
                                            Учитель Кучерява С.І. (дистанційне навчання) 

До уваги! Для полегшення опрацювання, засвоєння та оцінювання 

матеріалу,  вам даються письмові завдання, практичні роботи, виконання 

яких в зошиті продемонструє та підтвердить вашу роботу. Вийшовши з 

карантину, ви представите ці роботи – і без проблем отримаєте заслужену 

оцінку.  Перед виконанням роботи обов’язково напишіть дату її виконання  

та «Домашня робота», зазначивши її тему. Виконання проектів надсилайте 

на вказану електронну адресу вчасно, дотримуючись вказаної дати. 

Бажаю успіху! (У випадку виникнення труднощів  чекаю запитань на адресу 

k201061@ukr.net) 

 Історія України 

Клас Завдання на період 20 березня – 03 квітня 

5-А, Б §18, завдання на с.133 : №1-2-усно, №3- письмово в зошиті, №3-Нові 

терміни: шістдесятники, Чорнобильська катастрофа, Акт проголошення 

незалежності України, референдум,  Конституція України, особисті 

права громадян України, Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, 

Верховний Суд, Євромайдан, Революція Гідності – вміти усно пояснити; 

№4-письмово в зошиті. 
5-А, Б Практична робота. §19, виконати завдання однієї із груп (с.135) на вибір. 

Використовуючи запропонований план, скласти розповідь і записати її в 

зошиті. 
7-А §21, дати відповіді на запитання після параграфу письмово, роб.зош. 

с.с.62-64. Див.відео:  Viber.  

Завдання на повторення, що на с.с.150-153 виконати письмово в зошиті. 
9-А Практична робота.  Скласти презентацію «Наш край у другій половині 

ХІХ ст.» (5-6 слайдів), орієнтир- запитання на с.с.199-200 підручника. 

Джерело: В.Ф.Федорак, Н.І.Черкач. Історія рідного краю. – Чернівці, 

вид-во «Прут», 2001 р. , с.40-53.Чекаю на проекти на адресу  

k201061@ukr.net до 03.04.2020 року 
 

9-А §23, нові терміни: концентрація виробництва, кооператив записати в 

зошит і вміти пояснити, дати відповіді  на запитання після § письмово 

Див.відео:  Viber  9-А. 

 
 

 Всесвітня історія 
7-А Тема.Чернечі лицарські ордени та християнізація Східної Європи. §6(4-й 

підзаг.), . §7(2-й підзаг.), опорний конспект (у групі Viber) переписати в 

зошит і вивчити.  
 

 Правознавство 
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9-А, Б Тема. Право на працю неповнолітніх.  м§22-23; Див.відео:  Viber  

Виконати на листочку тест-контроль. 
 

 Громадянська освіта 
10 А,Б  Тема 5.1Поняття мас-медіа; схемки перенести в зошит,  вміти 

відтворити і пояснити їх;  нові терміни: масова комунікація, медіа, 

медіатекст, меседж записати в зошит і вміти пояснити їх; завдання на 

с.131 виконати усно, на с132 – письмово.. 
10 А, Б Тема 5,2 Вплив мас-медіа на формування громадської думки та власної 

позиції людини; термін «інформаційне агентство» виписати в зошит і 

вміти пояснити його,  с.133: завдання в рубриці «веб-активність» усно,  

QR код, с.134, виконати таблицю письмово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


