
Клас Тема  Домашє завдання 

5-А Історичний факт,  

історична особа, історичне 

дослідження. 

Читати §24-25, усно відповідати на 

запитання 

 Видатні українські 

історики 

Читати §26-27, усно відповідати на 

запитання 

   

6-А Еллінізм Читати § 42, усно відповідати на 

запитання 

 Узагальнення за темою Стор. 136 письмово завдання в зошит 

 Природні умови 

Аппенінського півострова  

та виникнення міста Рим 

Читати § 43, усно відповідати на 

запитання, ст 138 завдання №3 

письмово 

 Римська республіка Читати § 44, усно відповідати на 

запитання, ст 140 завдання №3 

письмово 

   

7-А Історія України  

 Культура 

ГалицькоВолинської 

держави у другій половині 

ХІ—ХІІІ ст 

Читати § 20, усно відповідати на 

запитання 

 Урок узагальнення з 

розділу «Королівство 

Руське (Галицько-

Волинська держава)» 

Стор. 185-186 тести, завдання 12 ст. 

184 письмово 

 Всесвітня історія  

 Вплив Церкви на 

середньовічне суспільство 

Читати § 21, усно відповідати на 

запитання, завдання для д/з стор. 152 

письмово 

 Раннє Відродження і 

гуманізм 

Читати § 23, усно відповідати на 

запитання. 

   

8-А Історія України   

 Гетьманщина у 20-40 рр. 

XVIII. Ст. 

Читати § 31, стор.212 питання 4 

письмово. 

 Лівобережна Україна в 

др.половині  XVIII. Ст.  

Читати § 32, стор. 219 питання 4 

письмово 

 Всесвітня історія  

 Просвітництво Читати § 22 стор. 178 -185, питання 12-

13 письмово стор. 191 

 Промислова революція Читати § 22 стор 185-190, питання 12-

13 письмово стор. 191 

   



9-А  Історія України  

 Соціально-економічний 

розвиток українських 

земель  

Читати § 23, усно відповідати на 

запитання, ст 210 завдання №10 

письмово 

 Суспільно-політичне життя 

в Наддніпрянській Україні  

Читати § 24, усно відповідати на 

запитання, ст 216 завдання №11 

письмово 

 Події революції 1905-1907 

рр. в Україні  

Читати § 25, усно відповідати на 

запитання, ст 225 завдання №7 

письмово 

Презентація https://ppt-
online.org/76602 

 Наддніпрянська Україна в 

1907-1914 рр.  

Читати § 26, усно відповідати на 

запитання, ст 234 завдання №12 

письмово 

 Всесвітня історія  

 Японія та Китай 

 

Читати § 23-24, усно відповідати на 

запитання,  

Презентація 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-
uroku-doba-meydzi-v-yaponi-82657.html 

 Спроби модернізації 

Османської імперії 

 

Читати § 25, усно відповідати на 

запитання, ст 210 завдання №12 

письмово 

 Правознавство  

 Особливості 

адміністративної та 

кримінальної 

відповідальності 

неповнолітніх 

Читати § 24, завдання 1, 2 письмово 

дати відповіді в зошиті 

 Узагальнення вивченого 

матеріалу «Неповнолітні як 

суб’єкти цивільних, 

сімейних, трудових, 

адміністративних і 

кримінальних 

правовідносин» 

Тести та завдання стор. 151-151 

виконати в зошиті 

10-А Історія України  

  Початок  Другої світової 

війни 1939-1941 рр.  

 

Читати §  32-33, усно відповідати на 

запитання, ст 200 завдання №11-12 

письмово 

Презентація 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

https://ppt-online.org/76602
https://ppt-online.org/76602
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-pochatok-drugo-svitovo-viyni-49522.html


pochatok-drugo-svitovo-viyni-
49522.html 
 

  Початок  німецько-

радянської війни.  

 

Читати § 34-35, усно відповідати на 

запитання, ст 211 завдання №3, 4 

письмово 

Презентація 

http://www.myshared.ru/slide/1137404/ 

 Всесвітня історія  

 Утворення вогнищ Другої 

світової війни.  

 

Читати § 31-33, усно відповідати на 

запитання, ст 170 завдання №9, 10 

письмово  

Презентація 

https://naurok.com.ua/mizhnarodni-
vidnosini-naperedodni-drugo-svitovo-
viyni-7270.html 

 СРСР у системі 

міжнародних відносин 

напередодні Другої світової 

війни.  

Читати § 35, усно відповідати на 

запитання, ст 177 завдання №4, 5 

письмово 

Презентація 

https://svitppt.com.ua/istoriya-
ukraini/srsr-u-sistemi-mizhnarodnih-
vidnosin-naperedodni-drugoi-svitovoi-
viyni.html 

 Громадянська освіта  

 Економіка як сфера життя 

людей.  

Стор. 126 – 129, питання 10-11 стор 

129 письмово 

Презентація 

https://naurok.com.ua/zavdannya-
ekonomiki-urok-z-gromadyansko-osviti-
10-klas-101503.html 

 Сталий розвиток.  Стор. 130 – 133, питання 11-12 стор 

133 письмово 

Презентація 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-
uroku-kursu-gromadyansko-osviti-v-10-
klasi-globalni-problemi-suchasnosti-
111583.html 

   

11-А Історія України  

 Україна у 2005-2014 рр. Читати § 25, відповідати на запитання, 

ст 214 завдання №3-5 письмово 

Тести  
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https://naurok.com.ua/test/tema-
tvorennya-novo-ukra-ni-35965.html 
https://naurok.com.ua/test/tema-
tvorennya-novo-ukra-ni-v-2-36597.html 

 Революція Гідності Читати § 26, відповідати на запитання, 

ст 224 завдання №4-7 письмово 

Тести 

https://naurok.com.ua/test/revolyuciya-
gidnosti-44698.html 

 Всесвітня історія  

 Міжнародні відносини 

періоду «холодної війни».  

 

Читати §19, відповідати на запитання, 

ст 138 завдання №3,5 письмово 

Презентація 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-
uroku-z-vsesvitno-istori-11-mizhnarodni-
vidnosini-v-drugiy-polovini-hh-st-prichini-
pochatok-ta-etapi-holodno-viyni-
103143.html 

 Міжнародні відносини на 

межі ХХ–XXI ст.  

 

Читати § 20,  відповідати на запитання, 

ст 196 завдання №5-6 письмово 
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