
10-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1
28.04. Особливості кличного відмінка. Творення і відмінювання 
чоловічих та жіночих імен по батькові.
Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.

Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 57-58, виконати 
вправи підручника с.2, 3, 4,5,7.

2
05.05. Уроки мовленнєвого розвитку. Написання контрольного есе 
про явище природи, що викликає найбільше захоплення й 
здивування.

Скласти есе «Що робить мене щасливим (щасливою)».

3
07.05. Уроки мовленнєвого розвитку. Написання контрольного есе 
про явище природи, що викликає найбільше захоплення й 
здивування.

Завершити роботу над есе. Повторити параграф 57-58.

Українська література

1

28/04 Микола Вороний. Коротко про життя і творчість, багатогранну 
діяльність митця.
М. Вороний - ідеолог модернізації української літератури. Естетична 
програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. 
Його творчість - перша декларація ідей і форм символізму. ТЛ: 
символізм.

Підготувати повідомлення про М. Вороного. Опрацювати матеріал 
підручника с.229-236. Скласти план до статті.

2 05/05 Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в 
поезії («Блакитна Панна»).

Навчитися виразно читати та аналізувати поезію «Блакитна 
Панна».

3

08/05 Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр 
символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про 
революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень 
(«Інфанта»).

Виконати завдання на с.238-239. Навчитися виразно читати та 
аналізувати поезію"Інфанта".

Зарубіжна література

1 29.04 М Метерлінк "Синій птах" Ідея одухотворення життя у драмі-
феєрії.Роль фантастики.Символіка сюжету.Трактування фіналу.

Екранізації й театральні вистави за драматичними творами( 
переглянути на вибір)

2 06.05 Контрольна робота .Твір " Пошуки щастя  героями п"єси М.
Метерлінка "Синій птах" Прочитати твір Паоло Коельо " Алхімік"

Німецька мова

1 27.04.Австрія Слова в словник: с.158. Читати:впр.7а,с.159. Писати:впр.5,с.159. 
Опрацювати:впр.1,с.158 https://youtu.be/wr637FhEBs4

2 29.04.Швейцарія
Слова в словник: с.161. Читати:впр.4,с.162. Писати:впр.7,с.163 
(доповнити речення інформацією з тексту). Опрацювати:впр.3,с.
161

https://youtu.be/40iV6rCCfPQ

3 4.05.Цікаві свята Слова в словник: с.164. Читати:впр.2б,с.164. Опрацювати:впр.2а,с.
164. Писати:впр.4,с.166

4 6.05.Контрольна робота
Історія України

1 28.04 Українська повстанська армія. Роман Шухевич Опрацювати §33  с. 230-236 https://www.youtube.com/watch?v=uZxQxmA7HDI
2 29.04 Бойові дії 1942 р. Опрацювати §34  с. 237-241

https://www.youtube.com/watch?v=5Bf32TKiZ78
3 05.05 Бойові дії 1943 р. Опрацювати §34  с. 241-245

4
06.05 Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. 
Українське питання на Ялтинській і Потсдамській конференціях. Ціна 
війни

Опрацювати §35  с. 246-250 https://www.youtube.com/watch?v=qHk9P4wbMxg

5 12.05 Освіта і наука в роки війни Опрацювати §35  с. 250-252
https://www.youtube.com/watch?v=HuOVBXrQToo

6 13.05 Культура в роки війни. Література. Образотворче мистецтво. 
Музика та кіно Опрацювати §35  с. 252-254

https://youtu.be/wr637FhEBs4
https://youtu.be/40iV6rCCfPQ
https://www.youtube.com/watch?v=uZxQxmA7HDI
https://www.youtube.com/watch?v=5Bf32TKiZ78
https://www.youtube.com/watch?v=qHk9P4wbMxg
https://www.youtube.com/watch?v=HuOVBXrQToo


7 19.05 Урок узагальнення та контролю знань учнів Повторити §30-35
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvNYqSKXNERR-
RYyObI5cSSRz5C1yJe9D4utQPlDKCCSFtg/viewform?
usp=sf_link

8 20.05 Узагальнююче повторення розділів "Україна в роки Першої 
світової війни та Української революції" Повторити §1-17

Погортайте підручник і пригадайте все, що вивчали протягом 
цього навчального року9 26.05 Узагальнююче повторення розділів "Україна в міжвоєнний 

період та роки Другої світової війни" Повторити §18-35

10 27.05 Підсумковий урок Повторити вивчене
Всесвітня історія

1 30.04 Воєнні дії в 1944 р. Опрацювати §32  с. 150-155 https://www.youtube.com/watch?v=5Bf32TKiZ78

2 07.05 Капітуляція Німеччини та її союзників. Нюрнберзький і 
Токійський процеси. Наслідки Другої світової війни Опрацювати §33-34  с. 156-163

https://www.youtube.com/watch?v=WiuydNUIaMM
https://www.youtube.com/watch?v=1dq8BCgpcOs

3 14.05 Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період Опрацювати §35  с. 164-169 https://www.youtube.com/watch?v=mGaSM9v-G0Q

4 21.05 Урок узагальнення та контролю знань учнів Повторити §25-35
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSecRIcsYPhObDDPrHVIgj9XivInSdPiXf
WnUA0m2ifJsIjCrw/viewform?usp=sf_link

5 28.05 Узагальнююче повторення Повторити вивчене Погортайте підручник і пригадайте все, що вивчали протягом 
цього навчального року

Громадянська освіта

1 27.04.Тема. Міграція. Європейська політика сусідства. Східне 
партнерство. Параграф 48, стор. 217.

2 30.04. Тема. Міжнародні відносини. Міжнародне право. Параграф 49, стор. 221.

3 04.05.Тема. Система безпеки. Урядові і неурядові міжнародні 
організації. Параграф 50, стор 226.

4 07.05. Тема. Світове співробітництво України. Параграф 51, стор. 232.
Алгебра

1 Узагальнення та систематизація знань.27.04. Розв'язування завдань для підготовки до контрольної роботи.
2 Контрольна робота."Похідна та її застосування." 30.04. Повторити п.18,19,20,21.
3 Розв'язування вправ. 04.05. Опрацювати завдання для контрольної роботи.
4 Повторення. Функції, їхні властивості та графіки. 07.05. Розв'язати 1.8,1.12.

Геометрія
1 Вимірювання відстаней у просторі. 29.04. Розв'язати ст.308 вправа 9.4,9.5.
2 Розв'язування задач.06.05. Розв'язати ст. 309 вправа 9.14,9.15. 
3 Вимірювання кутів у просторі. 08.05. Розв'язати ст. 318 вправа 10.13, 10.14.

Біологія

1
28.04 Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Суть та 
біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів 
запоіднення у людини.

Параграф 49

2

30.04 Особливості Репродукції людини у зв'язку з її біосоціальною 
сутністю. Репродуктивне здоров'я. Сучасні можливості та 
перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти 
регуляції розмноження у людини.

Повторити 49

3 5.05 Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що 
розвивається. Параграф 50

4 7.05 Чинники здатні справляти позитивний і негативний плив на 
процеси росту та розвитку людини. Повторити 50

Географія
1 27.04. ПАР. Опрацювати § 43.
2 04.05. Україна в геополітичному вимірі. Опрацювати § 44.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvNYqSKXNERR-RYyObI5cSSRz5C1yJe9D4utQPlDKCCSFtg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvNYqSKXNERR-RYyObI5cSSRz5C1yJe9D4utQPlDKCCSFtg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvNYqSKXNERR-RYyObI5cSSRz5C1yJe9D4utQPlDKCCSFtg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=5Bf32TKiZ78
https://www.youtube.com/watch?v=WiuydNUIaMM
https://www.youtube.com/watch?v=1dq8BCgpcOs
https://www.youtube.com/watch?v=mGaSM9v-G0Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecRIcsYPhObDDPrHVIgj9XivInSdPiXfWnUA0m2ifJsIjCrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecRIcsYPhObDDPrHVIgj9XivInSdPiXfWnUA0m2ifJsIjCrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecRIcsYPhObDDPrHVIgj9XivInSdPiXfWnUA0m2ifJsIjCrw/viewform?usp=sf_link


Фізика
1 27. 04 §41 Електричне поле Опрацювати §41, номер 2
2 29. 04 §41 Розв 'язування задач Повторити §41.номер 3
3 04.05 § 42 Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів Опрацювати §42,номер 4
4 06.05 §43 Різниця потенціалів Опрацювати §43, номер 2
5 08.05 §43 Розв' язування задач Опрацювати §43, номер 3

Хімія
1 Прродні та хімічні волокна Опрацювати § 35, завдання 534-537 письмово
2 Взаємозв'язок між органічними речовинами Опрацювати § 36,задання 541-543 письмово
3 Біологічно активні речовини Опрацювати § 37, завдання 549-552 письмово

Інформатика

1 Анімація. Зіткнення декількох об'єктів. 
Створіть за допомогою програми Macromedia Flash анімацію, в 
якій метелик буде рухатися з лівого нижнього кута до квітки 
(можна використовувати файли заготовки)

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-informatiki-dlya-10-11-
klasiv-vibirkovo-obov-yazkoviy-kurs-komp-yuterna-animaciya-na-
temu-vektorna-animaciya-ruhu-odnogo-ta-kilkoh-ob-ektiv-60717.
html

2 Ефекти анімації, обертання об'єктів. Створити анімований банер для вебсторінки. 
Технології (хлопці)

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

1 Оздоблення виробу декоративно-ужиткового мистецтва.
2 Економічна оцінка виробу. Економічні розрахунки

Основи здоров'я
1 28.04. " Ні!" незахищеному сексу. Інтернет ресурс.
2 05.05. Стигма і дискримінація. Інтернет ресурс.

Фізична культура
Технічні прийоми з м'ячем виконуєте ПО МОЖЛИВОСТІ

1

28.04. 1.Удосконалення техніки ведення м'яча. 2.Техніка 
жонглювання мяча стопою. Виконати по можливості.

 Виконати впродовж дня або з інтервалом до 1хв. між серіями 
комплекс вправ ЗФП №1.                                                           1.
Згинання розгинання рук в упорі лежачи хл.: 3х10-12-14 разів;       
дівч. те сме, але з колін: 3х6-8-10 разів.                                       2.
Піднімання тулуба в сід руки за голову хл.: 3х14-16-18 разів;          
дівч.: 3х10-12-14 разів.                                                             3.
Присідання 3х 16-18 разів. 

Що означає 3х10-12-14 разів - це одна серія 10 або 12 разів, 
друга серія 10-12 разів і третя серія 10-12 разів, в сумі 
виходить  30-36 разів (к-ть разів залежить від вашої фіз. 
підготовки), перерва між серіями до 1 хв. у перерві 
виконувати вправи на відновлення сил).

https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4

2

29.04. Техніка виконання прийому і передачі мяча  внутрішньою 
частиною стопи. Зупинка підошвою. Техніка жонглювання м'яча 
стегном. 

Виконати комплекс вправ на гнучкість №1.                                                                                                                                                          
1.Вихідне положення стоячи обличчям до крісла триматись обома 
руками за спинку. Махи правою та лівою ногою назад 2х14-16 
разів див. відео:                                                                                                                                                       
2. Вих. полож. те сме. Махи правою та лівою ногою в сторону 
2х14-16 разів (на кожну ногу).                                                                                        
3. Вих.полож. стоячи боком до крісла триматись правою рукою за 
спинку: махи лівю ногою вперед-назад 2х16-18 разів.Змінити вих. 
положення і те саме правою ногою.

Ногу в коліні не згинати, носочок відтянутий, виконувати махи 
з максимальною амплітудою і на видох (згадайте, як Ви 
виконували на уроці фізкультури). Інтервал між серіями до 
1хв.

https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   

3

01.05. 1.Техніка виконання удару по м'ячу внутрішньою частиною 
підйому. 2.Зупинка м'яча що летить, внутрішньою частиною стопи 
(щіткою).

Виконати 1 або 2-3 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП №2 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s

https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-informatiki-dlya-10-11-klasiv-vibirkovo-obov-yazkoviy-kurs-komp-yuterna-animaciya-na-temu-vektorna-animaciya-ruhu-odnogo-ta-kilkoh-ob-ektiv-60717.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-informatiki-dlya-10-11-klasiv-vibirkovo-obov-yazkoviy-kurs-komp-yuterna-animaciya-na-temu-vektorna-animaciya-ruhu-odnogo-ta-kilkoh-ob-ektiv-60717.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-informatiki-dlya-10-11-klasiv-vibirkovo-obov-yazkoviy-kurs-komp-yuterna-animaciya-na-temu-vektorna-animaciya-ruhu-odnogo-ta-kilkoh-ob-ektiv-60717.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-informatiki-dlya-10-11-klasiv-vibirkovo-obov-yazkoviy-kurs-komp-yuterna-animaciya-na-temu-vektorna-animaciya-ruhu-odnogo-ta-kilkoh-ob-ektiv-60717.html
https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI


4
05.05. 1.Техніка виконання прийому м'яча стегном та грудьми. Виконати зранку або впродовж дня комплекс вправ на гнучкість 

№2 
https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU

5

06.05.1.Техніка виконання жонглювання м'яча серединою лоба. 2.
Техніка виконання удару серединою лоба з місця та в стрибку. Виконати 1 або 2-3 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП №3

https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPchttps://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY

https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4

6

08.05. Техніка виконання вкидання аута. 2.Найлегший фінт у 
футболі. Виконати зранку комплекс вправ ранкової гімнастики №1.

https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8 https://www.youtube.com/watch?
v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc
5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk

https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI

Захист Вітчизни

1

27.04. ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА. ТЕМА 2. НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ПРИ КРОВОТЕЧАХ.
Види кровотеч. Ознаки та швидке розпізнавання загрозливої для
життя кровотечі. 

Опрацювати §51, ст.219-223
https://www.youtube.com/watch?v=t3gSM-4CXzo                                      

https://www.youtube.com/watch?v=gNCYMZd1bQU

2 01.05. Техніка застосування прямого тиску на рану. Опрацювати §52, ст.223-228 https://www.youtube.com/watch?v=FayZT9mVwhI

3 04.05. Техніка накладання джгута та джгута-турнікета на верхні та 
нижні кінцівки (правила накладання джгута та види). Опрацювати §53, ст.228-230

https://www.youtube.com/watch?v=Tamhl8xyNio
https://www.youtube.com/watch?v=620LJDKX1ds

4 08.05. Техніка накладання джгута та джгута-турнікета на верхні та 
нижні кінцівки (послідовність і техніка накладання). Опрацювати §54, ст.230-234

https://www.youtube.com/watch?v=epx36mblAMg
https://www.youtube.com/watch?v=8W-a9fNqAh4

Історія Прикарпаття
1 27.04 Державотворення: проблеми і вирішення Опрацювати розділ 12  с. 274-293 Підручник доступний за посиланням:
2 04.05 Духовна спадщина Прикарпаття Опрацювати розділ 12  с. 293-309 https://drive.google.com/open?

id=1LMN4M7DcNWSzDqER0Z_Spl5bl3pFvH7e3 18.05 Віхи історії Івано-Франківська Опрацювати розділ 13  с. 312-341

4 25.05 Підсумкове узагальнення Повторити вивчене Погортайте підручник і пригадайте все, що вивчали протягом 
цього навчального року

Християнська етика
1 28.04 Християнські родини- приклад для наслідування Відомі українські християнські родини
2 05.05 Узагальнюючий урок Повторити тему "Сім'я і родина"

Географія рідного краю
1 08.05. Природні ресурси рідного краю. Виробнича діяльність місцевого населення.

https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc
https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU
https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY
https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4
https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI
https://www.youtube.com/watch?v=t3gSM-4CXzo
https://www.youtube.com/watch?v=gNCYMZd1bQU
https://www.youtube.com/watch?v=FayZT9mVwhI
https://www.youtube.com/watch?v=Tamhl8xyNio
https://www.youtube.com/watch?v=620LJDKX1ds
https://www.youtube.com/watch?v=epx36mblAMg
https://www.youtube.com/watch?v=8W-a9fNqAh4
https://drive.google.com/open?id=1LMN4M7DcNWSzDqER0Z_Spl5bl3pFvH7e
https://drive.google.com/open?id=1LMN4M7DcNWSzDqER0Z_Spl5bl3pFvH7e

