
 Українська мова 

1. Орфограма. Принципи української орфографії. Орфографічний 

словник. Орфографічна помилка. 

Завдання: §27, с.108-110 

2. Ненаголошені е, и в корені слова 

Завдання: §29, с.112-114 

3. Апостроф. Виконання вправ. 

Завдання: §31, с.117-118 

4. Позначення м'якості приголосних. Виконання вправ. 

Завдання: §32, с.119-121 

5. Чергування голосних 

Завдання: §28, с.110-112 

6. Чергування і зміни приголосних при збігові їх у процесі 

словотворення 

Завдання: §§33, 34, 35, с.121-127 

7. Спрощення в групах приголосних 

Завдання: §36, с.127-130 

Підручник:  Ющук І.П. Українська мова. Підручник для 10 класу 

закладів загальної середеньої освіти – Тернопіль: навчальна книга – Богдан. 

2018 р. 

 

Українська література 

1. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. 

Жанр новели у творчості М.Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: 

від просвітницьких фантазій і реалізму до модернізму. Значення стильового 

новаторства М.Коцюбинського для української літератури. 



Завдання:  с.117-120. Скласти хронологічну таблицю життєвого і 

творчого шляху М.Коцюбинського. 

2. Психологічна новела "Intermezzo" з жанровими ознаками "поезії у 

прозі". Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного 

життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття 

внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. 

Поетика імпресіонізму. 

Терія літератури: "психологічна новела", "поезія у прозі", імпресіонізм. 

Завдання:  с. 121-133. Прочитати новелу "Intermezzo" 

Підручник: О.Авраменко, В.Пахаренко. Українська література (рівень 

стандарту). Підручник для 10 класу. К: Грамота, 2018р. 

3. Повість "Тіні забутих предків". Трагічна доля Івана і Марічки як 

наслідок суперечності між мрією і дійсністю. 

Завдання:  с. 134-154. Прочитати повість М.Коцюбинського "Тіні 

забутих предків". Виписати цитати до образів Івана, Марічки, Юри-

мольфара, Палагни. 

4. Світ людини у зв'язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. 

Образи й символи в ньому. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної  

ідеї незнищенності кохання. 

Завдання:  с. 154-155. Завд. 1,2. 

5. Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування найбільш разючих 

епізодів із повісті з аргументацією свого вибору. 

Завдання: Переказати уривок тексту. Виконати завдання на с. 156 

6. Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду 

письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного 

руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові 

особливості, провідні теми та ідеї. 



Завдання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості 

О.Ю.Кобилянської. 

7. Автобіографізм новели "Impromtu phantasie" ("Фантазія-експромт"). 

Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної 

героїні новели-роздуму. 

Завдання:  с. 161-166. Виконати завдання 5,6 на с.166. 

Підручник: О.Авраменко, В.Пахаренко. Українська література (рівень 

стандарту). Підручник для 10 класу. К: Грамота, 2018р. 

 

Іноземна (англійська) мова 

1. Географічне положення Великобританії. 

Завдання: ex.10, p.107. 

2. Клімат Великобританії,  

Завдання: ex.7, p.106. 

3. Політичний устрій Великобританії 

Завдання: ex.6,7, p.241. 

4. Державні свята Великобританії 

Завдання: текст  "Bon fire Night" читати і перекладати, вивчити 

лексичний матеріал. 

5. Улюблений вид мистецтва. 

Завдання: ex.4, p.110. 

Підручник: English, 10 кл. Нерсисян М.А. 

6. Жанри фільмів. 

Завдання: ex.4, p.110. 

7. Театр. Історія театру. 

Завдання: ex.1,2, p.180. 

8. Музика. Стилі музики. 



Завдання: **Текст читати і перекладати. 

9. Вплив музики на життя людини 

Завдання: **Текст "The magic world of music"  читати і 

перекладати. 

Підручник: English, 11 кл. Карп'юк О. 

10.Повторити вивчений матеріал  

Завдання: ex.4, p.133. (Підручник: English, 10 кл. Нерсисян М.А.) 

11. Найвагоміші наукові відкриття  

Завдання: ex.9, p.93. (Підручник: English, 11 кл. В.Буренко) 

 

Громадянська освіта 

Тема:  Маніпуляційний вплив медіа на свідомість.  

1. Медіа і демократія. 

2. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа. 

3. Свобода слова, етика, відповідальність. 

4. Громадська думкаі ЗМІ. 

5. Комунікація в Інтернеті: переваги і ризики. Практичне заняття по 

темі "Світ інформації та мас-медіа". 

Підручник: О.В.Гісем. Громадянська освіта.Прочитати. 

Математика 

Тема: Тригонометрія. 

1. Формули зведення.  Розділ 2. §9.  

№№324, 335, 343 

2. Періодичність функцій. Розділ 2. §10.  

№№362, 370, 343 

3. Властивості та графіки тригонометричних функцій.  

№№3882, 393, 396, 402. 



Підручник: Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. Математика. Рівень стандарту. 10 кл. 

 

Фізика та астрономія 

1. Навчальний проєкт до розділу "Механіка" на тему "Мрії фантастів 

втілюються в життя". Готуємо доповіді, презентації. 

2. Елементи спеціальної теорії відносності.  

Завдання: §24-25. 

Підручник: Фізика. 10 клас. Рівень стандарту. В.Г.Бар'яхтар, 

С.О.Довгий. 

 

Хімія 

§16, впр. 21 

§17, впр. 1, 3, 10. 

§18 - конспект,  впр. 1, 2, 4 

§19 - конспект 

§20, впр. 3, 4, 5. 

§22, 23, 24 - прочитати. 

Підручник:  Л.П.Величко. Хімія. 10 клас. 

Географія 

1.  Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце 

країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська 

діаспора в Австралії.  

Підручник: В. М. Бойко, Ю. С. Брайчевський Географія 10 кл. §29. 

2. Особливості сучасного розвитку країни. Домінуючі складові третинного 

сектору. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. 

Географія вторинного та третинного секторів господарства. Характерні риси 

просторової організації виробництва товарів та послуг. Зовнішні економічні 



зв’язки, міжнародні зв’язки України з Австралією. Підручник: В. М. Бойко, Ю. 

С. Брайчевський Географія 10 кл. §30. 

3. Особливості географічного положення регіону. Держави та залежні 

території, що входять до складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії. Підручник: 

В. М. Бойко, Ю. С. Брайчевський Географія 10 кл. §31. 

 

Біологія і екологія 

Теми: 

• Дигібридне та полігібридне схрещування (повторення). 

• Кодомінування (повторення). 

• Зчеплене успадкування. Успадкування зчеплене зі статтю. (§36) 

• Моногібридне, полігібридне схрещування. (Повторити матеріал зі школи) 

• Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини (§27). 

• Каріотип людини та його особливості (§35) 

• Розвязування задач на моногібридне схрещування (у зошиті). 

• Розвязування задач на дигібридне схрещування (у зошиті). 

Підручник: Л.І.Остапченко, П.Г.Балан "Біологія і екологія" 

Технології 

1. Конструкційні матеріали, інструменти та обладнання, необхідні для 

роботи.  За індивідуальним проектом кожного учня. Стор. 31-32. 

2. Економічне обгрунтування проекту.  За індивідуальним проектом 

кожного учня. Стор. 32-34. 

3. Екологічне обгрунтування проекту.За індивідуальним проектом 

кожного учня. Стор. 34-35. 

4. Технологічний етап.За індивідуальним проектом кожного учня. 

Стор. 35. 

5. Презентація проекту. 

Виконати роботи відповідно до обраних технік та технологій. 

Підготувати презентацію. 



6. Презентація проекту та оцінка проектної діяльності. Представлення 

виробу за індивідуальним проектом.  

Підручник: М.Л.Пелагейченко, В.О.Пелагейченко. Технології. 

Навчальний модуль "Дизайн предметів інтер'єру". 

 

Основи підприємництва 

httpsHYPERLINK "https://drive.google.com/open?id=1D1PH2O4psPn-

3oOuFtfsxLBjrgICGXwi"://  

 

Тема : 1-2 

https://drive.google.com/open?id=1D1PH2O4psPn-3oOuFtfsxLBjrgICGXwi
https://drive.google.com/open?id=1D1PH2O4psPn-3oOuFtfsxLBjrgICGXwi
https://drive.google.com/open?id=1D1PH2O4psPn-3oOuFtfsxLBjrgICGXwi

