
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ (2 тиждень) 

у 9-Б класі 

на час карантину 

Класний керівник 9-Б – Дегтярьов Р.К.  

 

Контакти для зворотнього зв’язку: Дегтярьов Р.К.  

М.т.: 0985481236 

E-mail: ruslandegtyarov@ukr.net 

 

ПІБ учителя Зміст уроку 
Завдання для учнів 

для самоопрацювання 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Борщ В.Г.  Повторити теоретичний матеріал §32,  с.112-

115 

Письмово виконати вправу 1 с. 112 

(побудувати схеми) 

Письмово виконати вправу с. 115 (А,Б,В) 

 Повторити складносурядні і складнопідрядні 

речення (за схемами)  

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Борщ В.Г. Жіноча доля у творах Т.Г.Шевченка Опрацювати с. 228-232. Письмово с. 232-233 

№ 1,2,3,11 

Прочитати поему «Катерина» 

 Вивчити уривок з поеми «І мертвим, і живим, і 

ненародженим» (24 рядки) 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

mailto:ruslandegtyarov@ukr.net


Чучина В.В. Біографія Б.Шоу с. 253-258 (конспект біографії Б.Шоу) 

Знати зміст «Пігмаліон» 

 

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 

Телебачення і радіо 

 

 

Моя улюблена телепередача  

 

с. 150-152; Вправа 2 (читати), 3 (читати) 

с. 153; вправа 8 (письмово) 

 

с. 158; вправа 5 (читати) 

с. 154; вправа 10 (описати свою улюблену 

програму) 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

 

Завгородня Н.П. 

viber 0955335313 

ZavhorodniaN@gmail.com 

Урок № 49. Підготовка до подорожі 

 

 

 

Урок № 50. На залізничному вокзалі 

Виписати нові ЛО, їх переклад с. 121 

вправа 1-3; с. 121-122 (усно) 

вправа 4; с 122 (письмово) 

 

вправа 1-3; с. 124-125 (усно) 

вправа 4(5 речень); с 125 (письмово) 
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ІСТОРІЯ  

 

Дегтярьов Р.К. 

 

0985481236 

ruslandegtyarov@ukr.net 

§ 21. Суспільно-політичне життя на 

західноукраїнських землях у 60-80 роках ХІХ 

ст.  

завдання с. 188 (усно) 

§ 22. Радикальний рух у Галичині завдання с. 198 (усно) 

виписати дати вивчених подій 

 

БІОЛОГІЯ 

 

Лебеденко Л.В.  Опрацювати §46-47.  

Завдання с. 251, 257, 258.  

 

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 

 

 

ХІМІЯ 

 

Голота Т.Б. Гліцерол  Опрацювати: §32 скласти опорні конспекти , 

№378-386,  письмово с. 183 

Карбонові кислоти. Етанова кислота. Опрацювати: §33, скласти опорні конспекти , 

контрольні запитання  № 390-394 (усно) 
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№395-397 (усно) 

№ 398,399, 404, 405 (письмово) с. 188 

 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Манжула О.І. 

 

0992815238 

 

Виробництво машин і устаткування. Опрацювати §33-34, 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 

 

АЛЕБРА 

 

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=23394

2 

 

ПРАВОЗНАВСТВО 

 

Ткаченко О.С. 

osttkachenko@gmail.com 

 Опрацювати §20,  

Виконати завдання 4 с. 183 (письмово) 

 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я  

 

Сунцова Н.М.  Опрацювати §23, письмово виконати завдання 

в зошиті до параграфу. 

 

МИСТЕЦТВО 

 

Кулик О.О. 

 

0967629904 

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 власні 

судження щодо їх змісту і художніх 

особливостей. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=233942
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Вольвач Ю.М. 1. Особливості проведення та суддівство 

змагань з баскетболу 

2. Чергування стійок, пересувань, зупинок, 

поворотів у нападі і захисті 

3 . Удосконалення вивчених способів 

організації в протидіях позиційного нападу та 

захисту у навчальній грі 

Віджимання. (35 раз юнаки, 15 раз дівчата) 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

 

Корнієнко О.І. 

Viber 0980757331 

 

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 
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