
Вчитель історіі : Дроздовська С.А. 

 Історія  України 

Клас Завдання на період 30.03-03.04 

6А,Б Тема:Римська республіка в 2ст.до н.е.Релігія,cім*я,виховання і 

господарство давніх римлян.Опрацювати матеріали параграфів,скласти 

тезисні конспекти тем, відповідати на запитання в кінці парарграфів. 

Інформацію  прошу скинути на електронну адресу schoolsvetlana3@ukr.net 

 
https://www.youtube.com/watch?v=T43F3FxlKks 
https://www.youtube.com/watch?v=25OJgQYYofI&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=nPosC3IkfLs 
https://www.youtube.com/watch?v=4QWAWWPo9HU 
https://www.youtube.com/watch?v=IWcBr8pPeuo 
. 

8А,Б, Тема:Гетьманщина у 20-40 р.р. 18 ст.Лівобережна Україна в др. пол. 

18ст.Опрацювати матеріали параграфів. Вивисати терміни,події.імена 

історичних постатей.Виконати запропоновані тести і скинути результати 

на електронну пошту  разом з фото конспекту. schoolsvetlana3@ukr.net 

https://www.youtube.com/watch?v=9SxxY1auIXA 

http://vneshkoly.com.ua/component/joomlaquiz/?quiz_id=252 
https://www.youtube.com/watch?v=y1vAlKXEknM 
 

9Б Тема: Економічне і сцспільно_політичне  життя на українських землях у 

складі Австро-Угорської імперії.Опрацювати матеріали 

параграфу,відповідати на питання в кінці параграфу.Виконати тести і 

відправити резельтати на електронну адресу. schoolsvetlana3@ukr.net 

https://www.youtube.com/watch?v=GW-zQlszs5w                                                      
http://vneshkoly.com.ua/component/joomlaquiz/?quiz_id=265                                                                     
http://vneshkoly.com.ua/component/joomlaquiz/?quiz_id=365 

10 А,Б Тема:Початок ,причини Другої  світової війни. Опрацювати матеріали 

параграфу.Відповісти на запитання в кінці параграфу.Відповісти на 

запитання тестів та відправити результат на електронну адресу 
schoolsvetlana3@ukr.net 
 https://www.youtube.com/watch?v=PkkXRTXRtxY                                                                          
https://www.youtube.com/watch?v=PkkXRTXRtxY                                                                                                
https://www.youtube.com/watch?v=8QNUT5zx8_Y                                                                                              
http://vneshkoly.com.ua/component/joomlaquiz/?quiz_id=387                                                  
https://www.youtube.com/watch?v=Q-RbicHXtWM 

11 Тема:Формування ринкової економіки.Запровадження гривні.Зміни в 
сільському господарстві.Приватизація.Матеріальне становище 
неселення.Демограічна ситуація.Повернення кримських татар на 
історичну батьківщину.Опрацювати матеріали теми.Скласти відповіді на 
тести і надіслати на електронну адресу. schoolsvetlana3@ukr.net                                                                    
https://www.youtube.com/watch?v=Wp54mvvccfk                                                                                          
https://www.youtube.com/watch?v=YZ2Nu5J4S1M                                                                                         
https://www.youtube.com/watch?v=pfzNd5f2IS8                                                                                            
https://www.youtube.com/watch?v=C6ZCaXE7f9o                                                                                           
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https://www.youtube.com/watch?v=Lf13_HXhIwU                                                                                        
https://www.youtube.com/watch?v=mN1VEdyNY84                                                                                     
https://www.youtube.com/watch?v=brkHJvt4JDU                                                                    
http://vneshkoly.com.ua/component/joomlaquiz/?quiz_id=394                                                                                       
http://vneshkoly.com.ua/component/joomlaquiz/?quiz_id=497                                                                         
http://vneshkoly.com.ua/component/joomlaquiz/?quiz_id=393                 

 

 Всесвітня   історія 
8А,Б Тема:урок контролю і корекції з розділу»Османька імперія.Країни 

східної Європи у 17-п.п. 18 ст.» https://naurok.com.ua/uzagalnennya-za-

temoyu-osmanska-imperiya-kra-ni-shidno-vropi-u-hvi-pershiy-polovini-hviii-

st-102530.html 

Виконайте два варіанти тестів і надійшліть на електронну адресу 
schoolsvetlana3@ukr.net                                                                     

9Б Тема:Міжнародні відносини в др.полю 19-п.п.20 ст. Опрацювати 
матеріали параграфу.скласти тезисний конспек.Виписати основні 
терміни,дати,імена іст. постатей.Відповідати на запитання в кінці 
параграфуhttp://www.myshared.ru/slide/1197359/ записи з презентації переписати у 

робочий зошит. 

Інформацію  прошу скинути на електронну адресу schoolsvetlana3@ukr.net 

 
 

 
10 Б Тема:Друга світова війна. Воєнні дії в 1941-1942р.р.Опрацювати 

матеріали параграфу,відповідати на питанняю скласти тезистний 

конспект. https://www.youtube.com/watch?v=ATpdw6Wt6HM 

Інформацію  прошу скинути на електронну адресу schoolsvetlana3@ukr.net 

 

 
11 Тема:Проблема міжнародного тероризмую.Агресія Росії проти 

України.Опрацювати матеріали параграфу. Відповідати на запитання в 

кінці параграфу. Інформацію  прошу скинути на електронну адресу 
schoolsvetlana3@ukr.net 

 

                                                                                                                 
https://www.youtube.com/watch?v=EyqHr3qqy44                                                                                              
https://www.youtube.com/watch?v=c4fPv5o8dyY                                                                                             
https://www.youtube.com/watch?v=g20shjMmy_0 
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