
                                            Учитель Кучерява С.І. (дистанційне навчання) 

 Історія України 

Клас Завдання на період 12-20 березня 

5-А, Б с.с.118-119, прочитати оповідання «Червона мітла», скласти план і 

записати в зошиті, переказувати за планом. 
5-А, Б §17,  завдання на с.126 : №1-усно, №2- письмово в зошиті, №3-Нові терміни: світова 

війна, окупація, німецько-радянська війна, «новий порядок»,  Червона армія, рух 

Опору, УПА, День захисника України, «Бабин Яр», Національний музей історії 

України у Другій світовій війні-вміти усно пояснити. 

7-А §18 (2,3,4 підзаголовки), §19(роб.зош.с.58-60), §20, роб.зош.с.60-62. Див.відео:  Viber   
 

9-А § 17 (6-й підзаголовок: «Братство тарасівців», скласти тези), §18 дати 

письмово відповіді на запитання після §. 

Див.відео:https://youtu.be/zMBz6KLw5LM ;  Viber  9-А 
 

9-А §19-20, дати письмово відповіді на запитання після §. 

Див.відео:  Viber  9-А 

 

9-А §21, нові терміни: москвофіли, народовці, антисемітизм, сегрегація 

записати в зошит і вміти пояснити усно; дати письмово відповіді на 

запитання після §, скласти таблицю письмово. 

Див.відео:  Viber  9-А 
 

9-А §22, нові терміни: політична партія, «нова ера», РУРП, УНДП,УСДП 

записати в зошит і вміти пояснити усно; дати письмово відповіді на 

запитання після §, скласти таблицю письмово. 

Див.відео:  Viber  9-А 

 
 

 Всесвітня історія 
7-А §15-§16;  скласти план до кожного підзаголовка параграфів;  

Див.відео:https://www.youtube.com/playlist?list=PLv6ufBUWdRi1raftMMjKAWmIVdnDQyJNH 
Або Viber; використовуючи різні типи інформаційних ресурсів, підготувати  проект 

«Спільне та відмінне в шкільній та університетській освіті Середньовіччя та сьогодення»; 

чекаю проекти на адресу  k201061@ukr.net до 25.03.2020 року 
 Правознавство 
9-А, Б §19-20; Див.відео:  Viber  9-А 

Виконати на листочку тест-контроль. 
 

 Громадянська освіта 
10 А,Б  Тема 6.6; схемки перенести в зошит,  вміти відтворити і пояснити їх;  

завдання на с.185 «веб-активність виконати письмово в зошиті.Див.відео 

10 А, Б Тема 6.7; терміни виписати в зошит і вміти пояснити їх, рішення ситуації 

на с.187-188 усно; QR код, с.191 усно. 

https://youtu.be/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv6ufBUWdRi1raftMMjKAWmIVdnDQyJNH
mailto:k201061@ukr.net


 Громадянська освіта 
10 А,Б  Практичне заняття  «Як започаткувати власну справу», с.192:чекаю 

презентацію на адресу k201061@ukr.net до 31.03.2020 року; завд. «Кого шукають 

роботодавці» занотувати в зошиті, скласти резюме (с.193) 

10 А, Б Практичне заняття  «Аналіз попиту на ринку праці та складання 

резюме»,  завд. «Кого шукають роботодавці» занотувати в зошиті, скласти резюме (с.193) 

і записати в зошиті 
 Правознавство 
9-А, Б Практичне заняття.Влаштування дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Опрацювати §21 і виконати завдання письмово у зошиті 
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