
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 9 класу 

(27.04.2020р.- 11.05.2020р.) 

 

Предмет/ 

Вчитель 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

мова 

 
Нікітішина Н.О 

 

Ключові слова в 

тексті й абзаці. Види 

й засоби 

міжфразового зв’язку 

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

YhCmCU Опрацювати §32, виконати 

вправи 352, 355 

29.04.2020 

Контрольний 

диктант  

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

MlXg 

06.05.2020 

Повторення 

вивчених розділових 

знаків у простому і 

складному реченнях  

Опрацювати §33, виконати вправи 360,361 

https://teachua.com/add/ukr-mova/1275-

prezentacija-qrozdilovi-znakyq 

08.05.2020 

Українська 

література   
 

 

Нікітішина Н.О 

 

 

Непросте життя та 

романтичні пригоди 

головних героїв. 

Загальнолюдські 

риси ініціативності, 

працьовитості, 

рицарства , 

благородства, 

вірності почуттю та 

обов’язку. 

Опрацювати матеріал підручника на с. 

287- 291, дати письмові відповіді на 

питання 1,2,3,7,8,9. 

29.04.2020 

Порівняльна 

характеристика 

образів Якима Сомка 

та Іванця 

Брюховецького. 

Оцінка роману 

Т.Шевченком 

http://www.myshared.ru/slide/1017972/ 

Скласти порівняльну характеристику 

образів  Якима Сомка та Іванця 

Брюховецького. 

06.05.2020 

Урок виразного 

читання. Виразне 

читання уривка з 

роману «Чорна рада» 

Підготувати виразне читання уривка з 

роману «Чорна рада», пояснити свій 

вибір. Записати відео або прочитати у 

режимі відеозв'язку у Viber 

08.05.2020 

Зарубіжна 

література 

 Нікітішина 

Н.О 

  

 

 

 

 

 

Розповідь про 

зворушливе і трагічне 

кохання (  Ерік Сігал 

«Істрія одного 

кохання») 

Прочитати повість  Еріка Сігала «Істрія 

одного кохання», опрацювати матеріал 

підручника на с. 169- 173 

28.04.2020 

Проблеми життя і 

смерті , любові й 

відданості в творі 

Опрацювати питання на с. 173, дати 

письмові відповідь на 3-4 з них ( на вибір) 

30.04.2020 

Твір   Еріка Сігала у 

кіномистецтві  

https://zloekino.com/video/539452-

Istoriya_lyubvi-Film 

Переглянути фільм «Love story», написати 

відгук  

05.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=MNmeqYhCmCU
https://www.youtube.com/watch?v=MNmeqYhCmCU
https://www.youtube.com/watch?v=dxPuSAjMlXg
https://www.youtube.com/watch?v=dxPuSAjMlXg
https://teachua.com/add/ukr-mova/1275-prezentacija-qrozdilovi-znakyq
https://teachua.com/add/ukr-mova/1275-prezentacija-qrozdilovi-znakyq
http://www.myshared.ru/slide/1017972/
https://zloekino.com/video/539452-Istoriya_lyubvi-Film
https://zloekino.com/video/539452-Istoriya_lyubvi-Film


 

 

 

 

Михайло Булгаков. 

Українські сторінки 

життя і творчості. 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-

tvorchist-m-bulgakova-103117.html 

Переглянути презентацію,  скласти 

хронологічну таблицю 

07.05.2020 

 

Факультатив 

«Цікава 

орфографія» 

 

Нікітішина Н.О 
 

 

Практична робота 

№5 Уживання 

великої літери 

https://onlinetestpad.com/ua/test/82544-

velika-l%D1%96tera-ta-lapki-u-vlasnikh-

nazvakh 

30.04.2020 

Написання 

навчального 

диктанту з 

використанням 

українських 

географічних назв 

https://www.youtube.com/watch?v=q0rG44w

Wu4A 

07.05.2020 

Алгебра 

 

Войтюк О.М. 

Статистичні дані. 

Способи подання 

даних та їх обробка 

Підручник §21 (ст.212-213)- опрацювати 

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

Ka7cq4  

Виконати № 853, 859, 861 

27.04.2020 

 

Розв´язування вправ 

з основ 

комбінаторики, теорії 

ймовірностей, 

елементів статистики  

Підручник §19-21 – повторити 

https://naurok.com.ua/test/testing/e0e9793e-

6954-4858-863e-704a75facb1a    

Виконати № 1-10 (ст.220), №1-10 (ст.221) 

30.04.2020 

Розв´язування 

рівнянь, систем 

рівнянь 

Підручник §13 (ст.126-127)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=y2v-

Qzrdh9U  

Виконати № 923, 926, 930 

04.05.2020 

Розв´язування 

лінійних нерівностей 

і систем нерівностей 

Підручник §4,6 (ст.31-33,52-54)- 

повторити 

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

2mi8  

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

y9l0  

Виконати № 950, 953, 954, 955 

08.05.2020 

Геометрія   

 

 

Войтюк О.М. 

Прямокутний 

трикутник . Теорема 

Піфагора 

Підручник (ст. 257) – повторити 

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

JbyA348  

Виконати № 937, 938, 941  

27.04.2020 

 Теореми синусів і 

косинусів 

Підручник §13-14(ст.109-110, 116-117)- 

повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYD30e

B3zrI  

https://www.youtube.com/watch?v=NHGIT2

lPZPM  

Виконати №1057, 1058, 1059 , 1061 

28.04.2020 

Розв´язування 

трикутників 

Підручник §15 (ст.123-125)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=Rms4SI

WCe_0  

Виконати №501(а,б), 502(а,б), 503(а,б) 

04.05.2020 

Розв´язування задач 

на знаходження площ 

Підручник §16(ст.24-26,32,38)–повторити 

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

J4MDQ  

Виконати №1067,1072,1073 

05.05.2020 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-tvorchist-m-bulgakova-103117.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-tvorchist-m-bulgakova-103117.html
https://onlinetestpad.com/ua/test/82544-velika-l%D1%96tera-ta-lapki-u-vlasnikh-nazvakh
https://onlinetestpad.com/ua/test/82544-velika-l%D1%96tera-ta-lapki-u-vlasnikh-nazvakh
https://onlinetestpad.com/ua/test/82544-velika-l%D1%96tera-ta-lapki-u-vlasnikh-nazvakh
https://www.youtube.com/watch?v=q0rG44wWu4A
https://www.youtube.com/watch?v=q0rG44wWu4A
https://www.youtube.com/watch?v=MKpKLKa7cq4
https://www.youtube.com/watch?v=MKpKLKa7cq4
https://naurok.com.ua/test/testing/e0e9793e-6954-4858-863e-704a75facb1a
https://naurok.com.ua/test/testing/e0e9793e-6954-4858-863e-704a75facb1a
https://www.youtube.com/watch?v=y2v-Qzrdh9U
https://www.youtube.com/watch?v=y2v-Qzrdh9U
https://www.youtube.com/watch?v=tekLbUE2mi8
https://www.youtube.com/watch?v=tekLbUE2mi8
https://www.youtube.com/watch?v=Xzudayhy9l0
https://www.youtube.com/watch?v=Xzudayhy9l0
https://www.youtube.com/watch?v=EaN-JbyA348
https://www.youtube.com/watch?v=EaN-JbyA348
https://www.youtube.com/watch?v=ZYD30eB3zrI
https://www.youtube.com/watch?v=ZYD30eB3zrI
https://www.youtube.com/watch?v=NHGIT2lPZPM
https://www.youtube.com/watch?v=NHGIT2lPZPM
https://www.youtube.com/watch?v=Rms4SIWCe_0
https://www.youtube.com/watch?v=Rms4SIWCe_0
https://www.youtube.com/watch?v=qbwMgyJ4MDQ
https://www.youtube.com/watch?v=qbwMgyJ4MDQ


Фізика 

 

Войтюк О.М. 

Досягнення сучасної 

космонавтики 

Підручник §37(ст.233)-опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=RYmy4J

eXe_M  

Підготувати повідомлення про 

Л.Каденюка чи українських вчених , які 

працювали в ракетно-космічній галузі  

28.04.2020 

Застосування законів 

збереження енергії та 

імпульсу в 

механічних явищах 

Підручник §38 (ст.235-240)-опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=IdhAi72

DFUY  

Виконати впр. 38(1,2)  

30.04.2020 

Задачі на 

застосування законів 

збереження енергії та 

імпульсу в 

механічних явищах 

Підручник §38 (ст.235-240)-повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=G1XdHa

otzbM  

Виконати впр. 38(3,4) 

05.05.2020 

Фундаментальні 

взаємодії в природі . 

Межі застосування 

фізичних законів і 

теорій . 

Фундаментальний 

характер законів 

збереження 

Підручник §39(ст.243-248)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=puRIau5

0XH0  

Дати письмові відповіді на контрольні 

запитання (ст.248) 

07.05.2020 

Біологія 

 
Номировська 

О.Д 

Захист і збереження 

біосфери , основні 

заходи щодо охорони 

навколишнього 

середовища 

Опрацювати § 52 (§53 авт. Остапченко) і 

виконати завдання в зошиті(с.56-57). 

Презентація 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-

uroku-na-temu-zahist-ta-zberezenna-biosferi-

osnovni-zahodi-sodo-ohoroni-navkolisnogo-

seredovisa-16172.html 

Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=txoEb4jL

nTE 

28.04.2020 

 

Узагальнення знань з 

теми 

«Надорганізмові 

біологічні системи» 

Виконати онлайн-тести 

https://naurok.com.ua/test/uzagalnyuyuchi-

testi-do-temi-nadorganizmovi-biologichni-

sistemi-307935.html 

30.04.2020 

Поняття про 

селекцію. Введення в 

культуру рослин 

Опрацювати §54 

Переглянути презентацію і скласти 

конспект 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-

temu-vvedenna-v-kulturu-roslin-metodi-

selekcii-roslin-14352.html 

05.05.2020 

Одомашнення 

тварин. Методи 

селекції тварин 

Опрацювати § 53(авт.Задорожний) 

Переглянути відеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=6zdcVk2

9Bcs 

Виконати онлайн-тести 

https://naurok.com.ua/test/odomashnennya-

roslin-ta-tvarin-307436.html 

07.05.2020 

Мистецтво 

 

Полікультурний 

образ світу. Поняття 

«художня картина 

Опрацювати матеріал  за посиланнями, 

виписати визначення понять.  

29.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=RYmy4JeXe_M
https://www.youtube.com/watch?v=RYmy4JeXe_M
https://www.youtube.com/watch?v=IdhAi72DFUY
https://www.youtube.com/watch?v=IdhAi72DFUY
https://www.youtube.com/watch?v=G1XdHaotzbM
https://www.youtube.com/watch?v=G1XdHaotzbM
https://www.youtube.com/watch?v=puRIau50XH0
https://www.youtube.com/watch?v=puRIau50XH0
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-na-temu-zahist-ta-zberezenna-biosferi-osnovni-zahodi-sodo-ohoroni-navkolisnogo-seredovisa-16172.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-na-temu-zahist-ta-zberezenna-biosferi-osnovni-zahodi-sodo-ohoroni-navkolisnogo-seredovisa-16172.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-na-temu-zahist-ta-zberezenna-biosferi-osnovni-zahodi-sodo-ohoroni-navkolisnogo-seredovisa-16172.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-na-temu-zahist-ta-zberezenna-biosferi-osnovni-zahodi-sodo-ohoroni-navkolisnogo-seredovisa-16172.html
https://www.youtube.com/watch?v=txoEb4jLnTE
https://www.youtube.com/watch?v=txoEb4jLnTE
https://naurok.com.ua/test/uzagalnyuyuchi-testi-do-temi-nadorganizmovi-biologichni-sistemi-307935.html
https://naurok.com.ua/test/uzagalnyuyuchi-testi-do-temi-nadorganizmovi-biologichni-sistemi-307935.html
https://naurok.com.ua/test/uzagalnyuyuchi-testi-do-temi-nadorganizmovi-biologichni-sistemi-307935.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-vvedenna-v-kulturu-roslin-metodi-selekcii-roslin-14352.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-vvedenna-v-kulturu-roslin-metodi-selekcii-roslin-14352.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-vvedenna-v-kulturu-roslin-metodi-selekcii-roslin-14352.html
https://www.youtube.com/watch?v=6zdcVk29Bcs
https://www.youtube.com/watch?v=6zdcVk29Bcs
https://naurok.com.ua/test/odomashnennya-roslin-ta-tvarin-307436.html
https://naurok.com.ua/test/odomashnennya-roslin-ta-tvarin-307436.html


Чернова Л. В світу», «художній 

образ світу». 

Полікультурність 

суспільства сучасної 

доби. 

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-

mistectva-dlya-9-go-klasu-na-temu-

polikulturnist-suspilstva-suchasno-dobi-

3920.html 

 

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/8805 

Полікультурність 

України: художня 

культура різних 

етнічних регіонів 

України та художня 

культура народів, що 

проживають у нашій 

державі. 

 Підготувати творчий проект: «Танок, 

музика та національний одяг різних 

народів, що проживають у нашій 

державі». (поляків, угорців, греків, 

кримських татар, росіян тощо) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dpo1Bc

PhgrI 

 

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

MV1UI 

 

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

BHyM 

06.05.2020 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В 

Виконання 

технологічних 

операцій. 

Виготовити вироби у техніці орігамі.  

https://www.youtube.com/watch?v=KB17mx

qc1Xs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L5tWh0-

9d7Q 

 

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

TX1r8 

  08.05.2020 

Всесвітня 

історія 
 

Сокирка П.М. 

 

    

Наука і техніка 19 ст. Опрацювати параграф 27 . Виконати  

завдання на ст. 234  завд. 12 

27.04.2020 

Література та 

мистецтво 19 ст. 

Опрацювати параграф 28 . Виконати 

завдання на сторінці 246 , 12 

04.05.2020 

Основи 

правознавства 

Сокирка П.М. 

 

 

Юристи в нашому 

житті. Професія 

«юрист» 

Опрацювати параграф 26,переглянути 

презентацію : 

https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/yurys

t-17255/ 

28.04.2020 

Нова українська 

поліція. 

Опрацювати параграф 27 . Переглянути 

презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-

pravoznavstva-na-temu-ukrainska-

nacionalna-policia-dla-ucniv-9-klasu-

126235.html 

На сторінці 212 виконати завдання 1,2. 

05..05.2020 

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-mistectva-dlya-9-go-klasu-na-temu-polikulturnist-suspilstva-suchasno-dobi-3920.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-mistectva-dlya-9-go-klasu-na-temu-polikulturnist-suspilstva-suchasno-dobi-3920.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-mistectva-dlya-9-go-klasu-na-temu-polikulturnist-suspilstva-suchasno-dobi-3920.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-mistectva-dlya-9-go-klasu-na-temu-polikulturnist-suspilstva-suchasno-dobi-3920.html
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/8805
https://www.youtube.com/watch?v=Dpo1BcPhgrI
https://www.youtube.com/watch?v=Dpo1BcPhgrI
https://www.youtube.com/watch?v=MIQJWgMV1UI
https://www.youtube.com/watch?v=MIQJWgMV1UI
https://www.youtube.com/watch?v=ItCJEbZBHyM
https://www.youtube.com/watch?v=ItCJEbZBHyM
https://www.youtube.com/watch?v=KB17mxqc1Xs
https://www.youtube.com/watch?v=KB17mxqc1Xs
https://www.youtube.com/watch?v=L5tWh0-9d7Q
https://www.youtube.com/watch?v=L5tWh0-9d7Q
https://www.youtube.com/watch?v=kzOG_CTX1r8
https://www.youtube.com/watch?v=kzOG_CTX1r8
https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/yuryst-17255/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/yuryst-17255/
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-pravoznavstva-na-temu-ukrainska-nacionalna-policia-dla-ucniv-9-klasu-126235.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-pravoznavstva-na-temu-ukrainska-nacionalna-policia-dla-ucniv-9-klasu-126235.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-pravoznavstva-na-temu-ukrainska-nacionalna-policia-dla-ucniv-9-klasu-126235.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-pravoznavstva-na-temu-ukrainska-nacionalna-policia-dla-ucniv-9-klasu-126235.html


Географія 

 

Сокирка  П.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові послуги. 

Світові центри 

банківсько - 

фінансової 

діяльності. Вплив 

глобалізації на 

розміщення 

фінансових установ. 

Особливості 

розміщення 

фінансових установ в 

Україні. 

Опрацювати параграф 45 . Переглянути 

презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-

temu-finansovi-poslugi-9-klas-geografia-

127390.html 

Виписати визначення  

29.04.2020 

Аутсорсинг , його 

переваги й недоліки. 

Комп’ютерне 

програмування , 

консультування та 

пов’язана з ними 

діяльність. Країни- 

лідери на світовому 

ринку 

комп’ютерного 

програмування. 

Опрацювати параграф 46. Виконати 

завдання 1-2 .  

06.05.2020 

Контрольна робота з 

розділу « Третинний 

сектор господарста» 

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-

tretinniy-sektor-gospodarstva-65665.html 

 

07.05.2020 

 

Історія 

України 
 

Сокирка П.М. 

Українська 

література, театр.  

Музика в другій 

половині 19- на 

початку 20 ст. 

Опрацювати параграф 34 ,скласти 

таблицю : Культура України в середині 19 

на початку 20 ст.  

 

30.04.2020 

Українське 

образотворче 

мистецтво та 

архітектура в другій 

половині 19- на 

початку 20 ст. 

Опрацювати параграф 35 . Продовжувати 

складати таблицю. 

 

08.05.2020 

Основи 

здоров’я 

 

Сокирка П.М. 

 

Розвиток людства і 

глобальні небезпеки. 

Опрацювати параграф 29 . Визначити 

глобальні загрози породжені 

життєдіяльністю людини. 

08.05.2020 
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Інформатика  

 

Запрута О.В. 

Виконання 

колективного 

навчального проекту 

Відеоурок за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=2WG-

FFutlLg 

 

27.04.2020 

 

Виконання 

колективного 

навчального проекту 

Відеоурок за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=3AAQ4p

Y8KOc 

 

04.05.2020 

Англійська 

мова 

 
Смаженюк С.Л. 

«Моя професія –моє 

життя» 

Підручник Урок 3-4 ст. 169 

1. Прослухайте текст впр.3 і 

виконайте завдання впр. 5 

https://www.libra-terra.com.ua/na-

dopomohy-vchyteliu/audiododatky/ 

2. Повторіть вживання модальних 

дієслів ст 172-173, впр.9 

27.04.2020 

 

«Перспективи 

кар’єри» 

Підручник Урок 5-6 ст. 175 

1. Прочитати рекомендації і 

написати  впр.2 ст.175 

2. Напишіть  про професії впр. 84       

ст. 176 

30.04.2020 

«Професії, на які є 

попит в Україні» 

Проектна робота ( твір, діалог, 

презентація) 

 

04.05.2020 

«Дорослі та 

підлітки» 

Підручник Урок 8 ст. 181 

1. Повторіть слова з теми «Професії» 

(словник) 

2. Дайте відповіді на запитання    

впр. 2 

3. Впр.3 ст. 182 

 

07.05.2020 

Німецька 

мова 

 
Смаженюк С.Л. 

«Українські міста» Підручник Урок 66 ст. 171 

1. Запишіть і вивчіть нові слова 

2. Прочитайте слова і опишіть 

картинки впр.2 ст.171 

3. Складіть запитання (6) до 

вікторини «Українські міста» 

29.04.2020 

 

«Київ» Підручник Урок 67 ст 173 

1. Прочитайте текст  впр.3 ст. 173 

і виконайте тести впр. 4 

2. Виконайте завдання за QR-кодом  

впр.5 

https://vseosvita.ua/library/prezentaci

a-do-uroku-nimeckoi-movi-herzlich-

willkommen-in-der-ukraine-

9815.html 

06.05.2020 

«Визначні місця» Підручник Урок 68 ст.176 

1. Прочитайте текст і доберіть 

заголовки до частин впр.3 

Опишіть одне із визначних місць 

Києва(письмово) 

08.05.2020 

Хімія 

 

Багатоманітність 

речовин та хімічних 

реакцій. 

Ст.231опрацювати параграф 40 дати 

відповіді впр. 486—489 

27.04.2020 
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Смаженюк С.Л. 

 

 

 

Взаємозв’язки між 

речовинами та їхні 

взаємоперетворення..   

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-

uroku-bagatomanitnist-rechovin-ta-

himichnih-reakciy-vzaemozv-yazki-mizh-

rechovinami-ta-hni-vzaemoperetvorennya-

38574.html 

Місце хімії серед 

наук про природу, її 

значення для 

розуміння наукової 

картини світу. 

 

Підручник ст. 234 параграф 41—

опрацювати, дати відповіді впр.492-500 

 

29.04.2020 

Роль хімічної науки 

для забезпечення 

сталого розвитку 

людства 

 

Підручник ст. 238 параграф 41—40 

опрацювати; дати відповіді впр.491 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

rol-himichno-nauki-dlya-

zabezpechennya-stalogo-rozvitku-

lyudstva-135119.html 

04.05.2020 

 

Хімічна наука і 

виробництво в 

Україні. Видатні 

вітчизняні вчені – 

творці хімічної науки 

Підручник ст. 239 параграф 42—43 

опрацювати, дати відповіді впр.501-506 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

himichne-virobnictvo-v-ukra-ni-

76284.html 

 

 

06.05.2020 

Фізична 

культура  

 

 
Паламарчук О.А. 

« Гандбол. 

Тренування кидати 

м’яч» 

Відео: 

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

9ZfF4 

28.04.2020 

« Елементи 

гандболу» 

Відео: 

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

HR0NhDeDYU 

05.05.2020 
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