25.05.2020
10 клас

Українська
мова

Українська
література

Зарубіжна
література

23.04
₴ 73,75. Вправа 525, 533, 536.
24.04
Доповідь у науковому стилі.
(Порівняльна характеристика іменника та дієслова)
______________________________________________________
15.04-₴70. Дієслово.впр.503.504.
16.04-₴71.72. Дві основи дієслова.Види дієсл.впр.510.511.516.
__________________________________________________
08.04 - Параграф 64-67. Вправа 458; 467; 471; 485.
09.04 - Параграф та 68-69. Вправа 490; 493; 497.
___________________________________________________________________
01.04-02.04
Повт. п. 54-59. Впр.412.414.419.426.
__________________________________________________
Прикметник. Займенник. Числівник. Впр. 433, 458, 471
Дата
22/04
–
Урок
позакласного
читання.
#Театр#Вінниця#онлайн
(http://teatr.vn.ua/show/moloda-krov/) Переглянути 22/04, 18.30 трагікомедію
«Молода кров». Творчість В. Винниченка.
_____________________________________________________________________
13.04 – Б.Лепкий « Мотря»,ст 226-231,короткий
15.04 - конспект, уривки з роману прочитати в iнтернетi.
_________________________________________________________
Доопрацювати конспект до тем Творчість М.Вороного с.204 207., вивч. напам’ять
,,Блакитна Панна,, Творчість О.Олеся с.208 212. Вивчити напам’ять ,,Чари ночі,,
Опрацювати подкасти 12,13,14 занотувати Нове
____________________________________________________________________
31.03
повторюємо вивчене.радіоуроки або подкасти 8.9
10.11 записуємо подкаст тема,, Іван Франко ,, конспектуємо. що дізналися нового
___________________________________________________
Творчість В. Винниченка оповідання «Момент»
Переглянути екранізацію твору В. Винниченка ,,Момент,, режисер О. Тесленко
19.05 Контрольна робота ( завдання в групі класу)
______________________________________________________________________
12.05 Пошуки сенсу буття в романі П.Коельйо «Алхімік». Виконати завд.5 на с.227
підручника; підготуватися до контрольної роботи
_______________________________________________________________________
П. Коельйо. Опрацювати статтю підр. на с.222-226. Прочитати роман П. Коельйо «
Алхімік »
______________________________________________________
М. Метерлінк « Синій птах ». Дати розгорнуту характеристику образів Тільтіля та
Мітіль. Яким є символічний зміст цих образів? Скинути у вайбер на номер
0938182254
_______________________________________________________
21.04 Зміни в драматургії на межі XIX-XX ст. Опрацювати статтю підр. на с.207214; прочитати драму М. Метерлінка «Синій птах»
______________________________________________________
13.04 Написати твір « Символічні світи П.Верлена й А.Рембо» Скинути у вайбер на
номер 0938182254
_________________________________________________________________
07.04 Опрацювати статтю підручника про життя та творчість А.Рембо, читати та
аналізувати вірші.

Англійська
мова

____________________________________________________________________
Творчість Ш.Бодлера, П.Верлена; вивч. напам'ять поезію П. Верлена" Осіння пісня"
25.05 Test your English level.
Виконати завдання за посиланнями.
https://test-english.com/level-test/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/
29.05 Plans for the summer
Переглянути відео, виписати цікаві ідеї для відпочинку влітку.
https://www.youtube.com/watch?v=8jqDI7r4UhQ
https://www.youtube.com/watch?v=gC-n2sx5fTE
______________________________________________________________________
18.05 Our Changing World
1) Переглянути відео та пройти тест.
https://test-english.com/listening/b1/biography-albert-einstein-listening-test/
2) Виконати впр. 2-4, с. 136-137.
22.05 Контрольна робота.
Виконати завдання в Goggle Classroom.
15.05 Our Changing World
Переглянути відео та виконати завдання в Google Classroom.
https://www.youtube.com/watch?v=W5F59sOrRUc
________________________________________________________________________
04.05 Applying for a job
1) Прочитати оголошення та лист-заяву впр. 33, с. 130.
2) Прочитати оголошення впр. 35 с. 131.
3) Написати лист-заяву на посаду впр. 36, с. 131.
08.05 Both, either, neither, all, none
1) Опрацювати правило вживання займенників both, either, neither, all, none на с. 153
та на
https://studfile.net/preview/5374358/page:7/
https://studfile.net/preview/5374358/page:8/
2) Виконати тренувальну вправу 7, с. 134 і впр. на картці.
3) Виконати тест з 11.00 до 12.00 в Classtime. Код сесії: G82P49
27. 04 People Who Changed the World
1) Прочитати впр. 28 (a), с. 128
2) Виконати письмово впр. 28 (b, c), c. 128, впр. 29 (a, b), c. 129.
____________________________________________________________
24.04 Wishes and Regrets
1) Опрацювати правило вираження побажань та жалкувань на
https://entelechy.com.ua/unreal-situations-and-assumptions/
до suppose/supposing
2)Ex. 18, 19, p. 127
3) Виписати у словник і вивчити вирази з come. Ex. 25, p. 127
_____________________________________________________________________
13. 04
Inventions and Inventors
1) Опрацювати правило вживання умовних речень 2 типу
https://grammarway.com/ua/conditionals
2) Виконати тренувальні вправи 7 (а), с. 124, впр. 9, с. 125 письмово.
3) Виконати аудіювання на
* https://test-english.com/listening/b1-b2/the-hyperloop/
* https://test-english.com/listening/b1/how-to-fuel-the-future/
Результати надіслати на вайбер.
17.04
1) Опрацювати правило вживання умовних речень 3 типу
https://grammarway.com/ua/conditionals
2) Виконати тренувальні вправи 10, с. 125, впр. 15, с. 126.

3) Сесія на www.classtime 17.04 з 11.00 до 12.00 Код: K6V58D

06. 04
1) Повторити правило про вживання непрямої мови на с. 100 і на
https://cambridge.ua/uk/blog/pryamaya-i-kosvennaya-rech-v-anglijskom-yazyke-pravilaobyasneniya-primery/
2) Виконати тренувальні вправи 1, 2 на
http://test-english.com/grammar-points/b1/reported-speech-indirect-speech/
3) Сесія на www.classtime 06.04 з 11.00 до 13.00 Код: YGKW6R
10.04
Винаходи й винахідники.
1) Опрацювати слова на с. 161-162
2) Виконати вправи 6,7(c, d), c. 124, впр. 11, с. 125, проект с. 126 (фото скинути у
вайбер)
30.03
Командні та індивідуальні види спорту. Опрацювати зразок есе впр. 33, с. 118,
виконати впр. 34-37,с. 119
03.04
Еmotions. Опрацювати слова до 9 розділу. Виконати впр. 1-5,с. 122-123
____________________________________________________
1) unit 9 опрацювати слова,
2) виконати впр. 25,26,29,с. 102-103, впр. 21,22, с 101, впр. 1-5,с. 110, впр. 10,11,с.
113
26.05 Прочитати пізнавальну інформацію відомої української професорки математики Ніни
Вірченко:
https://kpi.ua/1431-3
_______________________________________________________________________________

19.05 Контрольне тестування в Сlassroom
12.05 Повторення навчального матеріалу.
Повторити §7-9. Виконати №8.23.
12.05 Повторити §10-16. Виконати №16.13(2,4). Пройти тести в Classroom
________________________________________________________________________
05.05 Розвязування вправ на застосування похідної.Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=B3MR3wI3Ix4
Виконати №23.5
28.04 Повторення. Функції та їх властивості.
https://onlinetestpad.com/ua/testview/17238-funkcіi-vlastivostі-funkcіj-algebra-10-klas
_______________________________________________________________________________

Алгебра

21.04
•Пройти тест за посиланням:
https://onlinetestpad.com/ua/testview/103597-zastosuvannya-pokhіdnoi
Результат надіслати nikaxena966@gmail.com
________________________________________________________
14.04
Опрацювати:§ 22
Переглянути
нвчальне
відео
за
підручником
https://www.youtube.com/watch?v=aO9BIG7cAoU
Виконати:№ 22.10,
22.16, 21.219
_______________________________________________
07.04
Ознаки сталості, зростання та спадання
функції
Опрацювати:§ 21
Виконати:№ 21.16,
21.18, 21.20

Істер

О.С.

Переглянути презентацію:
https://vseosvita.ua/library/oznaka-stalosti-funkcii-dostatni-umovi-zrostanna-j-spadannafunkcii-228413.html
____________________________________________
31.03
П.21, розв'язати 21.8,21.10,21.22
Вивчити зміст похідної, таблицю похідних функцій, правила диференціювання по
конспекту.
Виконати вправи, виділені для домашньої роботи. Повторити всі формули з
планіметрїї по блокноту.
Тема "Комбінаторика. Ймовірність та статистика". Виконати завдання для перевірки
знань с.170-171.
28.05
Переглянути пізнавальне відео
https://www.youtube.com/watch?v=L0PM9v0bJwg

Геометрія

21.05 Контрольне тестування в Сlassroom
14.05
Повторення навчального матеріалу с.315-316, виконати №10.6
14.05 Виконати №10.9
Пройти тести в Classroom
_______________________________________________________________________
07.05 Повторення. Координати та вектори в просторі.
Пройти тестhttps://onlinetestpad.com/ua/testview/103042-dekartova-sistema-koordinatu-prostorі-koordinati-tochki-vіdstan-mіzh-tochk
30.04. Повторення. Кут між прямими в просторі.Ортогональна проекція.
https://onlinetestpad.com/ua/testview/25843-kut-mіzh-pryamimi-mіzh-pryamoyu-іploshhinoyu-mіzh-ploshhinami-ortogonalna
________________________________________________________________________
23.04
•Пройти тест за посиланням:
https://onlinetestpad.com/ua/testview/58011-paralelnіst-ploshhin-geometrіya-10-klas
Результат надіслати nikaxena966@gmail.com
__________________________________________________________
16.04
Повторити п.15
Розвязати№15.24, 15.28
Переглянути презентацію по темі Симетрія в просторі:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-urok-doslidzhennya-simetriya-u-prostori-tavlastivosti-97662.html
____________________________________________________________________
02.04.
Повторення теми: Паралельність прямих і площин у просторі,п.1-5, повторити
аксіоми стереометрії.
Розв'язати 1.4, 2.23, 3.15, 4.28,5.40
09.04
Повторити п.12-14
Переглянути навчальне відео:
https://www.youtube.com/watch?v=22K491v7RqI
Розвязати№13.24, 13.28, 13.32

Історія
України:

04.05. Вивчити &&38,39. Підготуватися до к/р. Повторити &&32-33- -39.
__________________________________________________________________
27.04. Вивчити &&36.37.
______________________________________________________
13.04. Вивчити& 32-33, 34-35. Дати виписати і вивчити.
______________________________________________________

06.04 Кр.с 190.
____________________________
вивчити парагр. 27-30
22.05. 29.05. Повторення.
____________________________________________________________________
15.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЗАВДАННЯ В ГРУПІ КЛАСУ 15.05.ВРАНЦІ.
Відповіді прислати 15.05. На вайбер.
Всесвітня
_____________________________________________________________________
історія
08.05. Вивчии && 33,34,35. Підготуватися до к/р. Повторити && 38-35.
24.04. Вивчити & 30,31.
17.04. Вивчити& 28, 29. Дати виписати і вивчити.
10.04 Кр.Завдання у групі класу.
вивчити парагр. 27, 28
20.05. 27.05. Повторення
13.05. КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ЗАВДАННЯ. с.240. ТВОРЧО ЗАСТОСУЙТЕ.
ПИСЬМОВО ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ 1, 5. Відповіді 13.05. Прислати на вайбер
097 70 11 548
_______________________________________________________________________
06.05. Повторити&& 47-52.
Громадянська
29.04. Вивчити &51.
освіта
15.04 Практичне заняття "Створюємо шкільні медіа". Здати тоді,коли вийдемо на
навчання.
08.04 вивчити &35,36.Письмове завдання у групі класу.
01.04. Опрацювати &33,34. Виконати Ідеї для дослідження на с.151 письмово і
скинути мені на вайбер 0977011548.
вивчити парагр. 33-36
21.04 - П38
23.04 - Практична робота #5
16.04 – Зробити презентації країн:
1 варіант - США
2 варіант - Канада
________________________________________________________
&37. Оформити візитну картку країни.
Географія
_______________________________________________________
02.04 п. 36 (виписати найбільші центри).
____________________________________________________
31.03.20
П.35. Оформити візитну карту країни .
_______________________________________________
Австралія і Океанія. Характеристика
Оновлення:
15.05 - Контрольна робота.
(Завдання дивитися в спільноті classroom.
Фото роботи надіслати на ел.пошту kazmirova.87@gmail.com або на вайбер тел.
0680129374).
___________________________________________________________________
08.05 - § 27 – опрацювати. Виконати завдання № 204-206 (с.164).
_______________________________________________________________________
Хімія
Пройти тестування по темі «Аміни» на сайті: join.naurok.ua
Код доступу: 858253
У полі «ім’я учня» вказуєте своє прізвище та ім’я.
Завдання необхідно виконати до 7 травня 20.00.
___________________________________________________________
24.04 – § 26-опрацювати і зробити по ньому конспект. Виконати письмово завдання
№ 200, 201 (с.159).
___________________________________________________________
17.04 – § 25-опрацювати і зробити по ньому конспект. Виконати письмово завдання

№ 184, 187-189 (с.153).
17.04 – Пройти тестування на сайті: join.naurok.ua
Код доступу: 217915
У полі «ім’я учня» вказуєте своє прізвище та ім’я.
Завдання необхідно виконати до 23 квітня 20.00.
Далі сайт закривається.
__________________________________________________________
10.04. – § 24-опрацювати і зробити по ньому конспект. Виконати письмово завдання
№ 178, 179, 180 (с.145).
________________________________________________________
03.04. – § 23-опрацювати і зробити по ньому конспект. Виконати письмово завдання
№ 171, 173, 174 (с.141).
_________________________________________________________
п. 20, 21, 22, розв. завд. 147-153 (с.124).

Біологія

Захист
Вітчизни

Оновлення:
22.04-П.46 опрацювати(СобольВ.І.),ст 61-62 в зошиті виконати
23.04-П.47 опрацювати(СобольВ.І.)ст 63 в зошиті виконати.
__________________________________________________________________
1.П.44 по підручнику В.І.Соболь вивчити,урок 44 в зошиті виконати.
2.П.45 по підручнику Соболь В.І. вивчити.урок 45 в зошиті виконати, лабораторне
дослідження ст. 60 зробити.
__________________________________________________________
08.04 - п.42 В.І Соболь вивчити, ст.56, урок 42 в зошиті виконати.
09.04 - п.43 В.І.Соболь вивчити,ст. 57,урок 43 в зошиті виконати.
____________________________________________________________
Повторити:Закономірності спадковості.
Сесія на www.classtime
01.04 з 12.00 до 14.00
Код:22KDZM
___________________________________________________
1.Каріотип людини.Хрососомний аналіз.Зошит з друкованою основою с. 54.
2.Геном людини.Зошит з друкованою основою с. 55.
3.Генетика людини.Зошит з друкованою основою с. 56.
4.Успадкування ознак у людини.Зошит з друкованою основою с. 57.
04.05 Тема: Магнітний азимут та його визначення. Рух за азимутом.
Завдання: параграф 32, ст. 146-149.
04.05 Тема: Читання топографічних карт (читання висот, зон видимості).
Завдання: параграф 33-34, ст. 150-160.
_____________________________________________________________________
30.03 Поняття про вогневу позицію в обороні. Вимоги до вибору місця для ведення
вогню. Завдання: параграф 28, ст. 126-127;
06.04 Тема: Обладнання та маскування окопу для стрільби лежачи. Завдання:
параграф 28, ст. 128-129;
06.04 Вибір місця для спостереження. Способи вивчення місцевості. Виявлення
цілей та доповідь про їх знаходження. Завдання: параграф 28, ст. 130-132;
13.04 Тема: Склад бойової групи. Розподіл обов'язків між в/с та їх взаємодія.
Порядок дій у складі бойових груп. Завдання: параграф 29, ст. 132-136, параграф 30,
ст. 137-142;
27.04 Тема: Визначення сторін горизонту за компасом, годинником, сонцем,
зірками, місцевими предметами. Завдання: параграф 31, ст. 142-145
_____________________________________________________________________
1)
Види носіння зброї. Пересування одиночного бійця на полі бою.
Використання укриття та рельєфності поверхні землі на полі бою. Нанесення гриму.
Маскування зброї. Д/з параграфи 25 - 27

Фізика

Фізична
культура

Трудове
навчання

Основи
медичних
знань

2)
Поняття про вогневу позицію в обороні. Вимоги до місця для ведення вогню.
Д/з параграф 28
https://drive.google.com/drive/folders/157Xa-TmjWt8G-1KRs4a7OW90rhVjaDcf
Оновлення:
Завантажити додаток Google Classroom та приєднатись до класу, код приєднання до
курсу vfrpgkg
Інструкція
роботи
з
додатком
https://www.youtube.com/watch?v=F8mDoj67cq0&list=PLXi9AadGyWfpebYM3DfXD1
RKpwzC6hlj0
_____________________________________________________________________
31 березня Основи термодинаміки §36, вправа №36 (задача 1,2,4) Пояснення теми
https://www.youtube.com/watch?v=Kp3tQBATCEI
03 квітня §37, вправа №37 (задача 2) (Пояснення теми
https://www.youtube.com/watch?v=KrMdr4RcXqg
__________________________________________________
§35, вправа №35.
Тема : «Легка атлетика»
Комплекс ЗРВ (загально-розвиваючих вправ), спеціальні вправи для метань, бігові
та стрибкові вправи, вправи на формування постави
Повторити техніку виконання метання малого м’яча на дальність.
https://www.youtube.com/watch?v=_buX6YvXSPg
https://www.youtube.com/watch?v=ZghDt1NSHUY
https://nvk1distance.bitrix24site.ua/dystantsiynenavchannyanvk1mnemyrova3232222222
222223/#block1276
Повторити техніку виконання акробатичних вправ, лазання по канату, стрибки
через козла
Виконання комплексу ЗРВ (загально розвиваючих вправ)
Піднімання в сід за 30 сек.
Волейбол. Повторити техніку виконання передачі м'яча.
Повторити техніку виконання подачі м'яча верхньої, нижньої, бокової
Повторити тактику гри у нападі, захисті та індивідуальних і командних діях
25.05 – Оздоблення виготовлених виробів
04.05 – 08.05 Технологія виготовлення виробу: специфікація виробу, обрання та
аргументування стилю
27.04 – Технологія виготовлення виробу: технологія особливостей кімнати. Добір
кольорової гами.
24.04 – Технологія виготовлення виробу: визначення розмірів виробу.
13.04 – Технологія виготовлення виробу: розробка малюнку власного виробу.
Виконати ескіз власного виробу в робочих зошитах
06.04 – Добір матеріалів, інструментів та технологій для виконання проекту.
Розробити перший етап проекту.
10.04 – Розробка графічного зображення декількох варіантів проекту. Розробити 3 4 варіанти проекту в робочих зошитах.
30.03, 03.04 Виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Пошук
інформації для проекту. Створення банку ідей.
04.05 Вивихи суглобів, їх класифікація, ознаки. Опрацювати с. 124-130.
18.05 Особливості накладання швів на верхню та нижню кінцівку. Опрацювати с.
130-137.
25.05 Алгоритм надання домедичної допомоги при травмах голови, хребта, грудної
клітки та живота. Опрацювати с. 138-156.

Інформатика

16.03
Алгоритм дій при кровотечі. Опрацювати с. 96 Виготовити маску.
30.03
Техніка застосування прямого тиску на рану. Опрацювати с. 97-102.
06.04
Техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки. Опрацювати с. 103-110
13.04
Техніка тампонування рани. Опрацювати с. 110-120. Виготовити індивідуальний
перев’язочний пакет.
27.04 Переломи. Опрацювати с. 121-124. Підготувати реферат, скинути на вайбер.
 Опрацювати §4.1. Виконати завдання 1, с 114.
 Опрацювати §4.2. Виконати завдання 1, с. 121
 Опрацювати §4.3. Виконати завдання «Працюємо з комп’ютером» с. 128-130
 Опрацювати §4.4. Виконати будь-яке завдання з с. 137
Всі роботи/посилання надіслати на inna.kushnir@ukr.net

