
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ (2 тиждень) 

у 11-Б класі 

на час карантину 

Класний керівник 11-Б – Янкова А.П. 

 

Контакти для зворотнього зв’язку: Янкова А.П. 

Viber: 0978355233 

 

ПІБ учителя Зміст уроку 
Завдання для учнів 

для самоопрацювання 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Фесенко Н. М. 

 

Сидоренко В.М. 

Стилістичні особливості слів іншомовного 

походження. 

Опрацювати § 46, Виконати тести с. 160 

Стильове забарвлення лексики. Книжна й 

розмовна лексика. Оцінна лексика. 

Опрацювати § 47, Виконати тести с. 166, 

виконати варіант 9 за посібником О. 

Авраменка 

Стильова роль неологізмів і застарілої лексики Опрацювати § 48, Виконати тести с. 170, 

виконати варіант 10 за посібником О. 

Авраменка 

 Зайдіть за посиланням join.naurok.ua Введіть 

ім'я та прізвище, код доступу 680541 та 

приєднайтеся. Виконайте тестові завдання 

до ЗНО до 20 березня. 

 Перегляньте 21 березня о 1200 безкоштовну 

консультацію до ЗНО Олександра 

Авраменка https://www.youtube.com 

 Скористайтеся сайтом до підготовки до ЗНО 

«Усяка всячина з української мови» 
https://www.youtube.com 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 

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

Л. Костенко «Маруся Чурай» 

Повторити зміст ,образи роману Пантелеймона 

Куліша»Чорна рада» 

Прочитати.  

Прочитати роман у віршах, вивчити 

напам’ять поезію Л. Костенко (ту, що 

виноситься на ЗНО) 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

Явтушенко Н.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 

 

ІНФОРМАТИКА 

 

Заітченко Р.В. 

 

Viber 0680402479 

zaitchenkorv@gmail.com 

 

 

Фесенко Н.В. 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

 

Робота з текстом. Робота з векторними 

елементами. 

Опрацювати навчальний матеріал уроку 

(виконати всі вказівки уроку) 

Виконати практичні завдання, аналогічні 

тим, що розглядалися у відео вчителя 

Виконані вправи збережіть у форматі jpg та 

надішліть вчителю 

У одному зображенні використайте різні 

налаштування тексту (власне ім'я записати 

багато разів), результат теж здати вчителю 

для оцінювання (на поштову скриньку) 

Посилання на урок : 

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

informatics-10/модуль-графічний-

дизайн/растрова-графіка/урок-12 

Ретуш та художня обробка зображень, 

отриманих шляхом фотографування або 

сканування. Гама-корекція як засіб узгодження 

діапазону яскравості зображення і 

характеристик засобу його відтворення. 

Опрацювати навчальний матеріал теми 

Повторно виконати (при потребі) практичні 

завдання цієї сторінки. Зображення 

підібрати на власний розсуд. 

mailto:zaitchenkorv@gmail.com
mailto:nvfesenko2010@gmail.com
https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/модуль-графічний-дизайн/растрова-графіка/урок-12
https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/модуль-графічний-дизайн/растрова-графіка/урок-12
https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/модуль-графічний-дизайн/растрова-графіка/урок-12


Тонова корекція зображень. Робота з кольором. Переглянути навчальну презентацію до теми 

уроку. Відпрацювати навички роботи із 

фотографіями (за зразками у презентації). 

Посилання на урок: 

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

informatics-10/модуль-графічний-

дизайн/растрова-графіка/урок-13-14 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Янкова А.П.  

 

viber 0978355233 

 

 

 

Биченко Л.І. 

Мистецтво.Герундій ,інфінітив.с.180 

Мій улюблений фільм. 

 

 

 

Молодь та суспільство.Опрацювання нової 

лексики. 

 

Молодіжні організації та громади.Інфінітив та 

герундій. 

Впр.1,2с.195 усно. Впр.1с.200у 

Впр.3с.196ч.п. відповісти на запитання на 

с.197 

Письмові відповіді надсилати на вайбер. 

 

Виписати слова с.207, с.204-206 впр. 2 

читати 

 

С.210-211 правило опрацювати, вправа2,3 

письмово 

 

Математика 

 

Левченко І.О.  

www.ira06@meta.ua 

Працюємо по підручнику Математика. 

Адгебра:24.36-24.54 

Геоетрія:25.54-25.69 

Виконання завдань обов’язкове для 

всіх!!! 

Фото виконаних завдань присилати на 

пошту або писати у Фейсбуці чи Інстаграм. 

Кому, що не зрозуміло - писати там ! 

 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Манжула О.І.  

0992815238 

Глобальна економіка і тенденції її розвитку Опрацювати §21-22 ,скласти опорні записи, 

усні відповіді на запитання в кінці § 

http://www.ira06@meta.ua


 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

Дегтярьов Р.К. 

ruslandegtyarov@ukr.net 

 Опрацювати  §24-26скласти опорний 

конспект у вигляді тез 

 Виконати тестові завдання QR-кодс.231 

 

БІОЛОГІЯ 

 

Чуприна В.М. 

 

Viber 0969378453 

Види забруднення їхні наслідки для природних 

і штучних екосистем і людини. Поняття про 

якість довкілля. Критерій забруднення довкілля  

Опрацювати §47, опорний конспект . 

Виконати вправи: №2, 5,10 с 183 

 

Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки 

забруднення повітря та його охорона. 

Антропічний вплив на гідросферу. Причини 

порушення якості природних вод, дефіцит 

водних ресурсів. Охорона водойм. 

Опрацювати §48, 49, опорний конспект . 

Завдання на 2 тижні. 

 

ФІЗИКА 

 

Демченко І.М. 

 

0956626165 

Фотоефект. Закони фотоефекту.  Опрацювати: §34. Зробити конспект. 

Додатково: повідомлення «Застосування 

фотоефекту» 

Вправа 27 (завдання 3) 

Шкала електромагнітних хвиль. Опрацювати: §27  

Вправа 27( 2-4) 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

 

Корнієнко О.І. 

 

Дубина О.С. 

Виготовлення запланованого виробу. Продовжити роботу над виготовленням 

виробу. 

Завдання на 2 тижні. 
  

mailto:ruslandegtyarov@ukr.net


 

Астрономія 

 

Демченко І.М. 

0956626165 

Наша Галактика Тема: Наша Галактика, с. 92-96. Конспект 

 

ХІМІЯ 

 

Чуприна В.М. 

 

Viber 0969378453 

 

Якісні реакції на деякі катіони У групі «Юні Менделєєви» (Facebook) 

завантажити документ 11 Б хімія 

Якісні реакції на деякі аніони 

Завдання на 2 тижні 

У групі «Юні Менделєєви» (Facebook) 

завантажити документ 11 Б хімія 

  

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 раз юнаки, 15раз дівчата) 

 


