Завдання для самостійного опрацювання матеріалу
(під час карантину) з 04.05. по 08.05.2020 року
Для учениць 10 класу:
Українська мова
 Опрацювати теоретичний матеріал параграф 56-57 с.175-176;
 виконати усно тести впр. 5 с.177 та письмово впр. 2 с.176.
Українська література
 Опрацювати і законспектувати теоретичний матеріал с.235-239;
 випишіть художні засоби і тропи з поезій М. Вороного «Блакитна Панна» та
«Інфанта».
Зарубіжна література
 Підготуватись до тестування з раніше вивчених тем.
Англійська мова
 Модальні дієслова will, may, might. Записати граматику у граматичний
зошит. Виконати вправи з miniworkbook 3,4 ст.112. Записати нові слова у
словник. Читати текст на сторінці 54.
Німецька мова
 Скласти 10 речень про себе використовуючи вивчений матеріал та слова
записані у словнику. Перевірка зошитів.
Історія України
 Повторити розділ «І Світова і початок української революції 1917-1918 рр.
Опрацювати презентацію до цього розділу на диску
 Підготуватись до тестування у програмі Classtime
Всесвітня історія
 Наслідки ІІ Світової
Громадянська освіта.
 Опрацювати Тему 7; Параграф 45-46 «Лобіювання інтересів та корупція».
Готовитись до опитування онлайн.
Філософія
 «Філософія України ХХ ст»
Хімія
 Опрацювати тему: «Загальні поняття про біологічно активні речовини
(вітаміни, ферменти)», параграф 33 ст. 187, зробити конспект
використовуючи презентацію;
 Повторити тему: «Зв’язки між класами органічних речовин», підготуватися
до онлайн тестування на платформі «Classtime».
Біологія та екологія
 Опрацювати тему: «Репродуктивне здоров’я. Сучасні перспективи
репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції
розмноження у людини.», параграф 62 ст. 256, зробити конспект
використовуючи презентацію;
 опрацювати тему «Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що
розвивається (явище ембріональної індукції)», параграф 63 ст. 260, зробити
конспект використовуючи презентацію.

Захист Вітчизни (основи медичних знань)
 опрацювати тему: «Алгоритм надання домедичної допомоги при травмі
голови. Алгоритм надання домедичної допомоги при травмі хребта»,
зробити конспект використовуючи презентацію.
Географія
 Опрацювати параграф 44-45, підготуватись до тестування.
Алгебра
 Перегляд онлайн-уроку Всеукраїнської школи з теми: «Знаходження
проміжків зростання і спадання функції» та повторення теми «
Перетворення виразів, які містять корені n-го степеня та степені з
раціональними показниками
Геометрія
 Перегляд онлайн-уроку Всеукраїнської школи з теми: «Перетворення
простору. Координати та вектори в просторі»
 Перегляд онлайн-уроку Всеукраїнської школи з теми: « Екстремуми
функції».
Інформатика
 Опрацювати тему: «Ретуш та художня обробка зображень, отримання
шляхом фотографування або сканування», написати конспект та дати
відповідь на питання у презентації.
 Опрацювати тему: « Тонова корекція зображень. Робота з кольором».
написати конспект та дати відповідь на питання у презентації.
Християнська етика
 Опрацювати тему Християнські родини – приклад для наслідування.
Основи сім'ї
 Опрацювати тему: Шлюб. Види шлюбів.
Для учениць 11 класу:
Українська мова
 Виконати тести у формі ЗНО
Українська література
 Виконати тести у формі ЗНО
Зарубіжна література
 Підготуватись до тестування з раніше вивчених тем.
Англійська мова
 Творче завдання написати твір на 10-12 речень на тему: «My plans for future.
Choosing a carrier».
Історія України
 Повторити розділ «Україна у складі СРСР 1921-39 рр». Опрацювати
презентацію до цього розділу на диску. Підготуватись до тестування у
програмі Classtime
Всесвітня історія
 Опрацювати тему: «Тенденції світового розвитку у ХХІ ст» Бути готовим до
онлайн-опитування.
Хімія

 Опрацювати тему: «Місце металічних елементів у періодичній системі», параграф
32 ст.170, написати конспект використовуючи дану презентацію. Виконати
тести у формі ЗНО;
 Опрацювати тему: «Особливості будови атомів металів. Поширення у
природі», параграф 33 ст. 177, написати конспект використовуючи дану
презентацію. Виконати тести у формі ЗНО.
Біологія та екологія
 Опрацювати тему: «Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок
вітчизняних учених-селекціонерів», параграф 55 ст.214. Написати конспект
уроку використовуючи презентацію. Виконати тести у формі ЗНО;
 Опрацювати тему: «Сучасні методи селекції тварин, рослин і
мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи.», параграф 56
ст.218. Написати конспект уроку використовуючи презентацію. Виконати
тести у формі ЗНО.
Захист Вітчизни (основи медичних знань)
 Опрацювати тему: «Застосування МГП», написати конспект
використовуючи дану презентацію.
 опрацювати тему: «Засоби і методи ведення воєнних дій», зробити конспект
використовуючи презентацію.Підготуватись до тестування у програмі
Classtime.
Географія
 Опрацювати параграф 32-33, виконати завдання на сторінці 143,
підготуватись до тестування.
Алгебра
 Перегляд онлайн-уроку Всеукраїнської школи з теми: «Застосування формул
конбінаторики для знаходження ймовірностей випадкових подій».
Геометрія
 Перегляд онлайн-уроку Всеукраїнської школи з теми: « Зображення
геометричних тіл» та «Вибірка. Вибіркові характеристики».
Інформатика
 Опрацювати тему: «Ретуш та художня обробка зображень, отримання
шляхом фотографування або сканування», написати конспект та дати
відповідь на питання у презентації.
 Опрацювати тему: « Тонова корекція зображень. Робота з кольором».
написати конспект та дати відповідь на питання у презентації.
Християнська етика
 Опрацювати тему: Неорелігії та атеїзм.
Основи сім'ї
 Практична робота: Проект мого життя.

