
Домашні завдання для учнів 6-х класів (30.03 – 10.04) 

Тема 1  
Світовий океан  

Завдання:  
- перегляньте презентацію >>  

- виконайте завдання з презентації письмово у зошиті 

 

Тема 2 

Властивості вод Світового океану. 
Завдання:  
- перегляньте презентацію >> 

- виконайте завдання з презентації письмово у зошиті 

 

Тема 3  

Рух води у Світовому океані.  
Завдання:  
- перегляньте презентацію >> 

- виконайте завдання з презентації письмово у зошиті 

 

Тема 4  

Життя в морях та океанах 

Завдання:  
- перегляньте презентацію >> 

- виконайте завдання з презентації письмово у зошиті 

https://www.dropbox.com/s/vaavz4q9pawa4ua/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%9A%D0%95%D0%90%D0%9D%20%D0%A2%D0%90%20%D0%99%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%98.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/af6migvp1f1yn1c/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otque4hd2rjj1tp/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%A0%D1%83%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D1%83%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%96.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1cvsqzgiskonls/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf?dl=0


Домашні завдання для учнів 7-х класів (30.03 – 10.04) 

 

Тема 1  

Озера, сучасне зледеніння та багаторічна мерзлота Євразії. 

Завдання:  

- Відкрити підручник з географії >> 

- Опрацювати параграф №46 с.238  
- Дати письмові відповіді на запитання 

Які найбільші озера Євразії? 

 Що таке багаторічна мерзлота і чим вона відрізняється від 
сучасного зледеніння? 

 

 

Тема  2 

Природні зони Євразії.  

Завдання:  

- Відкрити підручник з географії >> 

- Опрацювати параграф №47 с.240  
- Заповніть таблицю у зошиті  

Природні зони Євразії Рослини Тварини 

Арктичні пустелі   

Тундра   

Тайга   

Мішані та листяні ліси   

Лісостеп та степ   

Пустелі   

Вологі тропічні ліси   

 

 

 

https://pidruchnyk.com.ua/228-geografya-kobernk-kovalenko-7-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/228-geografya-kobernk-kovalenko-7-klas.html


 

Тема 3 

Висотна поясність гір Євразії 

Завдання:  

- Відкрити підручник з географії >> 

- Опрацювати параграф №49 с.248 

- Дайте письмові відповіді на запитання:  
1.Від чого залежить зміна висотних поясів? 

2. Скільки поясів розрізняють в Альпах?  
3. Де знаходиться найбільший набір висотних поясів?  
 

Тема  4 

Населення та політична карта Євразії 

Завдання:  

- Відкрити підручник з географії >> 

- Опрацювати параграф №50 с.250  
- Перегляньте відео >> 

- Дайте письмові відповіді на запитання:  
1.Поясніть причину нерівномірності розміщення 
населення в Євразії? 

2.Представники яких рас проживають у Євразії?  
3. Назвіть найбільші за площею та чисельністю населення 
держави Євразії. 
 

 

  

 

 

https://pidruchnyk.com.ua/228-geografya-kobernk-kovalenko-7-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/228-geografya-kobernk-kovalenko-7-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=uZMpc-yN8wI


Домашні завдання для учнів 8-го класу (30.03 – 10.04) 

 

Тема 1  

Паливна промисловість та енергетика 

Завдання: 

- перегляньте презентацію 1 >> 

- перегляньте презентацію 2 >> 

- прочитайте параграф №13 ст.92 >> 

- Дайте письмову відповідь: 

«Уявіть себе міністром паливної промисловості України» 

Проблемне питання: які заходи ви запропонували  в першу чергу 
для підвищення рівня розвитку галузей паливної промисловості? 

 

Тема 2  

Машинобудування 

Завдання: 

- перегляньте презентацію >> 

- прочитайте параграф №17 ст.111 >> 

- Дайте письмову відповідь: 

1. Яке значення має розвиток машинобудування для 
економіки України?  

2. Які машинобудівні виробництва розвинені в нашій країні?  

3. Де в Україні виникли центри літакобудування? Які чинники 
визначили їхнє розміщення?  

4. Які перспективи розвитку машинобудування в Україні? 

 

 

https://www.dropbox.com/s/bzhzu9vgni809qa/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201.1%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzhzu9vgni809qa/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201.1%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ox04hg1bi7qrtrd/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201.2%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ox04hg1bi7qrtrd/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201.2%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf?dl=0
https://pidruchnyk.com.ua/326-geografya-gleckiy-9-klas.html
https://www.dropbox.com/s/s0gdhso12mzo9ej/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0gdhso12mzo9ej/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf?dl=0
https://pidruchnyk.com.ua/326-geografya-gleckiy-9-klas.html


 

Тема 3  

Чорна та кольорова металургія 

Завдання: 

- перегляньте презентацію >> 

- прочитайте параграф №15 с.102; №16 с.107 >> 

- Дайте письмову відповідь: 
Перспективи чорної металургії  

  

 

Тема 4  

Хімічна промисловість 

Завдання: 

- перегляньте презентацію 1 >> 

- перегляньте презентацію 2 >> 

- прочитайте параграф №18 ст.116 >> 

- Дайте письмову відповідь:  

«Скляна промисловість»  

 

 

https://www.dropbox.com/s/9cabos1dpbonyms/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%8F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cabos1dpbonyms/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%8F.pdf?dl=0
https://pidruchnyk.com.ua/326-geografya-gleckiy-9-klas.html
https://www.dropbox.com/s/kqpw0lxf392t0ls/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204.1%20%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kqpw0lxf392t0ls/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204.1%20%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ynmbjzw2d0q9vp9/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204.2%20%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ynmbjzw2d0q9vp9/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204.2%20%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf?dl=0
https://pidruchnyk.com.ua/326-geografya-gleckiy-9-klas.html


Домашні завдання для учнів 9-А класу (30.03 – 10.04) 

 

Тема 1  

Транспорт. Види транспорту.  

Завдання: 

- переглянути презентацію >> 

- переглянути відео >> 

Тема 2 

Залізничний та автомобільний транспорт.  

Завдання:  
- опрацювати параграф №27 с.160 >> 

 

Тема 3  

Водний транспорт. Повітряний, трубопровідний транспорт.  

Завдання:  
- опрацювати параграф №28 с.167 >> 

- переглянути презентацію >> 

 

Тема 4  

Транспорт світу. 

Завдання:  
- переглянути презентацію >> 

 

Домашнє завдання:  

(дати відповіді на запитання письмово у зошиті) 

https://www.dropbox.com/sh/yhgis6gf20vc6zv/AAADh4DlKtdWr0AlSdiDFc8Ga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yhgis6gf20vc6zv/AAADh4DlKtdWr0AlSdiDFc8Ga?dl=0
https://youtu.be/be6Nt2_ZRv0
https://pidruchnyk.com.ua/326-geografya-gleckiy-9-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/326-geografya-gleckiy-9-klas.html
https://www.dropbox.com/s/5li1npkj5j7lm7a/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5li1npkj5j7lm7a/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p6wcgxuhobspmfl/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p6wcgxuhobspmfl/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.pdf?dl=0


- Щоб ви зробили для покращення обслуговування нашого 
міста транспортом?  

- Які види транспорту зустрічаються в нашому населеному 
пункті?  

- Чи задовольняє вас обслуговування транспортом? Якщо так/ні 
чому?  

- За допомогою яких видів транспорту здійснюється зв’язок 
нашого населеного пункту з іншими 
селами,містами,районами? 



Домашні завдання для учнів 9-Б класу (30.03 – 10.04) 

 

Тема 1    

Соціально-економічне значення сільського господарства. 

Завдання: 

- Опрацювати параграф №25 с.74 >> 

- Дайте  письмову відповідь:  
Назвіть країни світу,  у яких гостро постає проблема нестачі 
продовольства?  
Які основні види сільськогосподарської продукції Україна 
постачає до інших країн світу?  

 

Тема 2  

Структура світового сільського господарства, обсяги 
виробництва, тенденції розвитку. 

Завдання: 

- Опрацювати параграф №26 с.77 >> 

- Дайте  письмову відповідь:  
Назвіть країни-лідери з виробництва сільськогосподарської 
продукції, рослинництва, тваринництва? 

 

Тема 3  

Найголовніші райони землеробства і тваринництва світу. 

Завдання:  

- Опрацювати параграф №27 с.80 >> 

- Дайте  письмову відповідь:  

Охарактеризуйте вплив екологічного чинника на подальший 
розвиток землеробства і тваринництва у світі. 

https://www.dropbox.com/s/yxh00sdpo2axg5k/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxh00sdpo2axg5k/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxh00sdpo2axg5k/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxh00sdpo2axg5k/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxh00sdpo2axg5k/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxh00sdpo2axg5k/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?dl=0


Домашні завдання для учнів 10 класу (30.03 – 10.04) 

 

Тема 1  

Форми міжнародних відносин. Особливості відносин між країнами 
в умовах глобалізації. 

Завдання: 

- опрацювати параграф №66 с.202 >> 

- Дайте  письмову відповідь:  
Поясніть, що таке міжнародні відносини 

Назвіть основні форми міжнародних відносин.  
 

Тема 2  

Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні 
відносини.  

Завдання: 

- опрацювати параграф №67 с. 205 >> 

- Дайте  письмову відповідь:  

Що таке географічна стратегія?  

 

Тема 3  

Україна у світі. Місце України у світі. 

Завдання:  
- опрацювати параграф №68 с.207 >>  

- Дайте  письмову відповідь:  
Назвіть основні форми політичних,економічних,культурних та інших 
зв’язків України з державами світу? 

https://www.dropbox.com/s/yxh00sdpo2axg5k/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxh00sdpo2axg5k/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxh00sdpo2axg5k/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxh00sdpo2axg5k/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxh00sdpo2axg5k/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?dl=0

