
                                            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 27 квітня – 12 травня 

5-А, Б §23, виконати завдання після параграфу на с.164:№1 усно, №2,3 

письмово в зошиті. 
5-А, Б §24, скласти назви підзаголовків до оповідання «І все-таки до тебе 

думка лине…» 

 
  
7-А §24, Суспільне та господарське життя українських земель у другій 

половині ХІV-ХV ст.., дати записати в зошит і вивчити, відповісти  на 

запитання після параграфу письмово, роб.зош. с.с.70-71. Або на основі 

параграфа скласти презентацію (кількість слайдів  на власний 

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

до 08 травня 2020р. 
 

9-А Тема. Увага! Всесвітня історія. Скласти презентацію «Розвиток 

культури і повсякденне життя населення світу в кінці 18 – початок 20 

ст.» Основа: підручник всесвітньої історії §27, 28. Поняття: 

романтизм, реалізм, неоромантизм, модерн, імпресіонізм, авангардизм, 

постімпресіонізм, авангард виписати в зошит і дати письмове 

пояснення. Виконану роботу надсилати на адресу k201061@ukr.net  

до 05 травня 2020р. 

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

освіти і науки на українських землях в кінці 18 – початок 20 ст.» 

Основа: підручник історії України  §30-31. Виконану роботу 

надсилати на адресу k201061@ukr.net  до 08 травня 2020 

(кількість слайдів  на власний розсуд) 
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 Всесвітня історія 
7-А Тема. Новгородська боярська республіка. Велике князівство 

Московське 14 – на початку 16 ст. Іван ІІІ. - §18 (2,4,5 підзаг.), § 19 

скласти план до кожного підзаголовка. 
7-А Тема.Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура 

Османської імперії- §20 ( скласти тези) 
 Правознавство 
9-А, Б Тема.Кримінальна відповідальність і покарання.- §27, опрацювати 

параграф, на питання після параграфу відповіді дати письмово в 

зошиті, розв’язати всі юридичні ситуації в зошиті. 

 

9-А,Б Практична робота. Особливості адміністративної та кримінальної 

відповідальності неповнолітніх.- §28, розв’язати всі юридичні ситуації 

в зошиті. Або на основі параграфа скласти презентацію (кількість 

слайдів  на власний розсуд). Виконані  роботи  надсилати на 

адресу k201061@ukr.net  до 06 травня 2020р. 

 

 

 

 Громадянська освіта 
10 А,Б  Тема 5.10 і тема 5.11. Цифрова ідентичність; Особливості захисту 

прав дітей та молоді в Інтернеті.  Нові терміни: «цифрова 

ідентичність», «кіберзлочини», «грумінг» , «секстинг», 

«кібербулінг»записати в зошит і вміти пояснити їх. На основі 

вивченого матеріалу скласти презентацію (кількість слайдів  на 

власний розсуд). Виконані  роботи  надсилати на адресу 

k201061@ukr.net  до 07 травня 2020р. 
10 А, Б Тема 7.1. і тема 7.2. Сутність глобальних проблем людства та їх вплив 

на економіку, культуру, довкілля, людину. Користуючись матеріалами  

підручника та інтернет-мережі скласти презентацію (кількість 

слайдів  на власний розсуд). Виконані  роботи  надсилати на 

адресу k201061@ukr.net  до 12 травня 2020р. 
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