
 

Графік 

 проведення онлайн уроків  

під час дистанційного навчання з 09.04.2021 по 16.04.2021  

учнів 11-А класу 

школи І-ІІІ ступенів №289 Дарницького району м. Києва  

 

 

Завдання на час дистанційного навчання з 09.04.2021 по 16.04.2021 

 

11-А 

Українська мова https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelli

ng/numerals%20_and_nouns.html  

За поданим посиланням повторити даний 

матеріал з розділу “Морфологія”. Виконати всі 

завдання на даній сторінці. 

Король Н. П. 

nataliyakorol43@gmail.com  

Українська література Василь Стус. Опрацювати біографію. Зробити 

записи про життя і творчість.  

Виразно читати поезію Стуса за підручником, 

один з віршів вивчити напам’ять.  

Виконати тести за творчістю В. Стуса (за 

посібником Авраменка) 

Король Н. П. 

nataliyakorol43@gmail.com  

Англійська мова Опрацювати Book p.213-218(виконувати вправи з 

підручника згідно вказаних вказівок), p.219-224( 

повторення вивченого матеріалу) 

WB p.101-110 

Паламарчук Ольга 

Олександрівна   

olgapam@i.ua 

Зарубіжна література 7 урок. Провідні тенденції в драматургії ІІ 

пол. ХХ ст. Формування «театру абсурду» як 

явища театрального авангарду в 1950-1960-х 

рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків 

митців («Гостина старої дами» Ф. 

Дюрренматта, «Санта-Крус» М. Фріша, 

«Носороги» Е. Йонеско, «Чекаючи на Годо» С. 

Беккета). Жанрові новації (драма-притча, 

трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеcку 

tany2016kiev@gmail.com  
Плугова Тетяна 

Олександрівна 
 

 

№ 

з/п 
Предмет ПІБ вчителя 

Графік уроків 

(день тижня/час) 

1 Фізика і астрономія Пегета Л.В. Пн 09.00-09.30 

Пн 09.30-10.00 

2 Українська мова Король Н.П.  Вт 12.00-12.30 

Чт 10.00-10.30 

3 Алгебра Доманська А.І. Пн 10.30-11.00 

Пн 11.00-11.30 

4 Геометрія Доманська А.І. Пн 12.00-12.30 

5 Історія України Гумен Л.В. Вт 09.30-10.00 

6 Хімія Шевченко О.В. Вт 10.30-11.00 

7 Англійська мова Паламарчук О.О.  Чт 12.30-13.00 

Пт 09.30-10.00 
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у творах. Постмодернізм – одне із 

найяскравіших літературних явищ останніх 

десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. 

Постмодерністське мистецтво: елітарна й 

масова культура. ДЗ с. 212-220, створити 

кластер “Постмодернізм” 

8 урок. Милорад Павич (1929 – 2009). «Скляний 

равлик». с. 220-226. ДЗ Читати, слухати твір 

“Скляний равлик” 

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

Історія України Параграф 35 читати; виписати, вивчити дати і 

події на  стор.237; Охарактеризувати події на 

Сході країни навесні 2014 р.; назвати основні 

події АТО; визначити переваги і недоліки 

Мінських угод (письмово). 

Параграф 36 читати; визначити позитивні і 

негативні тенденції розвитку економіки у 2010-х 

рр.(усно) 

Підготовка до ЗНО: Україна в умовах 

десталінізації (1953-1964 рр.) 

sl.gumen@gmail.com 

Гумен Л.В. 

Всесвітня історія 
Параграф 28-29 читати; визначити причини 

“холодної війни”; пояснити зміст понять 

Берлінська криза, Карибська криза. 

sl.gumen@gmail.com 

Гумен Л.В. 

Алгебра Виконати тест за посиланням та розв’язання 

записати в зошиті 

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

linijni_kvadratni_racionalni_rivnjannja_ta_systemy_r

ivnjan/  

Ткаченко Анна Ігорівна 

anna.igorivna82@gmail.com 

Геометрія Виконати тест за посиланням та розв’язання 

записати в зошиті 

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

kolo_ta_krugh_mnoghokutnyky/  

Ткаченко Анна Ігорівна 

anna.igorivna82@gmail.com 

Біологія і екологія Читати пар 39-45. 

Письмово 1)чому для боротьби  зі шкідниками 

сільського господарства слід використовувати 

біологічні та генетичні методи боротьби замість 

хімічних? 

2) Чому на певних етапах історичного розвитку 

біосфери життя могло існувати лише у воді? 

Білан Єлизавета Пилипівна 

elizavetafilipovna@ukr.net  

Географія Пар 25.26 читати. дати визначення понять: 

інвестиційний ринок; фінансові послуги;світові 

фінансові центри. 

Геополітика, с.105 законспектувати. 

Пархоменко Марія Євгенівна 

Фізика і астрономія §38 прочитати, Завд.38(1-3) письмово 

Астрономія §27 прочитати 

Пегета Леся Валеріївна 

lesapegeta@gmail.com  

Хімія Заходимо в Google na urok,хімія 11кл.,онлайн 

тести. Знаходимо тест"Визначення йонів та 

деяких солей"автор Міщенко Г.М.,16 запитань. 

Виконати цей тест. 

Шевченко Ольга Василівна 

olgavasulivnashevchenko@ukr.

net  
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Підручник,стор.193,практична робота,варіант2. 

Виконати письмово.&32,опрацювати. 

Фізична культура Ранкова гімнастика Бондарчук Лідія Борисівна 

Основи медичних знань Пар. 22 відповісти на 3.4 запитання письмово. 

Пар.23 відповісти на 6.7 запитання письмово. 

Пар. 24 відповісти на 5 запит. письмово 

Білан Єлизавета Пилипівна 

elizavetafilipovna@ukr.net    

Мистецтво Створити фотокомпозицію - копію до будь - 

якої відомої картини. Потрібно 

сфотографувати свою композицію - копію 

максимально наближено до оригіналу. А 

потім фото своєї роботи переслати разом з 

оригіналом відомої картини. Картину  

потрібно підписати (назва та автор).Зразок 

на сайті, (зліва картина Серебрякової, а 

зправа композиція копія до неї. 
https://mbk-
news.appspot.com/suzhet/izoizolyaciya/ 

andreaklim@ua.fm 

Клименко Л.М. 

Технології Продовження теми "Декупаж". 

Вироби інтер'єрного призначення в техніці 

"декупаж" на своє вподобання ( оздоблення 

кухонної досточки, шкатулки, серветки, футболки 

та ін.). Обов'язково  користуватися 

інформаційними джерелами. 

Лепеха Л.М. 

Lepehalidia@gmail.com 
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