
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

у 9-А класі 

на час карантину 

Класний керівник 9-А – Бриндіна Т.М. 

 

Контакти для зворотнього зв’язку: Бриндіна Т.М. 

Viber 0991054758 

 

ПІБ учителя Зміст уроку 
Завдання для учнів 

для самоопрацювання 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Сидоренко В.М.   

  

  

Бриндіна Т.М. 

Viber 0991054758 

Складні речення з різними видами 

сполучникового і безсполучникового зв’язку 

§32 с.112, впр. 2 

Розділові знаки у складних реченнях з різними 

видами зв’язку 

§32 с.112, впр.4 

Текст, основні ознаки його. Будова тексту. 

Мікротема й абзац. 

§33 с.116, впр. 5 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Бриндіна Т.М. 

Viber 0991054758 

 

Прочитати поему Т. Шевченка «Кавказ». С.209-214 

Опрацювати літературно-критичний матеріал 

до поеми «Кавказ» . 

С. 214-216 

Опрацювати матеріал про образи-символи в 

поемі «Кавказ». 

Виписати в робочі зошити слова-символи та 

їхнє значення, с.216 
  



 

ІНФОРМАТИКА 

 

Заітченко Р.В. 

Viber 0680402479 

zaitchenkorv@gmail.com 

 

Фесенко Н.В. 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

Створення складених векторних зображень. Повторити: п.8.3. с. 227–231. 

Робота за комп’ютером: ПР №11, с. 234 – 

235. 

Давати відповіді на запитання: с. 233. 

Поняття персонального навчального 

середовища. Хмарні технології, 

Опрацювати: п.9.1. с. 237 – 244.  

Робота за комп’ютером: Працюємо за 

комп’ютером, с. 245. 

Давати відповіді на запитання: с. 246. 

Виконати завдання: №4*, №6*, №8, №9 с. 

246. 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Биченко Л.І. 

viber 0679974317 

 С. 145 впр.2 (словник), впр.3 (читати, 

перекладати), впр. 4 (усно), впр. 5 (усно) 

Янкова А.П.   

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

 

Терещенко Н.А. Підрядне з’ясувальне речення зі сполучником 

«dass». 

Підготувати розповідь про німецькомовну 

країну, впр.4 с.147 (письмово), вивчити 

слова. 

Підрядне з’ясувальне речення зі сполучником 

«ов» і сполучними словами. 

Дати відповіді на запитання вікторини с.150 

(письмово), впр.4 с.151 (усно), вивчити 

слова. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

Дегтярьов Р.К. 

 

0985481236 

ruslandegtyarov@ukr.net 

Робота з контурною картою  Виконати завдання в контурній карті с.5 

зав.5; с.11 зав.1,2,4,5,7 позначити залізницю 

Одеса-Балта, с.12 зав.2,4,5 

Узагальнення матеріалу за темою  Виконати завдання 1,2,3 с.167 (письмово) 

Соціально-економічний розвиток 

західноукраїнських земель у другій половині 

ХІХ ст. 

Опрацювати §19-20, заповнити таблицю 

с.177. 

 

БІОЛОГІЯ 

 

Чуприна В.М. 

 

viber 0969378453 

Процес еволюції як універсальна властивість 

біологічних систем. 

Опрацювати §41. Завдання 2,5,6 с.226 

Еволюційні фактори. Розвиток еволюційних 

поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. 

Опрацювати §41-42. Написати опорний 

конспект. 

Механізми видоутворення. Опрацювати §43. Написати опорний 

конспект. Завдання 1,4,13 с.236 

 

ФІЗИКА 

 

Корх І.Г. 

 

ivan.korkh@gmail.com 

 Опрацювати: §30.Вправа.30(2) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tlaffnt4Mz

4&feature=em-lsp 

https://www.youtube.com/watch?v=PkDqvjPC

WpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=65SrQGbC

3zk 

https://www.youtube.com/watch?v=PBvCXN3a

uEs 

 Опрацювати: §31.Вправа 31 (завдання 3, 4) 
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Переглянути відеоролики за посиланнями, 

долучити до отриманих знань при 

опрацюванні матеріалу підручника, дати звіт 

по ключових питаннях навчальних тем на 

електронну адресу вчителя фізики. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sra6w2-

zfxA 

https://phet.colorado.edu/uk/simulation/gravity-

and-orbits 

https://phet.colorado.edu/uk/simulation/gravity-

force-lab-basics 

 

ХІМІЯ 

 

Голота Т.Б. Метиловий та етиловий спирт.  Опрацювати: §30. Скласти конспект.  

Виконати завдання № 369-371 с.176 

Отруйність метилу та етанолу Опрацювати: §31. Виконати завдання № 375 

– 376 с.179 

 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Манжула О.І. Виробництво машин і устаткування. Опрацювати §31-32, скласти опорний 

конспект у вигляді таблиці 
Галузь 

та 

продук-

ція 

Центри 

виробни

цтва 

Чин-

ники 

розміще

ння 

Торгова 

марка 

Світові 

лідери 

Світові 

торгові 

марки 

Центри виробництва нанести на контурну 

карту. П.Р.№7 

 

АЛГЕБРА 

 

Сухіх Ю.В.  опрацювати §19, 20 

виконати: с 194 тестові завдання №4 
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с 198 № 20.1, 20.2, 20.4, 20.16. 

 

ГЕОМЕТРІЯ 

 

Сухіх Ю.В.  опрацювати § 17,18 

виконати с 164 № 17.11, 17.21 

с 170 № 18.2, 18.5 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Чучина В.В. 

 

vvchychina@gmail.com 

«Ляльковий дім», характеристика Нори 

(письмово). 

С.233-239.  

Біографія Б. Шоу. Знати зміст «Пігмаліон». С. 253-258. 

  

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

 

Сунцова Н.М.  Опрацювати §22, письмово виконати 

завдання в зошиті до параграфу. 

 

РОСІЙСЬКА МОВА 

 

Завгородня Н.П. Двоеточие в бессоюзном предложении. Правило виучить с. 177,179, упр.319-320 

Синонимия бессоюзных и союзных сложных 

предложений. 

Правило виучить с. 185-187, упр.330, 336 

 

ПРАВОЗНАВСТВО 

 

Ткаченко О.С. 

osttkachenko@gmail.com 

 Опрацювати §19, вивчити визначення №1-3, 

с.129 (усно), №4, с.129 (письмово) 
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