
Українська мова 

Підручник: Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. – К.:Грамота, 2018. 

1. Іменник. Рід іменників. (ст.152, 156-160, впр., 3,4,5) (тестові завдання); 

2. Іменники, що мають лише форму однини або множини. (ст. 161-165, 

впр., 2,4,5) (тестові завдання); 

3. Поділ іменників на відміни. (ст.166, впр., 5) (тестові завдання). 

 

Українська література  

Підручник: Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. – К.:Грамота, 2018. 

1. Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадянська і політична 

діяльність. Новела «Моменти». Образ панни (Мусі). Значення літературної 

складщини В.Винниченка. (ст. 179-191, написати конспект біографії 

письменника, прочитати новелу «Моменти»; ст. 202-204, характеристика 

образу панни, виписати цитати до образу панни; ст. 204, виконайте завдання 

№6 (усно)). 

 

Іноземна (англійська) мова 

Тема: Живопис. Робота з лексичними одиницями. 

Д/з: підручник М.А. Нерсисян “Англ.мова 10”  впр.1 ст. 82. 

 

Тема: Грам. матеріал: займенники some, any, no … 

Д/з: підручник Т.В. Барановська “ Граматика англ.мови”  впр. 1, 2 

ст. 32-33 

 

Тема: Жанри фільмів 

Д/з: написати твір про улюблений фільм. 

 



Зарубіжна література 

I тема: Пауло Коельйо. «Алхімік». Значення творчості П. Коельйо для 

сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», 

«призначення», «мрія душі», «смисл існування». 

Опрацювати. Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. 10-й клас. Київ 

2018р. с. 201-218. 

Прочитати. Пауло Коельйо. «Алхімік». 

 

II тема: Пауло Коельйо. «Алхімік». Система образів (пастух Сантьяго, 

Фатіма, Мельхіседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. 

Ознаки роману-притчі. 

Опрацювати. Ю. Ковбасенко. Зарубіжна література. 10-й клас. Київ 

2018р. с. 201-218. 

Прочитати. Пауло Коельйо. «Алхімік». 

 

III тема: Позакласне читання. Йоанна Ягелло «Кава з кардамоном». 

Синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу 

(розгадування сімейної таємниці).  

Прочитати. Йоанна Ягелло «Кава з кардамоном». 

 

Історія України 

1. Тема: становище України на початку 1921 р. Впровадження НЕПу. 

- яким було становище України в 1921-1922 рр? 

- які передумови утворення СРСР  та наслідки для України? 

- чи могла Україна не увійти до складу СРСР? 

§20 

2. Тема: Голод 1921-1922 рр. 

- яким було становище УРСР в 1921 році? 

- які причини голоду 1921-1923 рр в Україні та які наслідки він мав? 

- які передумови запровадження НЕПу в Україні, хід та наслідки. 

§21 

3. Тема: політика коренізації в УрСр. 

- якою була національна політика радянської влади в УРСР? 

- основні принципи політики коренізації (українізації) 

- дати характеристику релігійного життя в Україні в роки НЕПу. 

§22 



 

Підручник: Історія України, 10 кл. під ред. О.В.Гісем, О.О.Мартинюк, 2018 

р. 

 

Всесвітня історія 

Рекомендується повторити раніше вивчений матеріал. З вказаними 

темами підготуватися до тематичного оцінювання. А також 

рекомендовано передивитися Всеукраїнську школу онлайн уроків 

понеділок, вівторок, четвер UA:Перший. Старт 6 квітня о 10:00. 

 

Математика 

1. Формули додавання. Розділ 2. §12. №№419,424. 

2. Наслідки з формул додавання. Розділ 2. §12. №№427, 430. 

3. Розв'язування задач і вправ. Розділ 2. §12. №№446, 452. 

4. Тригонометричні рівняння. Обернені тригонометричні функції, 

формули для обчислення розв'язків найпростіших тригонометричних 

рівнянь. Розділ 2. §13. №№479, 480, 482, 485 стор. 103. 

5. Відстані у просторі. § 32. №1137, 1140, 1142 стор. 237. 

6. Вимірювання кутів у просторі. § 33. №1192, 1194, 1195 стор. 245. 

7. Самостійна робота №8,  варіанти 1-2, ст. 248. 

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

 

Фізика та астрономія 

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

С.О.Довгий. 

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/fizika/vg-baryahtar-so-dovgij-fya-bozhinova-2018-riven-

standartu/rozdil-iii-molekulyarna-fizika-i-termodinamika-chastina-1-molekulyarna-fizika  

 

Завдання:  

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/fizika/vg-baryahtar-so-dovgij-fya-bozhinova-2018-riven-standartu/rozdil-iii-molekulyarna-fizika-i-termodinamika-chastina-1-molekulyarna-fizika
https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/fizika/vg-baryahtar-so-dovgij-fya-bozhinova-2018-riven-standartu/rozdil-iii-molekulyarna-fizika-i-termodinamika-chastina-1-molekulyarna-fizika


§26-28, с.173, задача 1 

§29-30,с.183, задача 1 

 

Хімія 

§16, впр 21  

§17, впр 1, 3, 10  

§18 – конспект, впр 1,2 

You Tube – канал МОН або телеканал UA-ПЕРШИЙ середа, п'ятниця - 

уроки Хімії 10 кл 

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

 

Географія 

Тема 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 

Тема 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 

Тема 3. Особливості географічного положення регіону. Держави та залежні 

території, що входять до складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії. Основні 

чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Види 

господарської діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію країн. 



Кустарні промисли і ремесла. Зовнішні економічні зв’язки. Розташування 

військових баз іноземних держав.  

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

Тема 4. Особливості географічного положення Америки. Склад регіону. 

Сучасна політична карта Америки. Форми державного правління і 

територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. 

Міжнародні організації НАФТА, Меркосур, НATO.  

Підручник: В. М. Бойко, Ю. С. Брайчевський Географія 10 кл. §32 

 

Біологія і екологія 

Л.І.Остапченко, П.Г.Балан "Біологія і екологія" 10 клас. 

1) Зчеплене успадкування  

2) Практична робота №2 (сторінка 155-156, розв’язати, оформити в зошиті) 

3) Організація спадкового матеріалу еукаріот  

4) § 27, 28, 36. 

 

Технологія верстатних робіт 

Тема: Виконання робіт на свердлильних верстатах: 

- будова і технічні характеристики вертикальних і радіально- 

свердлильних верстатів; 

- інструмент і його призначення. 

 

Підручники:   

http://lib.iitta.gov.ua/11066/1/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%

D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20

%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82.pdf   (стор. 47-78), 

електронний навчальний посібник "Загальний курс з обробки матеріалів у 

машинобудуванні"  

http://lib.iitta.gov.ua/11066/1/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11066/1/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11066/1/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/11066/1/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82.pdf


 

 


