
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ (2 тиждень) 

у 10 класі 

на час карантину (ІІ семестр) 

Класний керівник 10 класу – 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. 

Невідмінювані іменники. Стилістичне 

використання кличного відмінка. Стилістичні 

особливості форм числа іменників. 

Стилістичне використання кличного відмінка 

іменників. Порушення норм відмінювання 

іменників у художньому мовленні. 

- Працюємо за конспектом уроку №97(за 

посиланням) . Законспектувати теорію.  

Виконати письмово завдання, подані в 

конспекті 

https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_2/33.ht

ml 

Прикметник як частина мови. Лексико-

граматичні розряди прикметників, їх 

особливості і функціонування в мовленні. 

Перехід відносних прикметників у якісні, 

присвійних у якісні і відносні. Стилістика і 

культура мовлення 

Стилістичне використання якісних, відносних, 

присвійних прикметників. 

Працюємо за конспектом уроку №101(за 

посиланням) . Законспектувати теорію.  

Виконати письмово завдання, подані в 

конспекті 

 

https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_2/37.ht

ml 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

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

в зошиті 
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Прийма О.А. Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-

міфологічна основа сюжету. Символічність 

образів Мавки і дядька Лева – уособлення 

духовності і краси. 

- Переглянути кінофільм «Лісова пісня» у 

мережі Інтернет 

- заповнити літературний паспорт твору 

- виписати цитати  для характеристики героїв 

Відкривши  посилання 

join.naurok.ua пройдіть тестування 

Код доступу 983472 

 Мати Лукаша й Килина – антиподи головній 

героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і 

буденного прагматизму в образі Лукаша. 

Природа і людина у творі. Неоромантичне 

ствердження духовної сутності людини, її 

творчих можливостей. Конфлікт між буденним 

життям і високими пориваннями особистості, 

дійсністю і мрією. 

Написати твір-мініатюру „У чому сенс 

людського життя?” або „Краса людських 

взаємин — у любові” (за мотивами „лісової 

пісні” Лесі Українки). 

Відкривши  посилання 

join.naurok.ua пройдіть тестування 

Код доступу 618243 

Вивчити напам’ять останній монолог Мавки 

від слів «О, не журися за тіло!»  до «Грай же, 

коханий, благаю!»  

 

ІНФОРМАТИКА 

 

Заітченко Р.В. 

 

Viber 0680402479 

zaitchenkorv@gmail.com 

 

Фесенко Н.В. 

 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

 Запити на вибірку даних  Опрацювати п.3.5, с.101-107.  

Переглянути відеолекції:  

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=GsHb4YHhJG8&list=

PLnzEVwX9gt1iyK1z1cDgQkszYukA4sSKl&index=4 
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=VIijFwLF0eQ&list=P

LnzEVwX9gt1iyK1z1cDgQkszYukA4sSKl&index=5 
Робота за комп’ютером. Працюємо за 

комп’ютером с. 106-107 
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АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Биченко Л.І. 

 

0679974317 

 

Спорт і дозвілля С. 198 опрацювати лексику, впр. 3(чит) с.198-

200 

Спортсмени. Види спорту С.202, словник, повторити майбутні часи 

С.204 впр.2, впр.3(пис) 

Спортивні ігри С.207 впр. 2(пис) 

С.208 впр.7(чит) 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Янкова А.П. 

0978355233 

Мистецтво. Минулий завершений час 

Минулий доконано- тривалий час 

Національні музеї/галереї  

С.175 впр. 5(п), впр.6(у) с.175 

Опрацювати лексику с.179 

 впр.5(ч) с.176 

Впр.3(чит) с.188 

Впр.1, 2(п) с.188 

Впр.8(ч) с. 192 впр.1 (п) с.194 

 

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) 

Українські землі в складі Румунії. 

Татарбунарське повстання. Суспільно – 

політичне життя. Українська національна 

партія. 

Опрацювати §29 -30, скласти хронологічну 

таблицю №10, №11 с.173(письмово) 

Українські землі в складі Чехословаччини. 

Правовий статус.  

Опрацювати §31 скласти хронологічну 

таблицю №1-11 усно с.179,  

№13-14 с.179 письмово 

  

ГЕОМЕТРІЯ 

 

Чехунов П.І. П.42 Виконати № 42.7, 42.8, 42.9, 42.10 

mailto:osttkachenko@gmail.com


 

АЛГЕБРА 

 

Чехунов П.І. Опрацювати п.20,21 Виконати №20.7(2,4,6), 20.9 

Виконати № 21.1(1,3,5), 21.2(1,3), 21.3 

Повторити п.21, виконати № 21.1(2,4,6), 

21.2(2,4), 21.4 

 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Манжула О.І. 

0992815238 

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

конспект 

 

БІОЛОГІЯ 

Чуприна В.М. 

 

Viber 0969378453 

Спадкові хвороби і вади людини, хвороби 

людини зі спадковою схильністю 

Опрацювати §52 опорний конспект. 

Виконати вправи: №2, 6, 8 с.187 

Методи діагностики та профілактики 

спадкових хвороб людини. Медико – генетичне 

консультування та його організація 

Опрацювати §51, опорний конспект . 

Виконати вправи: №4, 5, 10 с.203 

 

ФІЗИКА 

 

Корх І.Г. 

 

ivan.korkh@gmail.com 

 

Дорогі мої школярики! Сподіваюсь, ви не 

нудьгували і сумлінно опрацювали матеріал 

підручника. Давайте перевіримо ваші знання! 

На вас чекають декілька простеньких тестових 

завдань з автоматичним виставленням 

набраних балів. 

Результати (отримані бали) прошу (ПО 

ЧЕСНОМУ!!!) подавати на мою е-скриньку в 

такій формі (для прикладу): 

Недбайло, 9В – 8;5;9;3;7. Чекаю!!! 

https://naurok.com.ua/test/start/59644 

https://naurok.com.ua/test/start/59318 

https://naurok.com.ua/test/start/58590 

https://naurok.com.ua/test/start/52758 

https://naurok.com.ua/test/start/50701 
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ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА 

 

 Гетьман Л.А. 

 

La-Getman@ukr.net 

 

Viber 0968268721 

Повторити §29-36 та пройти онлайн тестування 

за посилання 

https://onlinetestpad.com/ua/test/137797-go-10-

klas-rozd%D1%96l-5-test-1-sv%D1%96t-

%D1%96nformac%D1%96i-ta-mas-

med%D1%96a-med%D1%96a-%D1%96-

demokrat%D1%96ya  та  

https://naurok.com.ua/test/start/45738.  

 

Зробити скріншот  сторінки та вислати на  

 

viber 0968268721 або  

 

електронну пошту  la-getman@ukr.net 

 

 

ХІМІЯ 

 

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

Амінокислоти. Пептиди Скласти конспект, завдання після §24 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ  

 

Корнієнко О.І      

Дубина О.С. 

Догляд за шкірою рук. Засоби догляду, їх вибір 

та призначення. 

Робота з інформаційними джерелами. 

Захист Вітчизни (дівчата) 

Завгородня Т.Д Біологічна дія радіації. Променева хвороба та її 

синдроми. Ступені тяжкості перебігу 

променевої хвороби 

Матеріал знайти в Інтернеті 
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