
10-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Українська література
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Зарубіжна література

1 13.05 Паоло Коельйо " Алхімік".Значення творчості Коельйо для 
сучасності.Пошуки сенсу буття в романі "Алхімік" Переглянути презентацію "П. Коельйо." Алхімік" https://naurok.com.ua/prezentaciya-paulo-koelyo-biografiya-

alhimik-170836.html

2 20.05 Система образів(пастух Сантьяго,Фатіма,Мельхиседек,
Алхімік).Ознаки роману -притчі Прослухати аудіокнигу" Алхімік"

Німецька мова
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Історія України
1 12.05 Освіта і наука в роки війни Опрацювати §35  с. 250-252

https://www.youtube.com/watch?v=HuOVBXrQToo
2 13.05 Культура в роки війни. Література. Образотворче мистецтво. 

Музика та кіно Опрацювати §35  с. 252-254

3 19.05 Урок узагальнення та контролю знань учнів Повторити §30-35
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvNYqSKXNERR-
RYyObI5cSSRz5C1yJe9D4utQPlDKCCSFtg/viewform?
usp=sf_link

4 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 року5 26.05 Узагальнююче повторення розділів "Україна в міжвоєнний 

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

6 27.05 Підсумковий урок Повторити вивчене
Всесвітня історія

1 14.05 Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період Опрацювати §35  с. 164-169 https://www.youtube.com/watch?v=mGaSM9v-G0Q

2 21.05 Урок узагальнення та контролю знань учнів Повторити §25-35
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSecRIcsYPhObDDPrHVIgj9XivInSdPiXf
WnUA0m2ifJsIjCrw/viewform?usp=sf_link

3 28.05 Узагальнююче повторення Повторити вивчене Погортайте підручник і пригадайте все, що вивчали протягом 
цього навчального року

Громадянська освіта
1 18.05.Тема. Узагальнення з теми "Україна, Європа, світ". Параграф 47-52. Виконати завдання на стор. 240.
2 21.05.Тема. Узагальнення знань, перевірка досягнень учнів. Виконати письмово завдання з QR-коду.

3 25.05.Тема. Повторення вивченого матеріалу. Дати усні відповіді на завдання "Знаємо, розуміємо, діємо". 
Стор. 32, 64,96, 129.

4 28.05.Тема. Повторення вивченого матеріалу. Написати есе "Моє місце в сучасному світі".
Алгебра

1 Повторення. Тригонометричні функції та рівняння.14.05. Розв'язати  ст.222(1,2,3).

2 Застосування похідної до дослідження функції та побудови графіків 
функцій. Узагальнення та систематизація знань. 18.05. Розв'язати  ст.222(4,5,6).

3 Підсумкова контрольна робота.21.05. Повторення вивченого.
Геометрія

1 Повторення. Координати і вектори.13.05. Розв'язати ст.359(1,2,3).
2 Розв'язування задач і вправ. 15.05. Розв'язати ст.359(4,5,6).
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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=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


3 Узагальнення і систематизація знань. 20.05. Розв'язати завдання для підготовки до контрольної роботи.
4 Підсумкова контрольна робота.22.05. Повторення вивченого.

Біологія
1 12.05 Взаємодія частин зародка, що розвивається. Параграф 51

2 14.05 Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на 
процеси росту та розвитку людини. Параграф 52

3 19.05 Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на 
процеси росту та розвитку людини. Захист міні-проектів. Підготуватися до контрольної роботи.

4 21.05 Узагальнення знань з теми {Репродукція та розвиток} 
Контрольна робота Повторити тему параграф 42-52

Географія
1 18.05. Україна в системі глобальних економічних відносин. Опрацювати § 45.

Фізика
1 13.05 §43 Провідники і діелектрики в електричному полі Опрацювати §43,стор251-256,розв 'язати номер 2
2 15.05 §44 Електроємність Опрацювати §44,номер 1 розв' язати
3 18.05 §44 Конденсатори Опрацювати §44, номер 5 розв' язати 
4 20.05 §40-44 Розв 'язування задач Повторити §40-44,номер4
5 22.05 Контрольна робота Підготувати проект до захисту
6 25.05 Захист проектів Повторити вивчене
7 27.05 Повторення матеріалу Повторити вивчене
8 29.05 Підсумковий урок

Хімія

1 Повторити матеріал до теми:"Синтетичні високомолекулярні 
речовини".

Виконати письмово завдання 508-509, 516,519,520,530-533. 
Повторити§§32-37. Підготуватись до контрольної роботи.

2 Роль органічної хімії у розв'язанні проблем людства. Опрацювати§38, виконати одне із завдань 554-557( можна у 
вигляді реферату або статті).

3 Захист проєктів Виконані проєкти надсилайте у Viber
Інформатика

1 Іструменти трансформації і деформації Повторити терміни розділу "Анімація в редакторі растрової 
графіки"

http://ychim.at.ua/index/tema_animacija_v_redaktori_rastrovoji_grafiki/0-64

2 Підсумковий урок з теми "Анімація в редакторі растрової графіки" Виконати тестування Посилання на тест буде скинуто у групу viber
Технології (хлопці)

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

1 Презентація виробу декоративно-ужиткового мистецтва.
2 Самооцінка виробу за планом. 

Основи здоров'я

1 12.05. Підтримка людей, які живуть з ВІЛ. https://moz.gov.ua/article/news/majzhe-polovina-ljudej-jaki-
zhivut-z-vil-ne-znajut-pro-svij-vil-pozitivnij-status

2 19.05. Узагальнююче повторення.
Фізична культура

Легка атлетика

1
12.05. Ну що, побігли!!! Виконати перемінний біг у повільному темпі до 5 хв. - це 

чергування бігу з ходьбою. 1хв. рівномірного бігу у 
повільному темпі з переходом на ходьбу 20-30 сек.https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8

http://ychim.at.ua/index/tema_animacija_v_redaktori_rastrovoji_grafiki/0-64
https://moz.gov.ua/article/news/majzhe-polovina-ljudej-jaki-zhivut-z-vil-ne-znajut-pro-svij-vil-pozitivnij-status
https://moz.gov.ua/article/news/majzhe-polovina-ljudej-jaki-zhivut-z-vil-ne-znajut-pro-svij-vil-pozitivnij-status
https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8


2

13.05. Техніка бігу на короткі дистанції. Старт, стартовий розбіг, біг 
по дистанції, фініш.

Біг у повільному темпі 3-5 хв. Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс спеціальних бігових вправ 2-3х30 м
(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=1n4KE0yI6bY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw

https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE

3
15.05. Техніка і тактика бігу на середні дистанції.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати, 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 в упорі від лавки (або в упорі від 
крісла, сходів): 3х8-10-12 разів.                                       2.
Вихідне положення - упор лежачи. Вправа упор лежачи, упор 
присівши хл.: 3х10-12-14 разів; дівч.: 3х8-10-12 разів.                                                                                           
3.Вихідне положення -  упор присівши. Вистрибування в гору 
з глибокого присіду хл. 3х 8-10-12 разів; дівч.: 3х6-8-10 разів.

https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5E
https://www.youtube.com/watch?v=eS0lLXJ0UMg

4

19.05. Техніка виконання стрибка у довжину з міся. Техніка 
виконання стрибка у довжину з розбігу.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати,з інтервалом до 1хв. 
між серіями,  комплекс ЗРВ для стрибунів.                                        
1.Стрибки на правій нозі: 1-2 х 30 м. тесаме на лівій.                             
2. біг з підстрибуванням 1-2 х 30м.                                                   
3.Стрибки з ноги на ногу (багатоскоки) 2-3 х 30м.                                    
4. Вихідне положення присід, руки назад. Махом рук вперед 
багаторазові стрибки у довжину хл. 2-3х10-12-14 разів; дівч.: 
2-3х8-10-12 разів (вправа темпова, виконувати не 
зупиняючись).                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=-FCpkqrKIAg
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI

5

20.05. Техніка виконання метання м"ячика на дальність з місця та 
розбігу.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати комплекс ЗРВ (див. 
відео) 

https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q

https://www.youtube.com/watch?v=AqaT_C7THGM

6

22.05. Техніка виконання штовхання ядра.
Біг у повільному темпі 5-7 хв. Виконати,з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс спеціальних бігових вправ 2-3х30 м
(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIwhttps://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU

https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U
Захист Вітчизни

1 15.05. Техніка тампонування. Алгоритм зупинки вузлових кровотеч. Опрацювати §55, ст. 234-237
https://www.youtube.com/watch?v=smDwt2uGLt0
https://www.youtube.com/watch?v=c6uEqhv-200
https://www.youtube.com/watch?v=_Nve5lKIeCY

2 18.05. Техніка накладання і використання компресійної повязки. Опрацювати §56, ст. 238-242 https://www.youtube.com/watch?v=Xn0tg4BWnNw&t=568s
3 22.05. Техніка винесення поранених із зони обстрілу. Опрацювати §57, ст. 243-248 https://www.youtube.com/watch?v=1CkDvd0F5bw

Історія Прикарпаття
1 18.05 Віхи історії Івано-Франківська Опрацювати розділ 13  с. 312-341 https://drive.google.com/open?

id=1LMN4M7DcNWSzDqER0Z_Spl5bl3pFvH7e

2 25.05 Підсумкове узагальнення Повторити вивчене Погортайте підручник і пригадайте все, що вивчали протягом 
цього навчального року

Християнська етика
1 12.05 Любов-основа родинного,подружнього та суспільного життя "Гімн любові" 1 Кор.13,4-8
2 19.05 Християнське подружжя Усвідомлення відповідальності при створенні подружжя

Географія рідного краю
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https://drive.google.com/open?id=1LMN4M7DcNWSzDqER0Z_Spl5bl3pFvH7e
https://drive.google.com/open?id=1LMN4M7DcNWSzDqER0Z_Spl5bl3pFvH7e


1 15.05. Проблеми розвитку господарства. Основні галузі 
промисловості. http://kursak.net/ekonomika-ivano-frankivsko%D1%97-oblasti/

2 22.05. Сфера послуг. Освіта і наука. https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-57-0-0.html

http://kursak.net/ekonomika-ivano-frankivsko%D1%97-oblasti/
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-57-0-0.html

