ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 11 класу
з 04.10.2021 по 13.10.2021
Предмет

Завдання

04.10.2021
Понеділок
Фізика
§ 6 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на контрольні
запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/bEJJaeW
Англ.мова Впр.1, с.37, впр.2, с. 37-38; впр.4, с.40 – письмово;
Трудове
Дівчата: Особливості українського етнічного стилю.
навчання
Створити ескіз інтер’єру в українському стилі.
Хлопці: Об'єкт проектної діяльності №1: Вироби з деревини,
оздоблені різьбленням
Художнє конструювання форми та композиції оздоблення.
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.
Всесвітня
історія
Біологія
Малюнок
Укр. Літ.
Укр. Мова

Хімія

Географія
Історія
України
Захист
України
Фізика

§4 повторити.
§9 «Водне середовище існування». С.33 – самостійна робота з
ілюстрацією (письмово)
Виконати побудову зображення людського обличчя
05.10.2021
Вівторок
Опрацювати біографію М. Хвильового
Підручник:
https://portfel.info/load/11_klas/ukrajinska_mova/avramenko_2019_rik/181-0-26154
с.34-35 (опрацювати правила), виконати вправи 3,4 (с.35)
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
1. Опрацювати § 10 «Хімічна рівновага, Принцип Ле Шательє»,
зробити
короткий конспект теми у зошиті
2. Відповісти на питання 1-7 після параграфа (усно)
§ 5 вчити
§ 7 вчити
Розвиток математичної компетентності під час моделювати бойові
ситуації. Завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою у
складі бойової групи. § 6.
§ 6 Повторити. Виконати: № 6 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/bEJJaeW

Фізична
культура

Фізика
Математика

Математика
Укр. Мова

Мистецтво
Англійська
мова
Укр. Літ.
Укр. мова

Математика

Математика

06.10.2021
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.
§ 7. Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на контрольні
запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/GEJZejH
Підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
ПОВТОРЕННЯ
№20.8
§21 Рівняння дотичної.
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=OdOFhgxrEiQ
№ 21.1 № 21.2
№21.3, 21.4, 21,6
Написати контрольне есе «Мандрівка до одного з семи чудес
України».
Роботу виконати на подвійних аркушах, надіслати у Viber.
По завершенні дистанційного навчання, роботу принести в ліцей.
Скульптура від Середньовіччя до Нового часу – перегляд
відеоматеріалів, знайдених в Інтернеті (капела Медічі, Аполлон і
Дафна)
С.42 – записати, перекладати та вивчити слова; с.41 – дати письмові
відповіді на запитання; високий рівень – розповісти.
07.10.2021
Четвер
Читати «Я (Романтика)» М.Хвильвого
Підручник:
https://portfel.info/load/11_klas/ukrajinska_mova/avramenko_2019_rik/181-0-26154
С.36, вправи 5, 6, 7
Підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
§22. Ознаки зростання і спадання функції
Задача 1, задача 2 розібрати стор.121
Переглянути відео : https://www.youtube.com/watch?v=u433NKOLaI&t=170s
№22.2, №22.4 Додатково 22.8.
Підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
§23. Точки екстремуму функції. Записати завдання на стор. 125.
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=ArWs0aJ3rvk

№ 23.1.
№ 23.3. ( https://www.youtube.com/watch?v=4Rhxemc3E1Q )
№ 23.4.
Композиція Особливості застосування композиційних засобів в архітектурному
дизайні.
Виконати ескіз.
Біологія
§10 «наземно-повітряне середовище існування». С.36 – самостійна
робота з таблицею.
Зар. Літ.
Знати біографію Ф. Кафки. Прочитати твір "Перевтілення"
Живопис
Намалювати декоративний натюрморту стилі пуантилізму
08.10.2021
П’ятниця
Астрономія § 1.4 Опрацювати. Підготувати презентацію «Видимий рух Сонця»
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/3ELHA1y
Хімія
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
1. Опрацювати § 12 «Гідроліз солей», зробити короткий конспект
теми у
зошиті
2. Виконати вправу 1,с.68 (письмово) в робочих зошитах
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 «Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування,
виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і
практичної діяльності. Практична робота ».
Посилання на матеріал:
https://sites.google.com/view/distance-informatics10/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C/%D1%96%
D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1
%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%B2%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1
%81%D1%82%D0%B2%D1%96/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B
A-5
Матем.
Підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
§24. Найбільше і найменше значення функції
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=_UK9b7hMnXo
№24.2
Історія
§ 8 вчити
України

Художня
культура

Підготувати повідомлення про традицію чайної церемонії в Японії

11.10.2021
Понеділок
Фізика
§ 7. Повторити. Виконати: № 7 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/cjdzuUU
Англ.мова впр.2, с.42 – 45 – читати, перекладати; впр.3,4,5, с.45 – усно
Трудове
Дівчата: Особливості українського етнічного стилю.
навчання
Створити ескіз одягу в українському стилі.
Хлопці: Графічні зображення. Лінії креслення. Нанесення розмірів.
Масштаб.
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;

Всесвітня
історія
Біологія
Малюнок

згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по 25
раз, дівчата – 2 підходи по 15 раз.
§ 5 вчити.

§11 «Способи терморегуляції організмів». С.40 – заповнити таблицю
Виконати побудову голови в різних ракурсних поворотах
12.10.2021
Вівторок
Укр. Літ.
Опрацювати біографію Ю.Яновського.
Укр. Мова Підручник:
https://portfel.info/load/11_klas/ukrajinska_mova/avramenko_2019_rik/181-0-26154
С.37-38 (опрацювати правила), впр.2
Хімія
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
1. Повторити § 12 «Гідроліз солей»
2. Виконати лабораторний дослід 1 «Визначення рН середовища…»,
с.67
(письмово, теоретично) в робочих зошитах
Географія § 6 вчити
Захист
Формування ключових компетентностей – «Спілкування державною
України
(і рідною у разі відмінності) мовами» та «Спілкування іноземними
мовами».
Склад бойової групи (малі тактичні групи (до 8 осіб). § 7
Фізика
§ 8. Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на контрольні
запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/1ELGkvf
13.10.2021
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;

Фізика
Математика
Укр. Мова

Мистецтво
Англійська
мова

згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по 25
раз, дівчата – 2 підходи по 15 раз.
§ 8. Повторити. Виконати: № 8 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/1ELGkvf
Підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html
Повторити повністю розділ «ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ»
Підручник:
https://portfel.info/load/11_klas/ukrajinska_mova/avramenko_2019_rik/181-0-26154
§14, вправа 2,3 (с.42)
Скульптура епохи Модернізму та Постмодернізму (переглянути
скульптури Пікассо, Бранкузі, Джакометті)
с.47 – опрацювати правило, впр.2,3, с.48 – 49 - письмово

