Хлопці: Добір конструкційних матеріалів. Добір технологій для
навчання
реалізації проекту.
Дівчата: Виконання технологічних операцій відповідно до
обраного виробу та технології його виготовлення
Фізична - Виконання ранкової гімнастики; вправи на гнучкість,
культура - Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 28
раз, дівчата – 2 підходи по 22 раз;
- згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по
25 раз, дівчата – 2 підходи по 15 раз.
Астрономія

Всесвіт.
історія
Біологія

Малюнок

Укр. Літ.
Укр. Мова
Хімія

Географія
Історія
України
Захист
України
Фізика

§ 17 вчити
Тема 7. Параграф 36. Опрацювати.
2. Виконати вправи 1-2 на стор. 142- 143.
3. Перегляньте відеоурок за темою «Популяція. Класифікація
популяцій» на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=eWWd9xduKaU
Виконати начерки фігури людини по пам'яті
08.02.2022
Вівторок
Читати «Щоденник» О.Довженка
Підручник Авраменко. С.91 (повторити правило), виконати вправу
7 (1,2) с.94
Якісні реакції на деякі аніони
1. Виконати лабораторний дослід 7-8 «Виявлення в розчинах
силікат- і ортофосфат-йонів»:
2. з тексту параграфа 20 виписати якісну реакцію на силікат-аніон і
ортофосфат-аніон (сторінка 106. Таблиця 9). Рівняння реакцій
записати у молекулярній та йонній формах
§ 20 вчити
§ 24 повторити

Надання допомоги на етапі під вогнем (CUF, Care Under Fire). План
дій на етапі під вогнем
§ 27 Опрацювати. Скласти конспект.
Виконати: № 27 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/pI6Lyop
09.02.2022
Середа
Фізична - Виконання ранкової гімнастики; вправи на гнучкість,
культура - Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 28
раз, дівчата – 2 підходи по 22 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по
25 раз, дівчата – 2 підходи по 15 раз.
Фізика
§ 28 Опрацювати. Скласти конспект.
Виконати: № 28 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/QI6LkFq
Алгебра
Контрольна робота.
Виконати завдання №1 «Перевірте себе» в тестовій формі на
стор. 45-46. (виконання завдань писати)
Укр. Мова Підручник Авраменко. С.92-94 виконати вправу 5 (письмово)
Мистецтво Опрацювати термін «еклектика» - архітектурно-пластичні образи
оперних театрів у Києві, Львові, Одесі.
Англійська с. 150 – опрацювати правило; впр.1,2,3, с.150 – 151 - усно
мова

