
Завдання для опрацювання Домашнє завдання11 клас
1 Алгебра

2 Англ. мова

3 Укр. мова

4 Географія

5 Всесв. істор.

6 Хімія

7 Фіз-ра

1 Біологія
Сучасні методи селекції тварин, рослин і 

мікроорганізмів
Опрацювати параграф 53

2 Укр. мова Діалогічні жанри. Особливості листування.  Повторити  П.55-56,впр.4(Б)

3 Труд. навч.

Проєкт «Краса та здоров’я» «Зелена 

косметика». Натуральні продукти, 

різноманітні ефективні сполуки, створені 

природою.

Ознайомитись з матеріалом.

4 Астрономія 

Історія розвитку уявлень про всесвіт. 

Походження та розвиток Всесвіту. Основні 

положення спеціальної теорії відносності.

Опрацювати п. 29-30, дати 

відповіді на запитання

5 Інформатика

Листівка. Композиційні прийоми 

створення листівки. Шрифтові  композиції 

та графічні елементи листівок.

Опрацювати матеріал уроку. 

Виконати практичне завдання

6 Фізика Ядерний реактор. П. 46

7

 1 Укр. літ 

Історико-культурна ситуація наприкінці 20-

на початку 21ст. З'ява нового 

літературного покоління  

Опрацювати с.239-240(запис. 

теорію літератури)

2 Історія. Укр.
Урок-узагальнення з теми «Становлення 

Украіни як незалежноі держави»
повт п.20-26

3 Хімія

Розв’язання комбінованих розрахункових 

задач
https://www.youtube.com/watch?v=5

UjX1geJaLY

4 Англ. мова Виконати вправи 2, 3 ст.211-212.

5 Геометрія 

Розв’язування задач на обчислення 

об’ємів та площ поверхонь 

многогранників. (призма)

Повторити формули № 8.56, 1.43, 

8.22
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https://www.youtube.com/watch?v=5UjX1geJaLY


6 Зар. літ.

Джон Майкл Ґрін (нар. 1977). «Провина 

зірок». «Провина зірок» — розповідь про 

історію кохання невиліковно хворих юнака 

та дівчини. Образи головних героїв. Ідея 

цінності життя. Символіка назви твору. 

Ліризм, іронічність оповіді.

Переглянути презентацію та 

кінофільм «Винні зірки» 

(Режисер: Джош Бун) Розвиток 

мовлення (письмово) Твір-

роздум «Зашифроване послання 

світу «здорових і дорослих» у 

романі Джона Майкла Ґріна 

«Провина зірок».

7 Історія Укр. Урок тематичного контролю
виконати тестові завдання за 

посиланням на стор.199.

1 Фізика
Методи реєстрації іонізуючого 

випромінювання

Опрацювати п. 48, дати відповіді 

на запитання

2 Геометрія 

Розв’язування задач на обчислення 

об’ємів та площ поверхонь 

многогранників.(піраміда)

Повторити формули № 3.32, 9.23, 

9.26, 

3 Укр. мова РЗМ . Складання  електронних листів. 
Написати лист-запрошення 

батьків на випускний бал.

4 Алгебра
Повторення. Розв’язування текстових 

задач.

Опр. опорний конспект, виконати 

завдання за посиланням 

5 Фіз-ра Ранкова зарядка

6 Зах.Вітч

7 істор. Украіни Творення новоі Украіни п.27-28 вивчити

1 Фізика Захист від іонізуючого випромінювання.
Опрацювати п. 48, виконати тест 

за посиланням

2 Біологія
Явище гетерозису та його генетичні 

основи
 Параграф 55,56

3 Укр. літ. 

Поезія : І.Римарук"Обнови 

",Ю.Андрухович" Астролог", О.Забужко" 

Рядок з автобіографії" ," Читаючи історію".   

c.241-243 виразно  читати , вміти  

аналізувати.

4 Англ. мова
Написати відповіді на питання 

вправа №2 , ст.216

5 Труд. навч.

Проєкт «Краса та здоров’я» «Зелена 

косметика». Натуральні продукти, 

різноманітні ефективні сполуки, створені 

природою.

Ознайомитись з матеріалом.

6 Фіз-ра Ранкова зарядка

7 Осн. здор. 

2
4

 к
ві

тн
я 

 П
'я

тн
и

ц
я

2
2

 к
ві

тн
я 

 С
ер

ед
а

2
3

 к
ві

тн
я 

Ч
ет

ве
р


