ПІП

Предмет
Зарубіжна
література

12 клас

Розділ: «Із літератури кінця ХХ- початку ХХІ ст.»
Тема: «Постмодернізм у літературі другої половини ХХ ст.»
Завдання: передумови виникнення постмодернізму, що таке модернізм, представники; масова та елітарна
Яковенко Юліана
культура, (конспект в зошиті)
Валентинівна
Підручник -https://pidruchnyk.com.ua/11klas/svitova_literatura11/
Посилання : https://www.1000z.com.ua/
http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_iz_zar_lit/11_klas/20-2
Математика
Підготуватись до контрольної роботи з теми: «Повторення вивченого за курс алгебри та початків аналізу».
(алгебра)
Підручники:
-Математика. Рівень стандарту. 10 клас. А.Г. Мерзляк., Д.А.Номіровський, В.Б. Полонський., М.С. Якір.ї
-Математика. Рівень стандарту. 11 клас. А.Г. Мерзляк., Д.А.Номіровський, В.Б. Полонський., М.С. Якір.
Повторити теорію:
§1. §2. §3. за 10 клас
§1. §2. §3. за 11 клас
Гладун
Ірина
Математика
Тема№3: «Повторення вивченого за курс геометрії»
Миколаївна
(геометрія)
Теми уроків:
- Основні поняття та аксіоми планіметрії та стереометрії
- Паралельність прямих та площин у просторі.
Підручники:
-Математика. Рівень стандарту. 10 клас. А.Г. Мерзляк., Д.А.Номіровський, В.Б. Полонський., М.С. Якір.ї
Повторити теорію §4.
Виписати та вивчити всі розв’язані задачі з даного параграфу
Екологія
Розділ : «Колообіг речовин та енергії. Проблема збалансованого природокористування
Тема : «Колообіг речовин та потоків енергії та вплив на них антропогенних факторів. Найважливіші баланси у
Ільчук
природокористуванні
Олег Сергійович
Завдання :параграф 12-13, ст.. 50-57, завд. 1-4
Підручник -Л.П. Царик, П.Л. Царик, Екологія 11 клас, 2012
Українська мова Тема : « Стилістичні особливості слів іншомовного походження. Стилістичне забарвлення лексики »
Завдання:Законспектувати книжна та розмовна лексика
Лукова
Підручник - Авраменко О.. Українська мова 11 клас 2018
Аліна
Українська
Тема : «Творчий шлях Ліни Костенко»
Володимирівна
література
Завдання : Читати «Страшні слова ,коли вони мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера»
Підручник - Авраменко О.. Українська література 11 клас 2017
Історія
Розділ : «Україна в умовах незалежності»
Медвідь

Андрій
Юрійович

Санько Ярослав
Віталійович

України

Тема : «Основні принципи зовнішньої політики України», «Повторення»
Завдання : доповіді і реферати на тему: «Зовнішньополітичні орієнтири незалежної України», «Українська
діаспора»
Підручник - § 25- 26
Посилання : http://www.urok.net.ua/11-klas/istoriya-ukra%D1%97ni-profilnij-riven-pidruchnik-dlya-11-klasu-avtgisem-o-v-martinyuk-o-o-2019.html,
Всесвітня
Розділ : «Розвиток культури світу в др.. пол.. ХХ – поч.. ХХІ ст..»
історія
Тема : «Глобалізація. Антиглобалістські рухи», «Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства»
Завдання : прочитати параграф, написати есе чи міні-твір на тему Плюси і мінуси інформаційного суспільства.
Підручник - § 26.
Посилання : https://drive.google.com/file/d/19cvmoEUt-a4i8oguQRUv6CjWNk5YOthN/view
Людина і світ
Розділ : «Громадянське суспільство», «ЗМІ»
Тема : «Поняття громади. Місцеве самоврядування», «ЗМІ і їх роль в демократичному суспільстві»
Завдання : доповіді, виписати види ЗМІ з підручника. §38, 56
Підручник - https://pidruchnyk.com.ua/456-lyudina-svt-bakka-margolna-meleschenko-11-klas.html,
Англійська мова Розділ : «Наука і технічний прогрес
Тема : «Людина і розвиток науки. Passive Voice Revision
Завдання : Passive Voice Впр.4 ст.137
Підручник - Англійська мова 11 клас Карпюк 2019
Посилання : https://4book.org/uchebniki-ukraina/11-klass/angliyska-mova-11-klas-karpyuk-2019
Розділ : «Наука і технічний прогрес
Тема : «Вплив діяльності людини на довкілля.
Завдання : Tense Forms: Present, Past, Future Впр.4 ст.141
Підручник - Англійська мова 11 клас Карпюк 2019
Посилання : https://4book.org/uchebniki-ukraina/11-klass/angliyska-mova-11-klas-karpyuk-2019
Розділ : «Наука і технічний прогрес
Тема : «Проблеми екології.
Завдання : Sequence of Tenses Впр.5 ст. 143
Підручник - Англійська мова 11 клас Карпюк 2019
Посилання : https://4book.org/uchebniki-ukraina/11-klass/angliyska-mova-11-klas-karpyuk-2019
Розділ : «Наука і технічний прогрес
Тема : «Технічний прогрес і наше майбутнє
Завдання : Вживання Future Simple Tense ст. 143 вивчити
Підручник - Англійська мова 11 клас Карпюк 2019
Посилання : https://4book.org/uchebniki-ukraina/11-klass/angliyska-mova-11-klas-karpyuk-2019

Інформатика

Шевченко Галина
Єгорівна

Астрономія

Розділ : «Наука і технічний прогрес
Тема : «Шляхи вирішення екологічних проблем.
Завдання : 2nd Conditional. Впр.5 ст.145
Підручник - Англійська мова 11 клас Карпюк 2019
Посилання : https://4book.org/uchebniki-ukraina/11-klass/angliyska-mova-11-klas-karpyuk-2019
Розділ : «Наука і технічний прогрес
Тема : «Молодь захищає довкілля.
Завдання : Passive Voice Revision Впр.4 ст.149
Підручник - Англійська мова 11 клас Карпюк 2019
Посилання : https://4book.org/uchebniki-ukraina/11-klass/angliyska-mova-11-klas-karpyuk-2019
СЛОВА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
an advance, a breakdown, an existence, a fossil, a fuel, an implication, radiation, reduction, g
greenhouse gas, ozone layer, to preserve, conesquent, nuclear, despite smth, in this respect
to become commonplace, to cope with smth, to keep pace with, to strive for perfection,
acid rain, extinction, a particle, shortage, waste disposal, to escape, to react, damaging
to prevent, to avoid, to protect, survival, a yield, global warmin
an interference, pesticides, to complain, to convince, to dig, to persuade, to remind, harmful, renewable, sustainable
Розділ 4: «Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів.
Сучасні сервіси Інтернет»
Тема «Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди
веб-сторінок»
Завдання: опрацювати теоретичний матеріал (стр. 224-242).
Література: Інформатика рівень стандарту (Ривкінд) 11 клас (https://pidruchnyk.com.ua/450-nformatika-rvenstandartu-rivknd-11-klas.html)
Розділ: «Основи практичної астрономії»
Тема «Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі. Фізичні змінні зорі»
Завдання: опрацювати теоретичний матеріал.
Література: Астрономія за 11 клас рівень стандарту (http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/astronomyarven-standarty-za-navchalnoyu-programoyu-avtorskogo-kolektivy-pd-kervnitstvom-yatskva-ya-s-pdrychnik-dlya-11klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti)

