
Учитель історії: Дроздовська С.А. 

 Історія  України 

Клас Завдання на період 23-28 березня 

 6 А,Б Тема:Римська республіка у V-ІІІ ст. до н.е.Відповідати на запитання в 

кінці параграфу.Випасати терміни в зошит і вивчити. Опрацювати 

матеріали інтернет ресурсу. Відповіді на тести та запитання,які 

виникнуть при вивченні теми надішліть на електронну адресу: 
schoolsvetlana3@ukr.net 
https://www.youtube.com/watch?v=kY9gVW5CLxo 
https://naurok.com.ua/urok-ta-prezentaciya-z-vsesvitno-istori-dlya-6-go-klasu-na-temu-rimska-
respublika-5-1-st-do-n-e-7102.html 
https://www.youtube.com/watch?v=wh-_Z-HptWI 
https://www.youtube.com/watch?v=Npw8E9xFkWQ 

 

 8 А,Б Тема:Узагальнюючий урок з теми : » Козацька Україна напр.50-х р.р.17-

на поч.18ст.» 

https://www.youtube.com/watch?v=49BRLiHEiHc 

https://www.youtube.com/watch?v=vPBDH11hw-Y 

https://www.youtube.com/watch?v=c2gZGJrBBDk 

http://vneshkoly.com.ua/component/joomlaquiz/?quiz_id=252 

http://vneshkoly.com.ua/component/joomlaquiz/?quiz_id=36                                                                 

Опрацювати матеріали інтернет ресурсу.Відповіді на тести та 

запитання,які виникнуть при вивченні теми надішліть на електронну 

адресу: schoolsvetlana3@ukr.net   Вивчити терміни ,хронологію,персоналії з теми. 

 

 

 

 9 Б  Тема:Суспільно-політичне становище у 1907-1914р.р. 
http://vneshkoly.com.ua/component/joomlaquiz/?quiz_id=363 
http://vneshkoly.com.ua/component/joomlaquiz/?quiz_id=364 
https://vseosvita.ua/library/urok-no-28-suspilno-politicne-stanovise-u-1907-1914-rr-38504.html 
https://www.youtube.com/watch?v=gVGsdBszL7w 

Опрацювати матеріали інтернет ресурсу.Відповіді на тести та 

запитання,які виникнуть при вивченні теми надішліть на електронну 

https://www.youtube.com/watch?v=kY9gVW5CLxo
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адресу: schoolsvetlana3@ukr.net  Вивчити 

терміни,поняття,персоналії,хронологію з теми. 

 
10 А,Б 

 Тема:Культурне життя на західноукраїнських землях.Політичне і    

культурне життя української політичноі еміграції на 

поч.ХХст.Опрацювати матеріали інтернет ресурсу.Відповіді на тести.та 

запитання,які виникнуть при вивченні теми надішліть на електронну 

адресу: schoolsvetlana3@ukr.net    Вивчити поняття,терміни,хронологію з теми. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BIgnQHRPaKM 
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/4667/ 
https://naurok.com.ua/test/zahidnoukra-nski-zemli-na-pochatku-hh-st-4820.html 

11 
 Тема:Становлення Украіни як незалежної держави.Державотворчі  

процеси.Особливості багатопартійної системи.Конституція України 

1996р. Опрацювати матеріали інтернет ресурсу.Відповіді на тести.та 

запитання,які виникнуть при вивченні теми надішліть на електронну 

адресу: schoolsvetlana3@ukr.net   Вивчити терміни,хронологію,поняття з теми. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=j_Hiqd56HT4 
https://www.youtube.com/watch?v=rtytGfo-EJU 
https://www.youtube.com/watch?v=iv_CDUcgO7o 
https://www.youtube.com/watch?v=cbJvUHb_-ns 
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/storya-ykrani-rven-standarty-
pdrychnik-dlya-11-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti-gsem-o-v-martinyuk-o-o/13798-testov-
zavdannya-dlya-pdgotovki-do-tematichnogo-otsnyuvannya-za-rozdlom-4-vdnovlennya-
nezalezhnost-ykrani/24556-testov-zavdannya-dlya-pdgotovki-do-tematichnogo-otsnyuvannya-za-
rozdlom-4-vdnovlennya-nezalezhnost-ykrani 

 

 Всесвітня  історія 
8 А,Б, Тема:Річ Посполита у 17-18 ст.Опрацювати матеріали параграфу.скласти 

конспект в тезисній формі.Відповідати на запитання в кінці параграфу. 
9 Б Тема:Особливості розвитку Японії та Китаю.Опрацювати матеріали 

підручника та відповідати на питання в кінці параграфу.скласти 

історичний портрет Мейдзі. 
https://www.youtube.com/watch?v=9KW-ekQFAEU 
https://www.youtube.com/watch?v=IZRE3I_cQrI 

10 А.Б Тема:Передумови Другої світової війни.Утворення оседредків 

війни.Створення блоку  Берлін-Рим-Токіо. 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-prichini-harakter-periodizaciya-drugo-svitovo-viyni-11-klas-
31558.html 
https://www.youtube.com/watch?v=XCYvV6gzPLg 
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https://naurok.com.ua/pidsumkoviy-test-z-temi-peredumovi-drugo-svitovo-viyni-128923.html 
11 Тема:Прояви міжнародної напруженості(Берлінська криза,війна в 

Кореї,Карибська криза,війна у В*єтнамі та Афганістані)опрацювати 

матеріали з теми. Знати вогнища та прояви міжнародної напруженості у 

світі. 
https://www.youtube.com/watch?v=4kNk18EYIJ8 
https://www.youtube.com/watch?v=W1QObb6jcIE 
https://www.youtube.com/watch?v=b6GR1C2MVX4 
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