
10-А клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова
1 03.04  Навчальний диктант. Аудіювання науково-популярного тексту. Написати диктант. Диктант буде у Вайбері. (Аудіозапис).
2 07.04  Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку. Опрацювати матеріал параграфа 52, виконати вправи 2, 3, 4,5,6.

3 10.04  Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування тексту 
публіцистичного стилю. Підготувати усний переказ тексту. ( Текст переказу буде у вайбері).

4
14.04  Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому 
відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та 
абстрактним значенням

Опрацювати матеріал параграфа 54, виконати вправи 2, 3, 4,5.

5
17.04  Уроки мовленнєвого розвитку. Письмове складання розповіді 
про подорож Україною або світом із зазначенням назв мешканців 
відвіданих місць.

Скласти та записати у зошиті розповідь про подорож Україною або 
світом із зазначенням назв мешканців відвіданих місць.

6
21.04  Уроки мовленнєвого розвитку. Письмове складання розповіді 
про подорож Україною або світом із зазначенням назв мешканців 
відвіданих місць.

Повторити матеріал параграфів 52-54, виконати вправу 6,7.

Українська література

1

03.04  Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. 
Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й 
самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій 
«На крилах пісень», її висока оцінка І. Франком. Основні цикли 
поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. ТЛ: 
неоромантизм.

Опрацювати матеріал підручника с.205-212., скласти план до статті. https://www.youtube.com/watch?v=UcbhCVc4FU8 

2

07/04  «Сontra spem spero!» як світоглядна декларація сильної, 
вольової особистості. Символічність, романтичні образи, 
образотворчий прийом контрасту. Призначення поета й поезії, 
мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти 
не твердая криця...»).

Вивчити напам'ять поезію «Сontra spem spero!». Опрацювати 
матеріал підручника с.212-221. https://www.youtube.com/watch?v=uOsYUKsrh6M

3
10/04  Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети 
(«Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші 
«Стояла я і слухала весну. »

Навчитися виразно читати та аналізувати поезію «Мріє, не зрадь», 
"Стояла я і слухала весну."Підготувати презентацію "Пейзажна 
лірика Лесі Українки", читати драму-феєрію " Лісова пісня".

https://www.youtube.com/watch?v=uMG4-_WEh-k

4 14/04  Урок мовленнєвого розвитку. Написання асоціативного етюду, 
викликаного певним художнім образом.

Записати асоціативний етюд художнього образу Лесі Українки, 
читати драму-феєрію " Лісова пісня". https://www.youtube.com/watch?v=Cq8T0p0TBKk

5 17/04  Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа 
сюжету. ТЛ: драма-феєрія.

Опрацювати матеріал підручника с.221-226, записати у зошит 
визначення поняття "драма-феєрія". https://www.youtube.com/watch?v=W2ttQkuegb8

6

21/04  Символічність образів Мавки і дядька Лева - уособлення 
духовності і краси. Мати Лукаша й Килина - антиподи головної героїні 
Мавки. Симбіоз високої духовності й буденного прагматизму в образі 
Лукаша.

Опрацювати матеріал підручника с.226-227, дайте відповіді на 
запитання впр.7, с.227-228 (письмово).

Зарубіжна література
1  8. 04. Розвиток мовлення. Аналіз вірша Верлена чи Рембо Прочитати,що таке" Нова драма".Драма-феєрія
2 15.04. Зміни в драматургії на межі 19-20 ст."Нова драма" Прочитати статтю підручника. Стор.234

3 22.04. Моріс Метерлінк (1862-1942). " Синій птах".Метерлінк як 
теоретик і практик"нової драми"

Прочитати та проаналізувати п"єсу " Синій птах".Дати відповіді на 
питання ,стор. 243

Німецька мова
1 6.04.Контрольна робота

2 8.04.Наші країни.Введення нової лексики Слова в словник: с.150; впр.4, с.151(читати), впр.1,3, с.150 
(опрацювати), впр.5, с.151 (писати)

3 13.04.Наші країни.Розвиток навичок усного мовлення Слова в словник: с.153; впр.3, с.153 (читати), впр.1,2, с.153 
(опрацювати), впр.6, с.154 (писати)

https://www.youtube.com/watch?v=UcbhCVc4FU8
https://www.youtube.com/watch?v=uOsYUKsrh6M
https://www.youtube.com/watch?v=uMG4-_WEh-k
https://www.youtube.com/watch?v=Cq8T0p0TBKk
https://www.youtube.com/watch?v=W2ttQkuegb8


4 15.04.Домашнє читання Слова в словник: с.154, текст для читання та перекладу: впр.5а, с.
154. Виконати письмово в зошит переклад двох пунктів (на вибір)

5 22.04.Австрія.Знайомство з країною Слова в словник: с.158; впр.3, с.161 (читати), впр.1,2, с.158 
(опрацювати), знайти цікаві факти про Австрію

Історія України

1 7.04 Урок узагальнення за темою "Західноукраїнські землі в 
міжвоєнний період" Повторити §28-29 Завдання будуть в групі

2 8.04 Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової 
війни. Розкол ОУН Опрацювати §30  с. 197-202 https://www.youtube.com/watch?v=PkkXRTXRtxY

3 14.04 Окупація Червоною армією західноукраїнських земель. 
Радянізація нових територій Опрацювати §30  с. 202-207 https://www.youtube.com/watch?v=FpLF8YhqtN8

4 15.04 Окупація України військами Німеччини та її союзниками Опрацювати §31  с. 208-217 https://www.youtube.com/watch?v=VkACkR8iHrc
5 21.04 Німецький "новий порядок". Голокост. Трагедія Бабиного Яру Опрацювати §32  с. 218-226 https://www.youtube.com/watch?v=bnRyRpLoGnw

6 22.04 Опір окупантам. Український визвольний рух. Радянський 
партизанський рух Опрацювати §33  с. 227-230 https://www.youtube.com/watch?v=wC6xTRJeQdI

Всесвітня історія
1 9.04 Початок Другої світової війни Опрацювати §28  с. 125-133 https://www.youtube.com/watch?v=otsT0I435qI
2 16.04 Воєнні дії в середині 1941-1942 рр. Опрацювати §29  с. 133-140 https://www.youtube.com/watch?v=ATpdw6Wt6HM

3 23.04 Воєнні дії в другій половині 1942 - 1943 рр. Особливості 
окупаціного режиму і руху Опору Опрацювати §30-31  с. 140-149 https://www.youtube.com/watch?v=5Bf32TKiZ78

Громадянська освіта
1 02.04. Підприємницька діяльність. Правовий захист бізнесу. Параграф 43, стор. 194

2 06.04.Тема. Учасники ринку праці:роботодавці й наймані працівники. 
Професії. Заробітна плата. Параграф 44,стор.200

3 09.04.Тема. Поняття лобізму. Сутність корупції. Параграф 45,стор. 206 https://drive.google.com/file/d/1-Wq-
AySMHQ9E5c72nS1Og2tIwLuwKXQ-/view?usp=sharing

Алгебра

1 Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків 
функцій.06.04. Розв'язати  23.5,23.7.

2 Розв'язування задач і вправ на застосування похідної до 
дослідження функцій та побудови графіків функцій.09.04. Розв'язати  23.9,23.10.

3 Найбільше та найменше значення функції на відрізку.13.04. Опрацювати п. 24. Розв'язати 24.1, 24.2.

4 Розв'язування задач і вправ на знаходження найбільшого та 
найменшого значення функції на відрізку.16.04 Розв'язати  24.3, 24.4.

5 Розв'язування задач прикладного змісту. 23.04. Розв'язати  24.5, 24.6.
Геометрія

1 Формули для обчислення довжини вектора, кут між векторами.08.04. Опрацювати п 13, 14.Розв'язати 13.2, 13.4,:14.2.
2 Розв'язування задач і вправ.10.04. Розв'язати 13.8, 13.10,14.7.
3 Узагальнення та систематизація знань.15.04. Розв'язати 13.12, 13.16,14.8.
4 Контрольна робота за темою " Координати і вектори".17.04. Тематична контрольна робота."Координати і вектори в просторі".
5 Повторення.Паралельність прямих і площин у просторі.22.04. Розв'язати ст. 359 завдання 1.
6 Повторення.Перпендикулярність прямої і площини. 24.04. Розв'язати ст. 359 завдання 2.

Біологія
1 07/04 Особливості процесів регенерації різних груп організмів. Опрацювати §43 https://www.youtube.com/watch?v=anRjU1IMvOE

2 09/04 Особливості процесів регенерації організму людини. 
Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Опрацювати §44 https://www.youtube.com/watch?v=IJfoM5UM6TY

3 14/04 Правила біологічної етики. Опрацювати § 45 https://www.youtube.com/watch?v=KCmRhe8N1ic
4 16/04 Способи розмноження клітини еукаріотів. Опрацювати § 46 https://www.youtube.com/watch?v=_M636FZSbL4&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=PkkXRTXRtxY
https://www.youtube.com/watch?v=FpLF8YhqtN8
https://www.youtube.com/watch?v=VkACkR8iHrc
https://www.youtube.com/watch?v=bnRyRpLoGnw
https://www.youtube.com/watch?v=wC6xTRJeQdI
https://www.youtube.com/watch?v=otsT0I435qI
https://www.youtube.com/watch?v=ATpdw6Wt6HM
https://www.youtube.com/watch?v=5Bf32TKiZ78
https://drive.google.com/file/d/1-Wq-AySMHQ9E5c72nS1Og2tIwLuwKXQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Wq-AySMHQ9E5c72nS1Og2tIwLuwKXQ-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=anRjU1IMvOE
https://www.youtube.com/watch?v=IJfoM5UM6TY
https://www.youtube.com/watch?v=KCmRhe8N1ic
https://www.youtube.com/watch?v=_M636FZSbL4&t=14s


5 21/04 Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. 
Старіння та смерть клітини. Опрацювати §47 https://www.youtube.com/watch?v=adE61NEBCTo

6
23/04 Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Поняття 
про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика 
онкологічних захворювань.

Опрацювати § 48 https://www.youtube.com/watch?v=bl_x1US7X20

Географія

1 06.04. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Африки. Опрацювати § 41. (ст.232 - 234)

Практична робота № 7. Позн. на к/к Африки основних р-н 
видобування нафти, зал., мід., алюм. руд, центрів їх 
переробки, основних транспортних магістралей та портів 
експортування.

2 13.04.  Єгипет. Опрацювати § 42.
Фізика

1 30.03 § 38 Адіабатний процес §38(1,3)
2 01.04 Розв 'язування задач §38(2,4,6)
3 03.04 Самостійна робота Повторити §36-38
4 06.04 §39 Принцип дії теплових двигунів §39(2,3)
5 08.04 § 39 Холодильна машина §39(1,4)
6 10.04 Розв 'язування задач §39(5,6)
7 13.04 Розв' язування задач Підготуваватись до контрольної роботи
8 15.04 Контрольна робота Повторити§39
9 17.04 § 40 Абетка електростатики §40(2,3)

10 22.04 Розв 'язування задач §40(1,4,5)
11 24.04 §41 Електричне поле §41(1,3)

Хімія
1 Природні та хімічні волокна Опрацювати §35 письмово завдання 531,532,537
2 Вплив полімерних метеріалів на здоров'я людини та довкілля Повторити §35, письмово завдання 533,535,536

Інформатика

1 09.04 Статичні та динамічні зображення. Використання шарів. 
Анімація декількох об'єктів. 

https://www.sites.google.com/site/nmsurokinformatyky/uroki/10-
klas/vibirkovij-modul-komp-uterna-animacia/2-animacia-v-redaktori-
rastrovoie-grafiki/5-staticni-ta-dinamicni-zobrazenna-vikoristanna-sariv

2
16.04 Налаштування швидкості відтворення анімації. Практична 
робо-та " Анімація декількох об'єктів. Налаштування швидкості 
відтворення анімації."

https://drive.google.
com/file/d/1X8dCo6WzESskNm_0ng2jxzChx4Bt2kZY/view?usp=drivesdk

3 23.04 Анімація руху об'єктів. Придумати сценарій майбутнього анімаційного ролику.
Технології (хлопці)

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Технології (дівчата)

1 Технологія виготовлення виробу декоративно-ужиткового мистецтва: 
вибір і призначення декору.

2 Технологія виготовлення виробу декоративно-ужиткового мистецтва: 
способи з'єднання.

3 Виготовлення виробу декоративно-ужиткового мистецтва: 
Оздоблення  виробу

Основи здоров'я
1 07.04. Наслідки вживання наркотиків. Інтернет ресурс  (у групі).
2 14.04. Наркотики: навчіться казати "Ні!" Інтернет ресурс  (у групі).
3 21.04. Загальна інформація про ІПСШ. Інтернет ресурс  (у групі).

Фізична культура

https://www.youtube.com/watch?v=adE61NEBCTo
https://www.youtube.com/watch?v=bl_x1US7X20
https://www.sites.google.com/site/nmsurokinformatyky/uroki/10-klas/vibirkovij-modul-komp-uterna-animacia/2-animacia-v-redaktori-rastrovoie-grafiki/5-staticni-ta-dinamicni-zobrazenna-vikoristanna-sariv
https://www.sites.google.com/site/nmsurokinformatyky/uroki/10-klas/vibirkovij-modul-komp-uterna-animacia/2-animacia-v-redaktori-rastrovoie-grafiki/5-staticni-ta-dinamicni-zobrazenna-vikoristanna-sariv
https://www.sites.google.com/site/nmsurokinformatyky/uroki/10-klas/vibirkovij-modul-komp-uterna-animacia/2-animacia-v-redaktori-rastrovoie-grafiki/5-staticni-ta-dinamicni-zobrazenna-vikoristanna-sariv
https://drive.google.com/file/d/1X8dCo6WzESskNm_0ng2jxzChx4Bt2kZY/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1X8dCo6WzESskNm_0ng2jxzChx4Bt2kZY/view?usp=drivesdk


1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Захист Вітчизни

1
06.04.  ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ТЕМА 1. БАЗОВА ПІДТРИМКА 
ЖИТТЯ Рятування у разі раптової зупинки серця. Алгоритм дій
проведення серцево-легеневої реанімації

Опрацювати §44, ст.203-205 
https://www.youtube.com/watch?v=h2fDFSKyR68

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

2 10.04. Основні правила та порядок проведення реанімації. Опрацювати §45, ст.205-209 https://www.youtube.com/watch?v=4PtGG4Vt_ZM
3 13.04. Техніка забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів. Опрацювати §46, ст.210-211 https://www.youtube.com/watch?v=lWLjWCKVm2E

4 17.04.Штучне дихання та його різновиди. Методика та техніка 
проведення штучної вентиляції легень. Опрацювати §47, ст.212-213 

5 20.04.Непрямий масаж серця як спосіб відновлення діяльності 
серцево-судинної системи, методика його виконання. Опрацювати §48, ст.214-215 

https://www.youtube.com/watch?
v=z_PBXmx_xzk&fbclid=IwAR0vCtuP8IcKYzTVwpR3o6jDG1jAf
BRlms04EgBHQjKtpOa6QurdX-Wwbtk

6
24.04. Застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора. 
Техніка проведення реанімаційних заходів одним і двома 
рятівниками. 

Опрацювати §49, ст.216-217; §50, ст.218-219  
https://www.youtube.com/watch?v=5ydUzUh2o0s

https://www.youtube.com/watch?v=pRP3MaQJo24

Історія Прикарпаття

1
6.04 Етапи суспільно-політичного життя в реаліях тоталітаризму. 
Розгортання українського національно-визвольного руху. Економіка 
Прикарпаття в радянській моделі господарювання

Опрацювати розділ 11  с. 226-250

2 13.04 "Хресна дорога" церкви. Культура Прикарпаття у повоєнний 
час Опрацювати розділ 11  с. 250-271

Християнська етика
1 07/04 Проблеми та загрози сучасної сім'ї Загроза одностатевого співжиття (Рим.1,24-27)

2 14/04 Сім'я у релігійних традиціях народів світу Інститут сім'ї у східних релігіях (даосизм, конфуціанство, індуїзм, 
буддизм)

3 21/04 Традиції української християнської родини Підготовка та родинне відзначення найбільших християнських свят
Географія рідного краю

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

https://www.youtube.com/watch?v=h2fDFSKyR68
https://www.youtube.com/watch?v=i_WlyelBKHg
https://www.youtube.com/watch?v=4PtGG4Vt_ZM
https://www.youtube.com/watch?v=lWLjWCKVm2E
https://www.youtube.com/watch?v=z_PBXmx_xzk&fbclid=IwAR0vCtuP8IcKYzTVwpR3o6jDG1jAfBRlms04EgBHQjKtpOa6QurdX-Wwbtk
https://www.youtube.com/watch?v=z_PBXmx_xzk&fbclid=IwAR0vCtuP8IcKYzTVwpR3o6jDG1jAfBRlms04EgBHQjKtpOa6QurdX-Wwbtk
https://www.youtube.com/watch?v=z_PBXmx_xzk&fbclid=IwAR0vCtuP8IcKYzTVwpR3o6jDG1jAfBRlms04EgBHQjKtpOa6QurdX-Wwbtk
https://www.youtube.com/watch?v=5ydUzUh2o0s
https://www.youtube.com/watch?v=pRP3MaQJo24

