
                                            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 06 квітня – 24 квітня 

5-А, Б §20, нові терміни: архітектура, ікона,  грот - вміти усно пояснити; за 

пам’яткою на с.139(використати як план) скласти розповідь про одну  з 

пам’яток архітектури, наведених у §20 і записати в зошиті.  
5-А, Б §21, нові терміни і поняття: факт, історичний факт, літописи, «Повість 

минулих літ», Галицько-Волинський літопис, монголи, татари; 

історичні персоналії :князі Аскольд, Дір,  Олег, Ігор, рід Рюриковичів, 

новгород-сіверський князь Ігор, Данило Романович, хан Батий . Терміни, 

поняття, історичні персоналії записати в зошит і вміти усно пояснити. 

Виконати завдання на с.149 (1,2,5-усно: 3,4 письмово). Прочитати 

оповідання «Подорож князя Данила  в Орду» на с.150 і скласти план. 
5-А, Б §22, нові терміни і поняття:  літописи, клейноди, історичні постаті; 

історичні персоналії :Самійло Величко, Богдан Хмельницький, Іван 

Мазепа. Терміни, поняття, історичні персоналії записати в зошит і вміти 

усно пояснити. 

Виконати завдання на с.157 (3,4-усно: 1,2 письмово) 
7-А §22, дати записати в зошит і вивчити, відповісти  на запитання після 

параграфу письмово, роб.зош. с.с.65-67.  
7-А §23, дати записати в зошит і вивчити, скласти словничок нових понять , 

ужитих у параграфі (виділяються чорним жирним шрифтом), відповісти  

на запитання після параграфу письмово, роб.зош. с.с.68-69. 
7-А §24, дати записати в зошит і вивчити, відповісти  на запитання після 

параграфу письмово, роб.зош. с.с.70-71 
9-А Тема. Політизація та радикалізація українського національного руху. -

§24. Поняття «політизація національного руху», «пролетар», 

«соціалізація» записати в зошиті і вміти пояснити усно. Табличку на 

с.213 перенести в зошит і вміти відтворити.  На питання після параграфу 

відповіді дати письмово в зошиті. 
9-А Тема. Події російської революції 1905-1907 рр. в Україні.-§25, нові 

терміни і поняття: «чорносотенці», «діяльність українських громад у І та 

ІІ Державних думах» записати в зошит і вміти пояснити, дати відповіді  
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на запитання після § письмово. Див.відео:  Viber  9-А. 

 

 
9-А Тема.Аграрна реформа російського уряду та її вплив на Україну.- .-§26, 

поняття «великодержавний шовінізм» записати в зошит і вміти пояснити 

усно. Дати відповіді  на запитання після § письмово.  

Див.відео:  Viber  9-А. 

 
9-А Тема.Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на 

початку ХХ ст.- .-§28-29, поняття «сепаратизм» записати в зошит і вміти 

пояснити усно. Дати відповіді  на запитання після § письмово. 

Див.відео:  Viber  9-А. 

 
9-А Увага! Всесвітня історія. Тема.Міжнародні відносини наприкінці ХІХ 

ст.- .-§26, на питання після параграфу відповіді дати письмово в зошиті. 

Див.відео:  Viber  9-А. 

 
 

 Всесвітня історія 
7-А Тема. Країни Центральної та Східної Європи в X-XV ст..(Чехія, 

Угорщина, Польща, Литва).- §17, скласти план до кожного підзаголовка 
7-А Тема.Монгольське панування.- §18 (3 підзаг., скласти тези) 
 Правознавство 
9-А, Б Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх. ).- §24, завдання 

на с.160-161 виконати письмово в зошиті, скласти резюме. 

9-А,Б Тема. Адміністративні правопорушення та адміністративна 

відповідальність.- §25, скласти словничок нових понять , ужитих у 

параграфі (виділяються чорним жирним шрифтом) і записати в зошиті, 

на питання після параграфу відповіді дати письмово в зошиті. 

Всі юридичні ситуації , які є в параграфі, розв'язати письмово. 

9-А,Б Тема. Кримінальне право. Злочин.- §26, скласти словничок нових понять,   

ужитих у параграфі і вміти пояснити їх усно, завдання на с.176 письмово 

в зошиті. 

 

 Громадянська освіта 
10 А,Б  Тема 5.3 і тема 5.4. Медіа і демократія. Баланс між свободою вираження 

поглядів та відповідальністю;  нові терміни: «свобода слова», «четверта 

влада», «публічна інформація» , «інформаційний запит», 

«цензура»записати в зошит і вміти пояснити їх; завдання на с.135 «веб-

активність» занотувати, на с.136 – письмово(скласти інформаційний 

запит),  завдання на с.139 «веб-активність» занотувати. 
10 А, Б Тема 5.5 і тема 5.6.  Медіаринок і медіавласність. Маніпулятивний вплив 

медіа.Терміни «аудиторія», «цільова  аудиторія», «новини», 

«маніпуляція», «джинса», «фейк» виписати в зошит і вміти пояснити їх,  



с.144: завдання в рубриці «веб-активність»занотувати. 
10 А,Б Тема 5.7 і тема 5.8. Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні 

стереотипів. Стандарти подання інформації. Завдання на с.147, 148 

виконати письмово. 
10-А,Б Тема 5.9. Медіаграмотність, завдання на с.150 усно, табличка на с.149 

письмово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


