
Завдання для учнів 11-Б класу на період призупинення освітнього процесу 

 

Другий тиждень (23 – 27  березня 2020 року) 
 

23 березня 2020 року ПОНЕДІЛОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 

Фізика 

Шкала 

електромагнітн

их хвиль 

Прочитати § 35, вправа 

35 задачі 4-5 

Відео шкала електромагнітних хвиль 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr0PxobC3f0 

  

2. 

 Біологія та 

екологія 

 Основні 

джерела 

антропічного 

забруднення 

ґрунтів. 

Необхідність 

охорони 

ґрунтів. 

Опрацювати § 50 , 

таблиця ст.195 

https://youtu.be/sfYKdB_FZJ8 

  

3 

Геометрія 

Узагальнення і 

систематизація 

знань з теми 

«Об’єми 

геометричних 

тіл обертання» 

Повторити  § 8 – 11 

(формули). Розв’язати 

завдання на с. 286 – 287 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geometri-dlya-11-go-klasu-
na-temu-ob-em-til-obertannya-1706.html 

4 

Англійська 

мова 

Освіта. Чи 

престижно 

мати вищу 

освіту? 

  

  

Читати та доповнити 

речення  в.5 с.155 

Виконувати онлайн тест

ові завдання. 
  

1 Сайт для виконання тестових завдань 

https://zno.osvita.ua/english/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Yr0PxobC3f0
https://youtu.be/sfYKdB_FZJ8
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geometri-dlya-11-go-klasu-na-temu-ob-em-til-obertannya-1706.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geometri-dlya-11-go-klasu-na-temu-ob-em-til-obertannya-1706.html
https://zno.osvita.ua/english/


5 

Астрономія Сонце 
Прочитати с. 97-106. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=T4EGuV8vgIw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7-

7nnGnaaGU&pbjreload=10 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nwBZWsWdojc 

https://www.youtube.com/watch?v=jbppxYfIBpo&p

bjreload=10 

  

6 Фізична культура    

7 Інформатика    
 

24 березня 2020 року ВІВТОРОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 

Хімія 

Поняття про 

жорсткість 

води та 

способи її 

усунення 

Прочитати § 36 

,виконати  завдання №3 

,4 ст.172 

https://www.youtube.com/watch?v=jF94uqTK4SQ 

2 

Алгебра 

Класичне 

означення 

ймовірності  

§ 16, прочитати і 

вивчити правила. 

Розв’язати №16.2, 16.5, 

16.8, 16.9, 16.11. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-teoriya-ymovirnostey-
1610.html 

3 

Історія України 

Становлення У

країни як 

незалежної 

держави 

Переглянути відео, 

доповнити записи 

«Хронологія подій 

1991-2020» 

https://www.youtube.com/watch?v=3jIS2YcDAks 

https://www.youtube.com/watch?v=rpbSYdIhxTY 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T4EGuV8vgIw
https://www.youtube.com/watch?v=7-7nnGnaaGU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=7-7nnGnaaGU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=nwBZWsWdojc
https://www.youtube.com/watch?v=jbppxYfIBpo&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=jbppxYfIBpo&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=jF94uqTK4SQ
https://naurok.com.ua/prezentaciya-teoriya-ymovirnostey-1610.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-teoriya-ymovirnostey-1610.html
https://www.youtube.com/watch?v=3jIS2YcDAks
https://www.youtube.com/watch?v=rpbSYdIhxTY


4 

Історія України 

Становлення У

країни як 

незалежної дер

жави 

Переглянути відео, 

доповнити записи 

«Хронологія подій 

1991-2020» 

https://www.youtube.com/watch?v=NT2C-UE53ZM 

https://www.youtube.com/watch?v=FTXuLgEFbDo 

  

5 

Українська мова 

Стилістично 

забарвлена 

лексика. 

Книжна і 

розмовна 

лексика 

ЛЦОЯО тема 

«Стилістика»  Два 

варіанти 

https://www.youtube.com/watch?v=qN0UqGj178U 

https://www.youtube.com/watch?v=uItAc2QBZOU 

6 

Англійська мова 

Для чого 

потрібно вчити 

англійську? 

Усні 

висловлювання 

по темі. 

Підготувати 

повідомлення про 

переваги та недоліки 

вивчення англійської 

мови. 

Написати статтю в.10 

с.157 

  

  

Виконувати онлайн тес

тові завдання. 
  

  

1 Сайт для виконання тестових завдань 

https://zno.osvita.ua/english/ 

  

7 

Зарубіжна 

література 

 Вивчити  

с.154-164, 

прочитати повість 

«Старий і море» 

В зошиті завдання 16 

с.159 

 

Е.М. Гемінґвей. «Старий і море» 
https://www.youtube.com/watch?v=cz1sKfMTrcg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NT2C-UE53ZM
https://www.youtube.com/watch?v=FTXuLgEFbDo
https://www.youtube.com/watch?v=qN0UqGj178U
https://www.youtube.com/watch?v=uItAc2QBZOU
https://zno.osvita.ua/english/
https://www.youtube.com/watch?v=cz1sKfMTrcg


 

25 березня 2020 року СЕРЕДА 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 

Біологія та 

екологія 

Антропічний 

вплив на 

біорізноманіт

тя. 

Збереження 

біорізноманіт

тя як 

необхідна 

умова 

стабільності 

біосфери. 

Опрацювати §51 
https://youtu.be/6mXm9tEFeEI 

  

2 

Фізика 
Розв&apos;яз

уван-ня задач 

Виконати завдання 1-

4  ст. 209  

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=BwX3UAB4Yi

M 

  

3 

Захист Вітчизни 

Проникні 

поранення 

грудей. 

Огляд 

грудної 

клітки. 

Використанн

я 

герметизуюч

их 

(оклюзійних) 

Опрацювати § 22. 

Стор. 153-161 

  

Скласти алгоритм огляду 

та допомоги при 

пошкодженні грудної 

клітки. 
  

25.03.2020 р. 

https://www.youtube.com/watch?v=6NWTcIqPuzA 

https://www.youtube.com/watch?v=FlL8UkQcK4w  

https://youtu.be/6mXm9tEFeEI
https://www.youtube.com/watch?v=BwX3UAB4YiM
https://www.youtube.com/watch?v=BwX3UAB4YiM
https://www.youtube.com/watch?v=6NWTcIqPuzA
https://www.youtube.com/watch?v=FlL8UkQcK4w


наклейок. 

Поранення 

легень. 

Напружений 

пневмоторак

с . 
4 

Захист Вітчизни 

(медицина) 

Розділ 4. 

Домедична 

допомога в 

бойових 

умовах. Всту

п до курсу 

тактичної 

медицини. 

Причини 

превентивни

х смертей 

при бойовій 

травмі. Етапи 

надання 

домедичної 

допомоги 

Прочитати §14, дати 

відповіді на запитання 

с.86 

Підготувати повідомлення (презентація, відео) на 

тему: «Українські та іноземні жінки, які зробили 

значний внесок у лікарську справу» 

5 Інформатика    

6 

Українська мова 

Стилістичні 

можливості 

фразеологізмів 

ЛЦОЯО тема 

«Стилістика»  Два 

варіанти 

  https://www.youtube.com/watch?v=qN0UqGj178U 

https://www.youtube.com/watch?v=uItAc2QBZOU 

https://www.youtube.com/watch?v=vyrLCbYNlHg  

7 

Українська 

література 

Життєпис В. 

Симоненка. 

Поезії 

«задивляюсь у 

твої зіниці»,  

Вірш «Лебеді материнства» 

вивчити напам’ять» 

https://www.youtube.com/watch?v=7GMS2GejAZE  

https://www.youtube.com/watch?v=b2m-OEK4tlI  

https://www.youtube.com/watch?v=qN0UqGj178U
https://www.youtube.com/watch?v=uItAc2QBZOU
https://www.youtube.com/watch?v=vyrLCbYNlHg
https://www.youtube.com/watch?v=7GMS2GejAZE
https://www.youtube.com/watch?v=b2m-OEK4tlI


«Я» , «Лебеді 

материнства». 

 

26 березня 2020 року ЧЕТВЕР 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 
Українська мова 

Стилістичні 

можливості 

частин мови 

ЛЦОЯО тема 

«Стилістика»  Два 

варіанти 

https://www.youtube.com/watch?v=vyrLCbYNlHg  

2 

Географія 
Глобальна 

економіка 

Вивчити §25, виконати 

практичну роботу 8 

( с.148) 

https://mind.ua/news/20177853-shvejcarska-

kompaniya-vikupila-mikolayivskij-glinozemnij-

zavod   

3 

Геометрія 
Розв’язування 

вправ 

Виконати завдання для 

перевірки знань § 8 – 11, 

№1-8 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geometri-dlya-11-go-klasu-
na-temu-ob-em-til-obertannya-1706.html 

4 

Історія України 

Становлення 

України як 

незалежної де

ржави 

Розвʼязати 

тестові завдання Т.25 

http://onlinetribune.info/testi-z-kursu-istoriya-

ukraini/ 

  

5 

Історія України 

Становлення 

України як 

незалежної де

ржави 

Розвʼязати 

тестові завдання Т.26,27 

http://onlinetribune.info/testi-z-kursu-istoriya-

ukraini/ 

  

6 
Фізика 

Розв’язування 

задач 

 

Скласти 12 тестових 

завдань до §§ 24-31 

 

7 Фізична культура    
 

https://www.youtube.com/watch?v=vyrLCbYNlHg
https://mind.ua/news/20177853-shvejcarska-kompaniya-vikupila-mikolayivskij-glinozemnij-zavod
https://mind.ua/news/20177853-shvejcarska-kompaniya-vikupila-mikolayivskij-glinozemnij-zavod
https://mind.ua/news/20177853-shvejcarska-kompaniya-vikupila-mikolayivskij-glinozemnij-zavod
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geometri-dlya-11-go-klasu-na-temu-ob-em-til-obertannya-1706.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geometri-dlya-11-go-klasu-na-temu-ob-em-til-obertannya-1706.html
http://onlinetribune.info/testi-z-kursu-istoriya-ukraini/
http://onlinetribune.info/testi-z-kursu-istoriya-ukraini/
http://onlinetribune.info/testi-z-kursu-istoriya-ukraini/
http://onlinetribune.info/testi-z-kursu-istoriya-ukraini/


 

 

27 березня 2020 року П’ЯТНИЦЯ 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 
Хімія 

Сучасні 

силікатні 

матеріали 

Прочитати § 38,виконати 

завдання №4 ст.180 
https://www.youtube.com/watch?v=Jsl81sgaKls 

2 

Українська 

література 

Дмитро 

Павличко. 

Пісенна 

лірика поета 

«Два кольори» вивчити 

напам’ять 

https://www.youtube.com/watch?v=VHQF9JclWL0  

https://www.youtube.com/watch?v=wdbvnbQliqY  

3 

Всесвітня історія 

Практичне 

заняття 

«Міжнародні 

відносини» 

Підготувати презентацію 

на тему «Міжнародні 

відносини ІІ половини 20 

– початку 21ст.:точки 

перетину інтересів» 

http://www.info-library.com.ua/books-text-

8874.html 

https://moyaosvita.com.ua/istoriya/mizhnarodni-

vidnosini-v-kinci-20-pochatku-21-stolittya/ 

https://i100rik.com.ua/mizhnarodni-vidnosini-

naprikintsi-xix-na-pochatku-xx-st/ 

  

4 Фізична культура    

5 

Алгебра 
Розв’язуванн

я вправ 

Повторити § 16. 

Розв’язати №16.13, 16.15, 

16.16, 16.17, 16.18. 

https://zno.osvita.ua/mathematics/ 

6 

Англійська мова 

Зв’язок 

ЮНЕСКО та 

шкіл. 

Читати висловлювання і 

вирішити згоден чи не 

згодин з ними в.2 с.158 

Вивчити слова в.3 с.158 

1. Підготовка до ЗНО. Reading. 

https://www.test-

english.com/reading/b2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Jsl81sgaKls
https://www.youtube.com/watch?v=VHQF9JclWL0
https://www.youtube.com/watch?v=wdbvnbQliqY
http://www.info-library.com.ua/books-text-8874.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-8874.html
https://moyaosvita.com.ua/istoriya/mizhnarodni-vidnosini-v-kinci-20-pochatku-21-stolittya/
https://moyaosvita.com.ua/istoriya/mizhnarodni-vidnosini-v-kinci-20-pochatku-21-stolittya/
https://i100rik.com.ua/mizhnarodni-vidnosini-naprikintsi-xix-na-pochatku-xx-st/
https://i100rik.com.ua/mizhnarodni-vidnosini-naprikintsi-xix-na-pochatku-xx-st/
https://zno.osvita.ua/mathematics/
https://www.test-english.com/reading/b2/
https://www.test-english.com/reading/b2/


7 Інформатика    
 


