
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ  

у 10 класі 

на час карантину 

Класний керівник 10 – Биченко Людмила Іванівна 

 

Контакти для зворотнього зв’язку: Биченко Л.І. 

E-mail: bychenko1973@gmail.com 

Viber: 0679974317 

 

ПІБ учителя Зміст уроку 
Завдання для учнів  

для самоопрацювання 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Прийма О.А. 

Сидоренко В.М. 

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні 

розряди іменників. Граматичні категорії 

іменника. 

Опрацювати матеріал підручника с. 207 – 210 

Виконати вправи 327, 328,329,334. 

Працюємо за конспектом уроку №91 (за 

посиланням). 

Виконати письмово завдання, подані в 

конспекті. 

https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_2/27.ht

ml 

Категорія числа, її значення та граматичні 

засоби вираження. Число іменників. Іменники, 

що вживаються в обох числових формах, 

мають лише форму однини або множини. 

 

Виконати письмово завдання, подані в 

конспекті. 

https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_2/28.ht

ml 

Працюємо за конспектом уроку №92 (за 

посиланням). 

Узагальнення знань . Перегляд презентації 

,виконання завдань 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/chislo-

imennikiv.html слайд 2-17 

СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКІВ. СЛОВОЗМІННІ Працюємо за конспектом уроку №93 (за 
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ПАРАЛЕЛІ ІМЕННИКІВ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ. ПОРУШЕННЯ НОРМ 

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ У 

ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ 

посиланням) . законспектувати теорію. 

Виконати письмово завдання, подані в 

конспекті. 

https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_2/29.ht

ml 

Повторити матеріал за підручником с. 211-215 

Виконати вправи 337,339, 342 

Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий 

відмінок іменників ІІ відміни.  

Працюємо за конспектом уроку №94 (за 

посиланням) . законспектувати теорію  

Виконати письмово завдання, подані в 

конспекті. 

https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_2/30.ht

ml 

Повторити матеріал за підручником с. 216-218 

Виконати вправи 346,347,348. 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Прийма О.А. Тема: Леся Українка (Лариса Косач). 

Життєвий і творчий шлях. Драматична 

спадщина. Роль родини, культурного оточення 

й самоосвіти у формуванні світобачення 

письменниці. Збірка поезій «На крилах 

пісень», її висока оцінка І. Франком. Основні 

цикли поезій. Неоромантизм як основа 

естетичної позиції Лесі Українки. 

Працюємо за посиланням 

https://ukrlit.net/lesson/10klas/21.html 

Опрацювати біографію Лесі Українки , 

скласти опорний конспект 

Переглянути фільми «Історична правда з 

Вахтангом Кіпіані: Не така як всі» 

https://www.youtube.com/watch?v=UcbhCVc4F

U8 

Леся Українка 
https://www.youtube.com/watch?v=v6mrp1jrGqY 

Виконати тести за посиланням. Зробити 

скріншот результату й прислати на Viber. 

https://naurok.com.ua/test/lesya-ukra-nka-

11681.html 
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 «Contra spem spero!» як світоглядна 

декларація сильної, вольової особистості. 

Символічність, романтичні образи, 

образотворчий прийом контрасту. 

Призначення поета й поезії, мужність 

ліричної героїні, автобіографічні мотиви 

(«Слово, чому ти не твердая криця…»). 

Працюємо з конспектом за посиланням 

https://ukrlit.net/lesson/10klas/22.html 

Вивчити поезію «Contra spem spero!» 

напам’ять  

Виконати тести за посиланням. Зробити 

скріншот результату й прислати на Viber. 

https://naurok.com.ua/test/lesya-ukra-nka-contra-

spem-spero-test-dlya-10-klasu-44978.html 

Тренуємось декламувати поезію за проектом 

«Книги,що говорять» 

https://www.youtube.com/watch?v=pnp9kWunm

CQ 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Чучина В.В. 

vvchychina@gmail.com 

А. Рембо «Голосівки», «Моя циганерія» С. 168-174(усно), художній аналіз «Голосівки» 

в зошиті 

 

ІНФОРМАТИКА 

 

Заітченко Р.В. 

 

Viber 0680402479 

zaitchenkorv@gmail.com 

 

 

Фесенко Н.В. 

 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

 

Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Опрацювати п.3.4, с.95-100.  

Переглянути відеолекції:  
1.https://www.youtube.com/watch?v=h_UPuVGwkko&list=PL
nzEVwX9gt1iyK1z1cDgQkszYukA4sSKl&index=2 

2.https://www.youtube.com/watch?v=rJvfHhpAK

Ss&list=PLnzEVwX9gt1iyK1z1cDgQkszYukA4s

SKl&index=3 

 

Робота за комп’ютером. Працюємо за 

комп’ютером с. 92-94 
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АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Биченко Л.І. 

 

0679974317 

 

Жанри живопису Повторити граматичні часи 

С.173, 174 впр. 3,5(пис) 

Відвідування виставок та музеїв С.175 впр. 1, дати відповіді на запитання 

Відомі англійські художники С.179 виписати і вивчити нові слова, переказ 

тексту 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Янкова А.П. 

0978355233 

Мистецтво  С.166-167 впр. 4 

С.169 впр.5, 6(п) 

С.169 впр.6(ч. п) 

С.173 впр.1,2 (п) переказ тексту впр.6 с.170 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

Ткаченко О.С. 

osttkachenko@gmail.com 

 

 - письмові роботи надсилайте 

до 10:00. 

 

Тел. Для консультацій/Viber – 

0956427602 ( з 10: 00 до 12:00) 

 

Ідеологізація національно-культурного життя 

радянської України 1920-1930-х рр. Освіта, 

наука, кінематограф. Соцреалізм. Розстріляне 

відродження. О.Довженко. 

§27. Вивчити визначення. № 1-10 – усно. № 

12, 13 С. 160- письмово. 

Українські землі у складі Польщі. Правовий 

статус українських земель. Національна 

політика. Осадництво. Пацифікація. Андрей 

Шептицький.  

Українські політичні партії та організації. 

§28. Вивчити визначення. № 1-10 – усно. № 

13, 14 С. 169- письмово. (Д/З за №2,3) 

 

БІОЛОГІЯ 

Чуприна В.М. 

 

Біологічні антимутаційні механізми Опрацювати §46, 47 опорний конспект. 

Виконати вправи: №2, 6, 8 с.187 
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Viber 0969378453  

Генетичний моніторинг в людських спільнотах 

Опрацювати §48, опорний конспект . 

Виконати вправи: №2, 3,6 с. 191 

 Сучасні завдання музичної генетики Опрацювати §51, опорний конспект . 

Виконати вправи: №2, 3,6 с. 203 

 

ФІЗИКА 

 

Корх І.Г. 

 

ivan.korkh@gmail.com 

 

Переглянути відеоролики за посиланнями , 

долучити до отриманих знань при опрацюванні 

матеріалу підручника , дати звіт по ключових 

питаннях навчальних тем на електронну адресу 

вчителя фізики. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tlaffnt4Mz4&

feature=em-lsp 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9TVTIzMOdr

g 

https://www.youtube.com/watch?v=iy5zD3VKndc 

https://www.youtube.com/watch?v=qIskCZqd_l0 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGJcOEqC1r

o 

https://www.youtube.com/watch?v=Jb4AceOx6bE 

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

o 

http://www.10minclass.com/video/546 

§31. В.31(4,6) 

 §32. В.32(4) 

 §33. В.33(1,3,4) 

 §§34, 35. В.35(3,4,5)  

 

 ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА 

 

 Гетьман Л.А. 

 

La-Getman@ukr.net 

 §35 с.154 – 160 підготувати повідомлення для соціальних 

мереж або шкільних медіа(газета, радіо) 

Опрацювати § 36, с. 160-166 Розробити макет шкільної газети Microsoft 

mailto:ivan.korkh@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Tlaffnt4Mz4&feature=em-lsp
https://www.youtube.com/watch?v=Tlaffnt4Mz4&feature=em-lsp
https://www.youtube.com/watch?v=QrxHaiawn-g
https://www.youtube.com/watch?v=9TVTIzMOdrg
https://www.youtube.com/watch?v=9TVTIzMOdrg
https://www.youtube.com/watch?v=iy5zD3VKndc
https://www.youtube.com/watch?v=qIskCZqd_l0
https://www.youtube.com/watch?v=ZGJcOEqC1ro
https://www.youtube.com/watch?v=ZGJcOEqC1ro
https://www.youtube.com/watch?v=Jb4AceOx6bE
https://www.youtube.com/watch?v=fLHCrOw_QPo
https://www.youtube.com/watch?v=fLHCrOw_QPo
http://www.10minclass.com/video/546
mailto:La-Getman@ukr.net


 

Viber 0968268721 

Office Publisher 

Опрацювати § 37, с. 167-171 Підготувати схему зв’язків економіки з 

іншими науками  

Опрацювати § 38-39, с. 171-178 Підготувати презентацію (відеокліп) 

«Екологічні катастрофи, що сколихнули світ» 

 

ХІМІЯ 

 

Голота Т.Б.  Насичені й ароматичні аміни Скласти опорний конспект, №1-5 с.138 

Амінокислоти. Пептиди Скласти конспект, завдання після §24 

 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Манжула О.І. 

0992815238 
 §20 – 24  Опрацювати §§20,21,22,23. 24, опорний 

конспект 

 

АЛГЕБРА 

 

Чехунов П.І.  П. 19,  

П.20 

Виконати №19.1, 19.3, 19.5, 19.7 

Виконати № 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 

Повторити п.20, виконати № 20.5, 20.6, 

20.7(1,3,5) 

  

ГЕОМЕТРІЯ 

 

Чехунов П.І. П.41 

П.42 

Виконати №41.8, 41.11, 41.14 

Виконати № 42.3, 42.4, 42.5, 42.6 

 


