
 Українська мова 

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); 

Урок 60. Закінчення іменників І-ї відміни в одному відмінку. (ст.166, 

впр., 4,5 ст. 168-169); 

4. Закінчення іменників чоловічого роду ІІ-ї відміни в родовому 

відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним 

значенням (ст.171-174, впр., 2,3,5 ст. 168-169) (тестові завдання); 

5. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального 

відмінка, іменників знахідного відмінка, іменників місцевого відмінка однини 

і множини. (ст.166-168, впр., 2,3,7 ст. 168-170); 

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

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

2018. 

 

Українська література 

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

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

2018. 

1. Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Збірка 

поезій «На крилах пісень», «Contra spem spеro!», «Слово, чому ти не твердая 

криця», «Мріє, не зрадь!..», «Стояла я і слухала весну…» (ст. 205-212, 

написати конспект біографії поетеси; вивчити напам’ять вірш «Contra 

spem spеro!»; аналіз поезій ст. 213-219). 



Написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім 

образом. Драм – феєрія «Лісова пісня». Образи твору (Мавка, дядько Лев, 

Лукаш, Килина). (Написати етюд в робочому зошиті; прочитати твір ст. 

221-226; характеристика образів твору ст. 226-227; виписати цитати до 

образів).  

 

Іноземна (англійська) мова 

Тема: Музика. Стилі музики. 

Д/з: опрацювати лексичний матеріал з підручника Т. Гужва  

“Англ.мова. Розмовні теми” ст. 222, 223 

 

Тема:  Вплив музики на життя людини. 

Д/з: підручник Т. Гужва “ Англ.мова. Розмовні теми”, Topic 10 ст. 220- 

221 (чит., пер.) 

 

Тема:  Повторення вивченого матеріалу. 

Д/з: Зробити презентацію про стилі музики. 

 

Зарубіжна література 

I тема: Моріс Метерлінк. «Синій птах». Ідея одухотворення життя й 

відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості 

розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу. 

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

2018р. с. 176-200. 

Прочитати. Моріс Метерлінк. «Синій птах». 

 

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: 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». 

 

Математика 

1. Тригонометричні рівняння. Обернені тригонометричні функції, 

формули для обчислення розв'язків найпростіших тригонометричних 

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

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

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

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

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

 

Фізика та астрономія 

1. §31-33 

Завдання: впр. 33 (1, 2). Експериментальні завдання 

2. §34.  

Завдання:  впр. 30 (2,3). 

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  

 

Хімія 

§32, впр. 1, 12, 16  

§30, впр 8, 9  

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
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


§33, впр 3, 21  

§34, 35,36, 37, 38 - конспект 

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

 

Географія 

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

місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська 

діаспора США. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. 

Підручник: В. М. Бойко, Ю. С. Брайчевський Географія 10 кл. §34-35 

Тема 2. Канада. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що 

визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. 

Українська діаспора в Канаді. Підручник: В. М. Бойко, Ю. С. Брайчевський 

Географія 10 кл. §36 

Тема 3. Бразилія.Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що 

визначають місце країни у  міжнародному поділі праці. Розселення. 

Особливості структури економіки країни, що розвивається. Видобування 

мінеральних ресурсів. Спеціалізація сільського господарства. Промислові 

виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Особливості 

розвитку третинного сектору. Характерні риси просторової організації. 

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Бразилією. 

Підручник: В. М. Бойко, Ю. С. Брайчевський Географія 10 кл. §37 

Тема 4. Практична робота 6.  

Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії. 

 

Біологія і екологія 

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

1) Статеве, нестатеве розмноження. 

2) Регенерація у людини, трансплантологія. 

3) Онкозахворювання, профілактика. 

4) Статеві клітини. 

5) Лабораторна робота №3 (сторінка 189, малюнки на сторінці 179, 

оформити в зошит). 



6) Гаметогенез, запліднення. 

7) Ембріональний і постембріональний розвиток. 

8) § 42-52. 

 

Технології 

Самостійно опрацювати тему «Декоративно-ужиткове мистецтво».  

Сторінки 31-41 згідно підручника:  Технології (рівень стандарту): підруч. для 

10 (11) кл. закл. загал. серед. освіти / І. Ю. Ходзицька, Н. І. Боринець, В. М. 

Гащак та інші. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 

https://pidruchnyk.com.ua/1170-tehnologyi-tutashinskiy-10-klas.html  стр.36-76 

https://aston.te.ua/userfiles/file/konkurs/tehnolog_10_klas_andr_y_compressed.pdf

стр.41-76 

По даній темі визначитись з власною темою проекту і почати над нею 

працювати. Хто був відсутній на попередніх уроках представити свої перші 

проекти, використовуючи вайбер або електронну пошту. 

Підготуватися до тестування. Приклади тестів: 

Варіант №1 

1. Декоративно-прикладний живопис – це живопис: 

а) твори якого прикрашають предмети побуту та інтер’єр житла; 

б) техніки якого прикрашають інтер’єр та екстер’єр споруд; 

в) стильова єдність якого сприяє оформленню дійства. 

2. Види декоративно-прикладного мистецтва: 

а) живопис, архітектура; 

б) графіка, скульптура; 

в) кераміка, ткацтво, різьба по дереву. 

3. Батик — це техніка розпису: 

а) виробів із дерева; 

б) виробів із глини; 

в) тканини за допомогою анілінових барвників і резервної маси. 

4. Що спільне та характерне для народного декоративного мистецтва: 

а) техніка виконання; 

б) використання матеріалів та інструментів; 

https://pidruchnyk.com.ua/1170-tehnologyi-tutashinskiy-10-klas.html
https://aston.te.ua/userfiles/file/konkurs/tehnolog_10_klas_andr_y_compressed.pdf
https://aston.te.ua/userfiles/file/konkurs/tehnolog_10_klas_andr_y_compressed.pdf


в) оберегова символіка орнаментів. 

5. Види декоративно-прикладного мистецтва поділяються: 

а) за матеріалом предмета;   б) за призначенням предмета; 

в) за технікою виконання;   г) усі відповіді правильні. 

6. Всі техніки вишивки поділяють на: 

а) поверхнево-нашивні та наскрізні;  б) ажурні та прості; 

в) чорно-білі та кольорові;   г) усі відповіді правильні. 

7. Назвіть групи вишивальних швів до яких належить шов «хрестик»: 

а) прозорі лічильні;    б) прорізні вільні; 

в) поверхнево-нашивні лічильні;  г) поверхнево-нашивні вільні. 

8. Які з перелічених технік вишивання належать до прозорих: 

а) хрестик;     б) вільна гладь; 

в) мережка;     г) прорізна гладь. 

9. Як ви вважаєте, чому так говорять: «Яке волокно, таке й полотно!»: 

а) тому, що техніка виготовлення залежить від волокна; 

б) тому, що від якості волокна залежить якість полотна; 

в) тому, що від полотна залежить волокно; 

г) тому, що від кольору волокна залежить колір полотна. 

10. Скільки символічних малюнків можуть мати Українські писанки: 

а) понад 1000;     б) понад 100; 

в) понад 50;     г) понад 10. 

11. Назвати пристосування для лозоплетіння: 

а) щемілка, колунок, хрустики, шмоль, ізер; 

б) колунок, круглогубці, голка, кухонний ніж; 

в) ножиці, щемілка, рукавички, пензлик; 

г) кошиковий ніж, плоскогубці, молотки, прищіпки. 

12. Назвіть найпоширеніші в Україні техніки декоративно-прикладного мистецтва. 

 

Варіант №2 

1. Види декоративно-прикладного мистецтва: 

1) вишивка, розпис, писанкарство, гончарство, ковальство, лозоплетіння, 

народне малярство, флористика та ін.; 

2) живопис, графіка, скульптура, архітектура; 

3) кіно, театр, література, художня фотографія. 

2. Витинанка — це декоративні прикраси житла, виконані: 

а) на тканині методом наклеювання елементів композиції; 

б) з глини; 



в) з кольорового паперу методом вирізання. 

3. За допомогою писачка і воску виконується твір декоративно-ужиткового 

мистецтва: 

а) писанка; 

б) мальованка; 

в) крашанка. 

4. Який вид декоративного мистецтва не належить до декоративно-ужиткового: 

а) гончарство; 

б) скульптура; 

в) вишивка. 

5. Для предметів декоративно – ужиткового мистецтва характерні: 

а) естетичний вигляд та їх практичне застосування у побуті; 

б) виготовлення лише для прикраси житла; 

в) застосування лише в утилітарних цілях; 

г) усі відповіді правильні. 

6. Килими тчуть: 

а) гребінковою технікою;    б) лічильною технікою; 

в) ворсовою технікою;    г) усі відповіді правильні. 

7. Укажіть, який вид вільної гладі вишивають зазвичай контрастними вишивальними 

нитками рядами з чітким контуром: 

а) художня;      б) однобічна; 

в) двобічна;      г) декоративна. 

8. Графічне зображення ткацьких переплетень називають: 

а) малюнок переплетення;    б) ескіз переплетення; 

в) кресленик переплетення;    г) схема переплетення. 

9. Для заготівлі прутиків лози використовують: 

а) сокиру;      б) кухонний ніж; 

в) секатор;      г) ножівку. 

10. Зображений на писанці виноград є: 

а) символом достатку;    б) символом здоров’я; 

в) символом родини;     г) символом життя. 

11. Виготовлення вовняних виробів та їх ущільнення способом зчеплення і 

переплетення між собою волокон вовни це: 

а) шеврування;      б) фелтінг; 

в) валяння;      г) ліжникарство. 

12. Назвіть найпоширеніші сучасні техніки декоративно-прикладного мистецтва. 

 



Технологія РОЕУ 

Опрацювати тему: "Будова,  технічне обслуговування та ремонт 

пускорегулювальної апаратури" (12 год) 

 Підручник: Принц М.В., Цимбалістий В.М. Освітлювальне і силове 

електроустаткування. Монтаж і обслуговування. Розділ 10. 

 

Технічне  креслення 

Література: М.В.Анисимов, Л.М.Анисимова "Креслення" 

1. Робочі креслення деталей і ескізи (Розділ 6, п. 28). 

- зображення і позначення різьб на кресленнях деталей; 

- поняття про ескізи деталей, відмінність їх від креслення деталей, 

послідовність виконання ескізу деталі. 

2. Складальні креслення. (Розділ 6, п. 30) 

- поняття про складальне креслення й специфікацію, їх призначення; 

- зміст складального креслення, правила виконання; 

- правила оформлення і заповнення специфікації. 

 

Основи підприємницької діяльності 

1. Вибір бізнес-ідеї      

Практична робота.   Записати 15 бізнес-ідей, якими, на вашу думку, 

на даний час вигідно займатися в Україні, Вибрати з них 3, якими б ви 

могли займатися в перспективі. Пояснити, чому саме ці види діяльності 

ви вважаєте прибутковими для вас? 

2. Опрацюйте наступні теми за допомогою Інтернет-джерел: 

- Організація бізнесу 

- Технологія створення власної справи 

- Планування успіху підприємницької діяльності 



 


