
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ  

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 § 46, Виконати тести с. 160 

 Опрацювати § 47, Виконати тести с. 166, 

виконати варіант 9 за посібником О. 

Авраменка 

 Опрацювати § 48, Виконати тести с. 170, , 

виконати варіант 10 за посібником О. 

Авраменка 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Фесенко Н.М. Г. Тютюнник «Три зозулі з поклоном»  

Л. Костенко «Маруся Чурай» 

Прочитати.  

Прочитати роман у віршах, вивчити напам’ять 

поезію Л. Костенко (ту, що виноситься на 

ЗНО) 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Завгородня Т.Д. Твір-роздум (у зошит) 

І. Найжахливіша потвора для людини- це війна. 

Гемінгвей «Старий і море» 

Написати твір с. 175 (15) 

ІІ тема «За що воював герой Белля» 

Прочитати повість с. 176-205 
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ІНФОРМАТИКА 

 

Заітченко Р.В. 

 

Viber 0680402479 

zaitchenkorv@gmail.com 

 

 

Фесенко Н.В. 

 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

 

Основні інструменти для малювання. 

Інструменти виділення. Концепція побудови 

пошарового зображення 

Опрацювати теоретичний матеріал з теми 

уроку 

Опрацювати відеоуроки 

Виконати практичні завдання, озвучені у 

відеоуроках. Отримані зображення зберегти у 

форматі jpg та надіслати на вчительську 

поштову скриньку 

Посилання на урок : 

https://sites.google.com/view/distance-

informatics-10/модуль-графічний-

дизайн/растрова-графіка/урок-9-10 

Фесенко Н.В. 

 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

 

Заітченко Р.В. 

 

Viber 0680402479 

zaitchenkorv@gmail.com 

 

Робота з шарами. Трансформація об’єктів. 

Створення колажів. Прийоми колажування. 

1. Переглянути навчальну презентацію до уроку 

2. Опрацювати опорний конспект на цій веб-

сторінці 

3. Опрацювати вправи за інструкціями у 

відеоуроках 

4. Створені колажі у цих вправах зберегти у 

форматі jpg та надіслати для звіту на 

вчительську поштову скриньку 

Посилання на урок : 

https://sites.google.com/view/distance-

informatics-10/модуль-графічний-

дизайн/растрова-графіка/урок-11 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Биченко Л.І. 

 

0679974317 

 

Молодь та суспільство. Опрацювання нової 

лексики. 

с.207 – виписати слова; впр. 2,3,4  

с.205-207- читати 

Проблеми молоді. Інфінітив та герундій. с.209, впр.4 – читати; впр.2 – письмово. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

Дегтярьов Р.К. 

 

0985481236 

 Опрацювати §21. Скласти опорний конспект, 

виписати дати; 

 *завдання 11 с.185 (усно) 

 Опрацювати §22. Скласти опорний конспект, 

виписати дати; 

 *завдання с.193 

Опрацювати §23. Дати письмові відповіді на 

запитання 1-6 с.203 (письмово) 

 

БІОЛОГІЯ 

Чуприна В.М. 

 

Viber 0969378453 

Навчальний практикум: «Дослідження 

особливостей структури місцевих екосистем» 

 

 

 

Сучасні екологічні проблеми у світі та Україні. 

 

Опрацювати §46, опорний конспект. 

Виконати вправи: №1,4,9 с.179 

Види забруднення і їх наслідки для природних 

і штучних екосистем і людини. Поняття про 

якість довкілля. Критерії забруднення довкілля  

Опрацювати §47, опорний конспект . 

Виконати вправи: №2, 5,6,10 с. 183 

 

Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки 

забруднення повітря та його охорона.  

Опрацювати §48, опорний конспект . 

Виконати вправи: №2, 3,6 с. 187 

 

 

Антропічний вплив на гідросферу. Причини 

порушення якості природних вод, дефіцит 

водних ресурсів, принципи оцінки 

екологічного стану водойм. Охорона водойм. 

Опрацювати §49, опорний конспект . 

 



 

ФІЗИКА 

 

Демченко І.М. 

 

0956626165 

 

Фотоефект. Закони фотоефекту.  Опрацювати: §34. Додатково: підготувати 

повідомлення «Застосування фотоефекту» 

Шкала електромагнітних хвиль. Опрацювати: §35  

Додатково: підготувати повідомлення на 

вибір: 

«Застосування радіохвиль», «Застосування 

інфрачервоного випромінювання», 

«Застосування ультрафіолетового 

випромінювання», «Застосування 

рентгенівського випромінювання». 

 

АСТРОНОМІЯ 

 

Демченко І.М. 

 

0956626165 

Наша Галактика Опрацювати с. 92-96, скласти опорний 

конспект 

 

ХІМІЯ 

 

Чуприна В.М. 

 

Viber 0969378453 

 

Якісні реакції на деякі Аніони.  Знайти у facebook→ Чуприна В.М. →група 

Юні Менделєєви та скачати документ «11-А 

хімія» 

Біологічне значення неметалічних елементів Проект (теми у групі «Юні Менделєєви») 

Опрацювати §32 с. 174-176; № 4, 5-с. 176 

Біологічне значення металічних елементів Опрацювати §32 с. 170-173, скласти опорний 

конспект; № 1, 2 с.176 

Генетичні зв’язки між основними класами 

неорганічних сполук 

 

Опрацювати §34 (законспектувати схему на 

с.179); № 1,4,6 с.180 



 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Манжула О.І. 

 

0992815238 

Глобальна економіка і тенденції її розвитку Опрацювати §§20,21,22,23 

Поповнити власні опорні конспекти за 

попередні роки. 

Доцільно зробити контурні карти, щоб краще 

засвоїти інформацію. 

 

 

АЛГЕБРА 

 

Левченко І.О. 

 

09946883528 

 Підручник Математика: № 24.18-24.35 

  

ГЕОМЕТРІЯ 

 

Левченко І.О. 

 

09946883528 

 Підручник Математика: № 25.30-25.47 

 


