ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 11 класу
з 04.04.2022 по 09.04.2022
Предмет
Завдання
04.04.2022
Понеділок
Фізика
§ 36. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 36 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/mD2A1PP
Англ. мова Різновиди мистецтва. Розвиток навичок письма. Впр.1, с.191 –
опрацювати правило; Впр.2,3,
с.192 – опрацювати усно; впр.4., с.193 – написати твір,
використовуючи вирази
Трудове
Хлопці: Технологічний процес виготовлення деталей виробу.
навчання (декоративна ваза).
Дівчата: виготовлення спроєктовоного виробу.
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.
Всесвіт.
Повторити § 19, 20
історія
Біологія

Малюнок

Укр. Літ.

Укр. Мова
Хімія

Географія
Історія
України
Захист
України
Фізика

Опрацювати: параграф 45. Самостійна робота з таблицею. Біосфера
як найвищий рівень організації життя. (стор.174 ).
Створити композицію за мотивами творів Олега Шупляка
05.04.2022
Вівторок
Підручник
https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko11klas.html
С.209-211 – опрацювати, виписати головне с.201 – виразно читати поезії
«Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера…».

Підручник Авраменко О., с.136 – опрацювати правила, виконати
вправи 3, 4, 5
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними
речовинами
1. Повторити § 34
2. Виконайте завдання практичної роботи, варіант 1, с. 181 (теоретично)
3. Оформіть практичну роботу у зошиті

§ 27 вчити
§ 28 (3,4) вчити
Ведення спостереження. Дії з початком вогневої підготовки.
Відбиття атаки танків і піхоти.
§ 36. Повторити.
Виконати: № 36 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/mD2A1PP

Фізична
культура

Фізика

Алгебра

Укр. Мова
Мистецтво
Англійська
мова

Укр. Літ.

Укр. мова
Геометрія

Композиція
Біологія
Зар. Літ.
Живопис

06.04.2022
Середа
- 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.
§ 36. Повторити
Виконати: № 36 (4)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/mD2A1PP
Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1252-matematika-11-klasmerzlyak.html
Аналіз контрольної роботи.
Повторити §2.9-2.11 Інтеграл та його застосування
https://www.youtube.com/watch?v=-1hl20ubXM4 (розібрати всі
завдання та записати розв’язання)
№11.12, №11.14*
Підручник Авраменко О., с.140-141 – опрацювати правила, виконати
вправи 4, 7
Дослідити, який кант Г. Сковороди використав М. Лисенко в опері
«Наталка Полтавка».
Мистецтво в житті людини. Узагальнення вивченого матеріалу. Впр.
1 – 3, с.194 – 197 – опрацювати усно
07.04.2022
Четвер
Підручник
https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko11klas.html
С.213-214 – виразно читати поезії Л.Костенко «По сей день Посейдон
посідає свій трон» і « Недумано, негадано». Вивчити напам’ять одну
поезію Л.Костенко (на вибір учня). Відео розповіді надіслати через
Viber.
Підручник Авраменко О., с.144-145 – опрацювати правила, виконати
вправи 2, 3(Б)
Повторити §5.23 (1) Об’єм циліндра.
Вивчити §5.23 (2) Об’єм конуса
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=PBYkdiyH5e4
Законспектувати розв’язки задач з відео.
№23.8, №23.9, №23.10, №23.11
Виконання ескізів композиції з елементами декоративної
деревообробки
Опрацювати: Узагальнення теми 7. Екологія. Дати усні відповіді на
питання 1-12. ( стор.174).
Підготувати короткі відомості про Г. Маркеса.
Прочитати твір Г. Маркеса «Стариган із крилами».
Пейзаж . « Лавандовий рай» ( завершення роботи)

08.04.2022
П’ятниця
§ 6.5. Опрацювати.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/GD2D5Ga
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних і
органічних сполук
1. Повторити § 34
2. Виконати завдання 1(б), с. 180
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.
Інформати Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа
Астрономі
я
Хімія

ка
Геометрія
Захист
України
Художня
культура

Фізична
культура

Фізика
Алгебра

Укр. Мова
Мистецтво
Англійська
мова

Повторити §5.23 (2) Об’єм конуса
№23.12, №23.13, №23.14, №23.15
Способи боротьби з авіацією противника.
переглянути худ. фільм « Наші котики»
https://www.youtube.com/watch?v=69B6aoKwgvU
09.04.2022
Субота
- 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.
§ 36. Повторити.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/mD2A1PP
https://zno.osvita.ua/mathematics/455/
Виконання тестів пробного тесту ЗНО з математики –
2021 (1-20)
Підручник Авраменко О., с.144-145 – повторити правила, виконати
вправу 5
Опрацювати діяльність і творчість М. Лисенка. Прослухати хор. твір
«Молитва за Україну»
Мистецтво в житті людини. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=MOQ8hfOAREI&amp;ab_channel=
AAdams

