
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 06.04 – 10.04.2020 р. (3 тиждень) 

у 11-А класі 

на час карантину 

Класний керівник 11-А – Кулик О.О. 

 

Контакти для зворотнього зв’язку: Кулик О.О. 

E-mail: olgakulik98@gmail.com 

 

ПІБ учителя Зміст уроку 
Завдання для учнів  

для самоопрацювання 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Фесенко Н.М.  Опрацювати § 47 - § 48. 

Виконати тести 5 с.166-167, вправу 7 с.167 

Виконати тест 5 с.170-172. 

Повторити правопис прислівників, 

прикметників, написати словниковий диктант 

(40-45 слів). 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Фесенко Н.М. І. Драч «Балада про соняшник» - поетичний 

роздум про суть мистецтва, процес творчості. 

Опрацювати теоретичні відомості с.198-199. 

Створити літературний портрет І.Драча. 

Письмово виконати завдання 5 с.199 

 Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном, 

опрацювати теоретичні відомості с.204-205.  

Повторити баладу «Ой летіла стріла». 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Завгородня Т.Д. Г.Маркес «Стариган з крилами»  Прочитати оповідання. 
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ІНФОРМАТИКА 

 

Заітченко Р.В. 

Viber 0680402479 

zaitchenkorv@gmail.com 

Фесенко Н.В. 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

Анімація в растровому графічному редакторі завдання classroom 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Биченко Л.І. 

 

0679974317 

Емоції. Інфінітив та герундій с.213, 215 словник, впр.2 (ч.) 

с.215-216, відповісти на запитання (п) після 

тексту 

Уміння керувати емоціями – ознака зрілої 

людини. Інфінітив та герундій 

С.219 впр. 1 (ч.), с.223 впр.1 (п.) 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

 

Терещенко Н.А. 

 

0979767682  

ninatereshchenko@ukr.net 

Німецькомовні країни. Тут розмовляють 

німецькою мовою. Розташування та клімат 

Німеччини. (Уроки 52-53) 

 

Опрацювати лексику, виписуючи її в словник, 

вправа 6, с.123 (підготувати інформацію про 

німецькомовну країну за планом), вправа 3, сс. 

124-125 (прочитати, перекласти текст) 

Німеччина – не тільки країна, а  й люди. 

Красиві столиці. (Уроки 54-55) 

Опрацювати  лексику, вправа 4, сс. 131-132  

(усно), знайти інформацію про звички народів, 

виписати її 

Найкращі визначні місця. Видатні особистості. 

(Уроки 56, 58) 

 

Опрацювати лексику, прочитати, перекласти 

текст вправа 3, сс. 138-139, підготувати 

письмово повідомлення про видатну людину 

Німеччини (на вибір) 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
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Дегтярьов Р.К. 

0985481236 

ruslandegtyarov@ukr.net 

 Опрацювати §24-26. Скласти опорний 

конспект у вигляді тез. 

Виконати тестові завдання (QR –код с.231 

 

БІОЛОГІЯ 

Чуприна В.М. 

 

Viber 0969378453 

Основні джерела антропічного забруднення 

грунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони 

грунтів 

Опрацювати §50 опорний конспект, №2,3,6 с. 

195  пройти тестування в google classroom 

(Біологія 11-А) 

Антропічний вплив на біорізноманіття. 

Проблеми акліматизації та реакліматизації 

видів. Збереження біорізноманіття як 

необхідна умова стабільності біосфери 

Опрацювати §51 опорний конспект, №1,3,10 с. 

199  робота в google classroom (Біологія 11-А) 

 

ФІЗИКА 

 

Демченко І.М. 

0956626165 

Тестування по фотоефекту завдання classroom 

 

АСТРОНОМІЯ 

 

Демченко І.М. 

0956626165 

Наша Галактика завдання classroom 

 

ХІМІЯ 

 

Чуприна В.М. 

 

Viber 0969378453 

Практична робота 1. Дослідження якісного 

складу солей 

Виконати П.Р.1 (google classroom Хімія 11-А) 

та надіслати на перевірку. 

Практична робота 2. Генетичні зв’язки між 

основними класами неорганічних сполук 

Виконати П.Р.2 (google classroom Хімія 11-А) 

та надіслати на перевірку. 
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ГЕОГРАФІЯ 

 

Манжула О.І. 

 

0992815238 

Глобальна економіка і тенденції її розвитку Опрацювати §§21,22,23 

Скласти опорні записи. 

Дати усні відповіді на запитання в кінці 

параграфа. 

 

АЛГЕБРА 

 

Левченко І.О. 
09946883528 

ira06@meta.ua 

 Підручник Математика: № 24.36-24.54 

  

ГЕОМЕТРІЯ 

 

Левченко І.О. 
09946883528 

ira06@meta.ua 

 Підручник Математика: № 25.54-25.69 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

 

Корнієнко О.І. Дубина О.С. 

 

Виготовлення запланованого виробу. Продовжити роботу над виготовленням 

виробу. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 

Вольвач Ю.М. 1. Особливості проведення та суддівство 

змагань з баскетболу.  

2. Чергування стійок, пересувань, зупинок, 

поворотів у нападі і захисті. 

3. Удосконалення вивчених способів організації 

в протидіях позиційного нападу та захисту у 

навчальній грі. 

Віджимання. (35 разів - юнаки, 15 разів -

дівчата) 
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