
Домашні завдання з історії  України, всесвітньої історії  та правознавства  

(06.04-10.04.) 

Історія України 

 

Клас 

 

Тема 

 

Завдання 

 

Матеріали 

9-А  

Опозиційний рух 
1.Опрацювати §13 

cт.110-118; 

2.Перевірте чого 
навчилися ст.117№1-

письмово. 

 

 

1. https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-

pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/ ; 

2.Завантажуємо підручник «Історія 
України (рівень стандарту)» підручник для 
11 класу закладів загальної середньої 
освіти  Власов В. С. Кульчицький С. В.; 
Biдеоуроки з Iсторії України  

https://dostupnaosvita.com.ua/video-

lessons/istoriya-ukrayini/starodavnya-istoriya-

ukrayini  
Дивимося урок №14. 
 

9-Б Соціально-

економічний 
розвиток 
Наддніпрянської 
України 

1.Опрацювати §4 cт.24-

33; 

2.Виписати в словник 
наступні слова: імпорт, 
капітал, товарне 
виробництво, наймані 
працівники ст.283. 

3.Переписати таблицю в 
зошит ст.30, зробити 
письмові висновки, на 
основі наведених даних 
в таблиці(збільшилась 
кількість кріпаків в 
Україні чи 
зменшилася?). 
4.Які Ви знаєте 
найбільші міста України 
XIXст.? (написати в 
зошит ). 
 

1. https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-

pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/ ; 

2.Завантажуємо підручник«Історія 

України» підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів  

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Biдеоуроки з 
Iсторії України  
https://dostupnaosvita.com.ua/video-

lessons/istoriya-ukrayini/starodavnya-istoriya-

ukrayini 
Дивимося урок №7. 
 

 

Всесвітня історія 

9-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держави 
центрально-

східної Європи 

 

 

 

 

 

 

1.Опрацювати 
§14 ст.80-89; 

2.Виписати в 
зошит 
«Празька 
весна». 

3.Скласти 
історичний 
портрет 
Н.Чаушеску. 

1. https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-

pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/ ; 

2.Завантажуємо підручник «Всесвітня 
історія (рівень стандарту)» підручник для 
11 класу закладів загальної середньої 
освіти  Гісем О. В., Мартинюк О. О. 
3.Переглядаємо відео 
https://www.youtube.com/watch?v=zECdCTQ7d

wE 
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9-Б Революція в 
Німеччині та 
Австрії 

1. Опрацювати 

§ 8 ст.85-87; 

2. Заповнити 
таблицю 
ст.90. 

1. https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-

pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/ ; 

2.Завантажуємо підручник 

«Всесвітня історія» підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних 
закладів Сорочинська Н. М., Мартинюк О. 
О., Гісем О. В.  
3. Переглядаємо відео 
https://www.youtube.com/watch?v=fLd5yCOLpL

M 

 

 

Правознавство 

9-А Юридичні 
професії 

1.Опрацювати 

§27. ст184-186 

2.Виписати в 
зошит: нотаріус, 
слідчий, проку-

рор. 

1. https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-

pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/ ; 

2.Завантажуємо підручник 

«Основи правознавства» підручник для 9 
класу загальноосвітніх навчальних 
закладів  Андрусишин Б. І., Берендєєв С. 
О., Губань Р. В. 
 

9-Б Органи 
державної влади  
та місцеве 
самоврядування 
в Ураїні  

1.Опрацювати § 

16 ст.112-113. 

2.Виписати в 
зошити  що таке 
майнові та 
немайнові права  
ст..112. 

3.Виписати в 
словник, що таке 
цивільна 
дієздатність та 
вивчити на 
пам’ять ст..113.  

1. https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-

pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/ ; 

2. Завантажуємо підручник «Основи 
правознавства» підручник для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів  

Андрусишин Б.І., Берендєєв С.О., Губань 
Р.В. 
 

 

Перегляньте презентації: 
 

9-А: Початок визволення України від нацистських загарбників (1943 р.) >> 

 

9-Б: Розвиток українського мистецтва наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ ст. >> 

 

 

 

Сфотографуйте  Ваші зошити з виконаними завданнями та надішліть на вайбер або електронну 
адресу an_1982@ukr.net. 

Не хворійте!!! 
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