
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ (2 тиждень) 

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. Розділові знаки у складних реченнях з 

різними  видами зв’язку. 

 

Перегляньте  Матеріал для уроків 

української мови, підготовки до ЗНО. 

Складні речення з різними видами зв'язків: 

пояснення усіх різновидів, приклади речень 

та схем, синонімія та стилістичне 

використання. 

за посиланням  

https://www.youtube.com/watch? 

Потім зайдіть за посиланням join.naurok.ua   

введіть ім’я та прізвище,  код доступу 

981834 та  приєднайтеся. Виконайте тестові 

завдання з даної теми (одна спроба). 

 Підготовка до ДПА. (Картки із завданнями 

дивіться на електронній пошті) 

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 

Використання онлайн-середовищ для створення 

електронних документів 

Опрацювати: п.9.2. , с.247 – 249.  

Давати відповіді на запитання: с. 256. 

Виконати завдання: №1, №2, с. 256. 

Використання онлайн-форм засобами хмарного 

сервісу google форми 

Опрацювати: п.9.2., с.249 – 253.  

Робота за комп’ютером: Працюємо за 

комп’ютером, с.255 – 256. 

Давати відповіді на запитання: с. 256. 

Виконати завдання: №3, №4, №5*, с. 256. 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Биченко Л.І. 

viber 0679974317  

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

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

 

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. 

mailto:zaitchenkorv@gmail.com
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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 

Дорогі мої школярики! Сподіваюсь, ви не 

нудьгували і сумлінно опрацювали матеріал 

підручника. Давайте перевіримо ваші знання! 

На вас чекають декілька простеньких тестових 

завдань з автоматичним виставленням 

набраних балів. 

Результати (отримані бали) прошу (ПО 

ЧЕСНОМУ!!!) подавати на мою е-скриньку в 

такій формі (для прикладу): 

Недбайло, 9В – 8;5;9;3;7. Чекаю!!! 

https://naurok.com.ua/test/start/49938 
https://naurok.com.ua/test/start/47831 
https://naurok.com.ua/test/start/44127 
https://naurok.com.ua/test/start/59259 
https://naurok.com.ua/test/start/49821 
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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 

Світо

ві 

лідер

и 

Світові 

торгові 

марки 

Центри виробництва нанести на контурну 

карту. П.Р.№7 

 

АЛГЕБРА 

 

Сухіх Ю.В.  Повторити тему: Квадратична функція.  

Квадратичні нерівності. Опрацювати 

параграфи : 12, 13,14. 

Розв'язати завдання : 20.52 (1,2,5), 20.55 

(1,3,5). 

 Повторити тему: Система двох рівнянь з 

двома змінними як математика модель 

прикладної задачі.  

Опрацювати параграф: 14. 

Розв'язати завдання: 20.65, 20.66, 20.69. 

 

ГЕОМЕТРІЯ 

 

Сухіх Ю.В.  Повторити тему : Вектори. 

Опрацювати параграфи : 12-16. 

Розв'язати : 21.52, 21.57, 21.59. 

 Повторити тему : Вектори. 

На платформі «На урок» пройти тести за 

посиланням 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2339

42 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=233942
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=233942


 

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 

  

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

 

Сунцова Н.М.  Опрацювати §22, письмово виконати 

завдання в зошиті до параграфу. 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Чучина В.В. «Ляльковий дім», характеристика Нори 

(письмово). 

С.233-239.  

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

 

МИСТЕЦТВО 

 

Кулик О.О. 

 

0967629904 

olgakulik98@gmail.com 

 

Історія українського кіномистецтва. Українська 

анімація 

Опрацювати матеріал підручника с.148-159. 

Назвіть українські фільми, які ввійшли до 

скарбниці світового кіномистецтва. 

Перегляньте фільм «Ентузіазм. Симфонія 

Донбасу». Чи згодні ви з високою оцінкою 

стрічки Чарлі Чапліним? 

Перегляньте фільм «Тіні забутих предків». 

Висловіть власну думку про роботу 

режисера та оператора, гру акторів. 

Перегляньте кілька згаданих у підручнику 

мультиплікаційних фільмів. Висловіть 

mailto:olgakulik98@gmail.com


власні судження щодо їх змісту і художніх 

особливостей. 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ  

 

Корнієнко О.І. 

Дубина О.С. 
Розділ. Технологія побутової діяльності та 

самообслуговування. 

Технологія проектування власного стилю. 

Мистецтво макіяжу.  

Опрацювати матеріал за посиланням 

с.94-101 

9 клас https://4book.org/uchebniki-ukraina/9-

klass/pidruchnik-trudove-navchannya-9-klas-

hodzicka- divchata-2017 

 

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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