
Учитель Кучерява С.І. (дистанційне навчання) 

До уваги! 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 15 травня – 29 травня 

5-А, Б §25, виконати завдання після параграфу на с.178: №1,2 усно, №3, 4 

письмово в зошиті. 
5-А, Б §26, виконати завдання після параграфу на с.185, №1,2,3,5 усно, №4 

письмово в зошиті. 
5-А, Б §27,скласти табличку із зазначенням винаходу та його датою. §28, 

виконати завдання на с.201 усно, із них завд.№2 письмово (скласти 

речення) 
5-А, Б Узагальнення. §29, виконати практичне заняття 
  
7-А §25, Культура українських земель у другій половині 14-15 ст. На 

основі параграфа скласти презентацію (кількість слайдів  на власний 

розсуд). Виконані  роботи  надсилати на адресу k201061@ukr.net  

до 25 травня 2020р. Підготуватися до контрольної роботи (середа, 

20 травня) 
 

7-А Узагальнення. С.188-192, дати відповіді на запитання 
9-А Тема. Увага! Історія України. Скласти презентацію «Українська 

література , театр, музика в другій половині 19 – на початку 20 ст.» 

Основа: підручник  історії  України §32. Виконану роботу надсилати 

на адресу k201061@ukr.net  до 22 травня 2020р. 

 (кількість слайдів  на власний розсуд) 
9-А Тема. Увага! Історія України. Скласти презентацію «Українське 

образотворче мистецтво та архітектура в другій половині 19 – на 

початку 20 ст.» Основа: підручник історії України  §33. Виконану 

роботу надсилати на адресу k201061@ukr.net  до 25 травня 2020 

(кількість слайдів  на власний розсуд) 
9-А Узагальнення.  Підготуватися до контрольної роботи  з історії України 

(п’ятниця, 22 травня,  13.00-14.00) 
 

 Всесвітня історія 
7-А Тема. Середньовічний Китай. Досягнення китайської культури.- § 22,  
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скласти план до кожного підзаголовка. 
7-А Тема.- Індія в період Середньовіччя.-§21 ( скласти тези) 
 Правознавство 
9-А, Б Тема.Професія «юрист». Юристи в нашому житті.- §29, 30 опрацювати 

параграфи, на питання після параграфу відповіді дати усно. 

Підготуватися до контрольної роботи  (с.191-192); (середа, 13.00-

14.00) 

 

9-А,Б Практичне заняття . Суд.- §31-32,опрацювати параграфи, розв’язати 

юридичні ситуації. Узагальнення. 

 

 

 

 Громадянська освіта 
10 А,Б  Тема 7.3. «Міжнародні відносини та Міжнародне гуманітарне право». 

На основі вивченого матеріалу скласти презентацію (кількість 

слайдів  на власний розсуд). Виконані  роботи  надсилати на 

адресу k201061@ukr.net  до 22  травня 2020р. 
10 А, Б Тема 7.4. і тема 7.5. «Європейське і світове співробітництво. Співпраця 

України з міжнародними організаціями». Користуючись матеріалами  

підручника та інтернет-мережі скласти презентацію (кількість 

слайдів  на власний розсуд). Виконані  роботи  надсилати на 

адресу k201061@ukr.net  до 25 травня 2020р. 
10 А, Б Тема 7.6. і тема 7.7. Європейська інтеграція. Європейський вибір 

України. Користуючись матеріалами  підручника та інтернет-мережі 

скласти презентацію (кількість слайдів  на власний розсуд). 

Виконані  роботи  надсилати на адресу k201061@ukr.net  до 26 

травня 2020р. 
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