ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 11 класу
з 03.01.2022 по 11.02.2022
Предмет

Завдання
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
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
Композиція 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"
Живопис
"Архітектурний пейзаж".
04.02.2022
П’ятниця
Астрономія § 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.
Всесвіт.
історія
Біологія

Малюнок

Укр. Літ.
Укр. Мова
Хімія

§ 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

Географія
Історія
України
Захист
України
Фізика

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

Укр. Літ.

Укр. мова
Алгебра

10.02.2022
Четвер
Дайте письмову повну обгрунтовану
відповідь на одне із
запропонованих запитань:
1. Проаналізуйте на основі «Щоденника» Довженкове ставлення до
культури в Україні та її складників: мови, історії, пам'яток
архітектури, образотворчого мистецтва.
2. Розкрийте тему «Війна і Україна» на основі «Щоденника» О.
Довженка.
3. Розкажіть за «Щоденником» про репресії та винищення
української нації.
4. Яке враження склалось у вас про О. Довженка після прочитання
його «Щоденника» ?
Підручник Авраменко. С.95-96 виконати вправи 2,3,4
Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1252-matematika-11-klasmerzlyak.html
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=AREQGZuuqCw
Опрацювати §2.9. Первісна. №9.1, №9.3, №9.4, №9.6

Композиція
Біологія

Зар. Літ.

Живопис

Астрономія

10.02. Особливості побудови інтер’єрних речей. Виконати об’ємну
інтер’єрну маску за власним ескізом технологія.
Тема 7. Параграф 37-38. Опрацювати.
1. стор. 147. Біологія + Література. Поміркуйте та дайте відповідь.
2. Перегляньте відеоурок за темою «Популяція. Класифікація
популяцій» на сайті:
https://www.youtube.com/watch?v=eWWd9xduKaU
Опрацювати біографію Г. Белля, створити кластер «Життя та
творчість Г. Белля». Прочитати оповідання «Подорожній, коли ти
прийдеш у Спа…», звернути увагу на реквізит гімназії.
Продовження роботи над архітектурним пейзажем.
11.02.2022
П’ятниця
§ 5.1 Опрацювати. Скласти конспект
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/DOQNyDx

Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Виконання тренувальних вправ
1. Виконати завдання 1-12, §36, стор. 185-186 письмово
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 Практична робота
Геометрія Повторити §5.21 Куля та сфера. №21.3, №21.11
Захист
Техніка виносу пораненого з небезпечної зони.
Хімія

України
Художня
культура

Культура Творча спадщина В.Івасюка – композитора ХХ століття.

