
9 клас 

(06.04.-24.04.) 

 
Предмет/ 

Вчитель 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Алгебра 

 
Войтюк О.М. 

 

 

Комбінаторика її 

мета й задачі 
Підручник §19 (ст.196)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=_EwX
xNEx4QI  
Виконати № 792,797,798 

06.04 

 

Комбінаторні 

правила суми й 

добутку 

Підручник §19 (ст.196-198)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=89hU
MPho62c  

Виконати № 802, 804, 806 

10.04 

Поняття про теорію 

ймовірності 
Підручник §20 (ст.202-203)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=HS9q
ntJ4o4g  

Виконати № 822, 825, 826 

13.04 

Випадкова подія . 

Частота та 

ймовірність 

випадкової події 

Підручник §20 (ст.204-207)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=czAbf
nlW6cE  

Виконати № 830, 831, 833 

17.04 

Початкові відомості 

про статистику 
 Підручник §20 (ст.211-214)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=agTei
Ku6VrQ  

Виконати № 856, 862 

24.04 

Геометрія 

 
Войтюк О.М. 

 
 

Перетворення 

подібності 
Підручник §26(ст. 219-222) – 

опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=Je2yY
EQYl3g  

Виконати № 937, 938, 941  

06.04 

Вправи на 

геометричні 

перетворення 

Підручник §21-26 - повторити 

https://naurok.com.ua/test/peretvorennya
-figur-130903.html онлайн тест 

Виконати №1-10 (ст.229), №1-5 (ст.230) 

07.04 

Тригонометричні 

тотожності  
Підручник §1,2 (ст.9-11,18-19)- 

повторити 

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

Виконати №1008, 1010,1012 

13.04 

Декартові 

координати 
Підручник §3-5(ст.24-26,32,38)–

повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=i1Zlw
aGzzv8  

Виконати №1022, 1024, 1032 

14.04 

Вектори Підручник §7,8(ст.61-63,69)–повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=XtLEw
8wZOAw  

Виконати №1036, 1038,1039 

21.04 

Фізика  Задачі на рух тіла під Підручник §34 (ст.215-219)-повторити 07.04 

https://www.youtube.com/watch?v=_EwXxNEx4QI
https://www.youtube.com/watch?v=_EwXxNEx4QI
https://www.youtube.com/watch?v=89hUMPho62c
https://www.youtube.com/watch?v=89hUMPho62c
https://www.youtube.com/watch?v=HS9qntJ4o4g
https://www.youtube.com/watch?v=HS9qntJ4o4g
https://www.youtube.com/watch?v=czAbfnlW6cE
https://www.youtube.com/watch?v=czAbfnlW6cE
https://www.youtube.com/watch?v=agTeiKu6VrQ
https://www.youtube.com/watch?v=agTeiKu6VrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Je2yYEQYl3g
https://www.youtube.com/watch?v=Je2yYEQYl3g
https://naurok.com.ua/test/peretvorennya-figur-130903.html
https://naurok.com.ua/test/peretvorennya-figur-130903.html
https://www.youtube.com/watch?v=ICE-zZMNnKk
https://www.youtube.com/watch?v=ICE-zZMNnKk
https://www.youtube.com/watch?v=i1ZlwaGzzv8
https://www.youtube.com/watch?v=i1ZlwaGzzv8
https://www.youtube.com/watch?v=XtLEw8wZOAw
https://www.youtube.com/watch?v=XtLEw8wZOAw


 
Войтюк О.М. 

 

дією сили тяжіння https://naurok.com.ua/test/ruh-tila-pid-dieyu-

sili-tyazhinnya-120801.html онлайн тест 

Виконати впр. 34(6,9) 

Рух тіла під дією 

кількох сил 
Підручник §35 (ст.221-225)-опрацювати 
https://www.youtube.com/watch?v=XkkNeKt2
dFs  

Виконати впр. 35(1,2) 

08.04 

Задачі на рух тіла під 

дією кількох сил 
Підручник §35 (ст.221-225)-повторити 

https://naurok.com.ua/test/ruh-tila-pid-
dieyu-kilkoh-sil-132001.html  -онлайн тест 

Виконати впр. 35(3,4) 

14.04 

Взаємодія тіл . 

Імпульс 
Підручник §36(ст.226-227)–опрацювати 
https://www.youtube.com/watch?v=XxtF7hWo
Zag  

https://www.youtube.com/watch?v=Fygkrn_Ub
nU  

Виконати впр.36(1) 

16.04 

Закон збереження 

імпульсу 
Підручник §36(ст.226-227)–опрацювати 
https://www.youtube.com/watch?v=7hzrR2z-
ttY  

Виконати впр.36(1) 

21.04 

Реактивний рух . 

Фізичні основи 

ракетної техніки 

Підручник §37ст.(231-232)–опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=uYfuw
vJWdbc  

https://www.youtube.com/watch?v=teJaA6

U-DDI 

Виконати впр.37(1,2) 

23.04 

Українська 

мова 
 

Нікітішина Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділові знаки у 

складних реченнях 

з різними видами 

зв’язку  

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

nMVdocuI §29  вправи 321, 323  

 

08.04. 

Розділові знаки у 

складних реченнях 

з різними видами 

зв’язку 

§29  вправи 324, 327,331 10.04. 

Обговорення 

питання «Чи 

придатна рок 

музика для 

передавання 

патріотичних 

настроїв, думок, 

закликів?» 

Написати твір – роздум у форматі 

статті для шкільного сайту на тему 

«Чи придатна рок музика для 

передавання патріотичних настроїв, 

думок, закликів?», використовуючи 

складні речення з різними видами 

зв’язку  

 

15.04 

Складання і 

розігрування 

діалогу – 

обговорення  та 

діалогу – 

домовленості  

Опрацювати матеріал підручника на 

с. 186, скласти письмовий діалог на 

10 – 12 реплік за однією із ситуацій: 

1) ви домовляєтеся з товаришем про 

відвідування прем’єрного показу 

художнього фільму; 2) ви 

домовляєтеся з батьком разом 

17.04. 

https://naurok.com.ua/test/ruh-tila-pid-dieyu-sili-tyazhinnya-120801.html
https://naurok.com.ua/test/ruh-tila-pid-dieyu-sili-tyazhinnya-120801.html
https://www.youtube.com/watch?v=XkkNeKt2dFs
https://www.youtube.com/watch?v=XkkNeKt2dFs
https://naurok.com.ua/test/ruh-tila-pid-dieyu-kilkoh-sil-132001.html
https://naurok.com.ua/test/ruh-tila-pid-dieyu-kilkoh-sil-132001.html
https://www.youtube.com/watch?v=XxtF7hWoZag
https://www.youtube.com/watch?v=XxtF7hWoZag
https://www.youtube.com/watch?v=Fygkrn_UbnU
https://www.youtube.com/watch?v=Fygkrn_UbnU
https://www.youtube.com/watch?v=7hzrR2z-ttY
https://www.youtube.com/watch?v=7hzrR2z-ttY
https://www.youtube.com/watch?v=uYfuwvJWdbc
https://www.youtube.com/watch?v=uYfuwvJWdbc
https://www.youtube.com/watch?v=qtPnMVdocuI
https://www.youtube.com/watch?v=qtPnMVdocuI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сходити на риболовлю; 3) 

дев’ятикласники вирішили 

прикрасити стіну свого будинку 

розписом у стилі графіті, на що 

намагаються одержати дозвіл у всіх 

сусідів. 

 

Текст Основні 

ознаки. Будова 

тексту. 

§ 30-31, вправи 339, 343 
https://www.youtube.com/watch?v=aAv4y
0k6cFQ 

22.04. 

Тези прочитаних 

публіцистичних 

статей  

Опрацювати матеріал на с. 196, 

скласти тези до статті з підручника 

історії чи географії ( на вибір) 

24.04. 

Українська 

література 
 

Нікітішина Н.О. 

Ностальгія за 

ідилією родинного 

життя ,Біблія в 

житті Шевченка 

Прочитати поезії «Росли укупочці, 

зросли …», «Ісаїя. Глава 35». 

Опрацювати матеріал підручника , 

виписати визначення поняття псалом 
https://www.youtube.com/watch?v=vI4GI
V52PH8 
https://www.youtube.com/watch?v=JDfKk
G5ZaEI 
https://www.youtube.com/watch?v=ys2By
tADdp4 

08.04. 

Підсумковий урок. 

Світова велич 

українського поета. 

Підготувати творчий проєкт 

(презентація,відео презентація, 

реферат тощо) 

10.04. 

Урок позакласного 

читання. П'єса 

«Назар Стодоля» 

Прочитати твір «Назар Стодоля», 

написати відгук на 10 – 12 речень  
https://www.youtube.com/watch?v=Nz-
Pknn2F_o 

15.04. 

Контрольна робота 

Творчість 

Т.Шевченка 

( тестування) 

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-
za-tvorchistyu-t-g-shevchenka-9-klas-
22851.html 

17.04. 

П.Куліш. Життя і 

творчість  

https://www.youtube.com/watch?v=HQ1N

tBNFWr8Опрацювати матеріал 

підручника, скласти хронологічну 

таблицю  

22.04. 

«Чорна рада»: 

історична основа, 

авторська уява, 

романтичність 

стилю 

https://www.youtube.com/watch?v=7G5I

WmNboFMПрочитати роман «Чорна 

рада», виписати визначення понять 

роман, роман – хроніка, історичний 

роман 

24.04. 

Зарубіжна 

література 
 

Нікітішина Н.О. 

Складання анкети 

головного героя ( 

за творами Г.Ібсена 

та Б.Шоу) 

Скласти анкету головного героя 

одного з творів ( на вибір) або 

написати твір –роздум «Чим мене 

вразив літературний герой» 

07.04. 

 Контрольна робота https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z- 09.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=aAv4y0k6cFQ
https://www.youtube.com/watch?v=aAv4y0k6cFQ
https://www.youtube.com/watch?v=vI4GIV52PH8
https://www.youtube.com/watch?v=vI4GIV52PH8
https://www.youtube.com/watch?v=JDfKkG5ZaEI
https://www.youtube.com/watch?v=JDfKkG5ZaEI
https://www.youtube.com/watch?v=ys2BytADdp4
https://www.youtube.com/watch?v=ys2BytADdp4
https://www.youtube.com/watch?v=Nz-Pknn2F_o
https://www.youtube.com/watch?v=Nz-Pknn2F_o
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-za-tvorchistyu-t-g-shevchenka-9-klas-22851.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-za-tvorchistyu-t-g-shevchenka-9-klas-22851.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-za-tvorchistyu-t-g-shevchenka-9-klas-22851.html
https://www.youtube.com/watch?v=HQ1NtBNFWr8
https://www.youtube.com/watch?v=HQ1NtBNFWr8
https://www.youtube.com/watch?v=7G5IWmNboFM
https://www.youtube.com/watch?v=7G5IWmNboFM
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-novi-tendenci-u-dramaturgi-kincya-xix-pochatku-xx-st-testi-16984.html


з теми «Нові 

тенденції в драмі 

кінця 19 – початку 

20 століття» 

temi-novi-tendenci-u-dramaturgi-kincya-
xix-pochatku-xx-st-testi-16984.html 

Шолом Алейхем 

«Тев'є –молочар» 

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

8JWeCIОпрацювати матеріал 

підручника на с. 158- 159, скласти 

хронологічну таблицю 

14.04. 

Образна система 

твору. Філософські 

проблеми.народний 

гумор 

Прочитати твір «Тев'є –молочар», 

опрацювати матеріал підручника на с. 

160-162 

16.04. 

Сучасні 

інтерпретації твору 

в театрі, кіно 

https://www.youtube.com/watch?v=RedD
8Aa1eJg Переглянути виставу, написати 
відгук  

21.04. 

Ерік Сігал «Істрія 

одного кохання» 

Опрацювати матеріал підручника на 

с. 168- 169, скласти хронологічну 

таблицю 

23.04 

Англійська 

мова 

 
Смаженюк С.Л. 

 

 

«Моя улюблена 

телепрограма» 

Підручник Урок 5-6 ст. 155 

1. Прослухайте текст і виконайте 

завдання впр. 1-2 

https://www.libra-terra.com.ua/na-
dopomohy-vchyteliu/audiododatky/ 

2. Прочитайте текст « Шоу  Опри  

Вінфрей» вставте пропущені 

частини впр.4 

06.04.2020 

 

«Моя улюблена 

телепрограма» 
Підручник Урок 5-6 ст. 155 

1. Прочитати рекомендації як 

писати огляд телепрограми впр.5 

ст.158 

2. Напишіть відгук про програму, 

яка вам спрдобалась впр. 8        

ст. 159 

3. https://gdz4you.com/prezentaciyi/
anglijska-mova/my-favorite-tv-
channels-4972/ 

09.04.2020 

«Шкільна 

радіопрограма» 

Підручник Урок 7 ст. 159 

1. Дайте відповіді на запитання 

впр.1  

2. Запропонуйте свої ідеї шкільної 

радіопрограми впр.2 

 

13.04.2020 

« Світ професій» Підручник Урок 1-2 ст. 165 

1. Повторіть слова з теми 

«Професії» (словник) 

2. https://gdz4you.com/prezentaciyi/
anglijska-mova/my-favorite-jobs-
2003/ 

3. Дайте відповіді на запитання    

впр. 2 

16.04.2020 

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-novi-tendenci-u-dramaturgi-kincya-xix-pochatku-xx-st-testi-16984.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-novi-tendenci-u-dramaturgi-kincya-xix-pochatku-xx-st-testi-16984.html
https://www.youtube.com/watch?v=VajeO8JWeCI
https://www.youtube.com/watch?v=VajeO8JWeCI
https://www.youtube.com/watch?v=RedD8Aa1eJg
https://www.youtube.com/watch?v=RedD8Aa1eJg
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/my-favorite-tv-channels-4972/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/my-favorite-tv-channels-4972/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/my-favorite-tv-channels-4972/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/my-favorite-jobs-2003/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/my-favorite-jobs-2003/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/my-favorite-jobs-2003/


4. Впр.3 ст. 166 

 

«Вибір професії» Підручник Урок 1-2 ст. 167 

1. Прочитайте, запишіть і 

запам’тайте слова впр.5 ст. 167 

2. Прочитайте текст впр. 4 і 

виконайте впр.6-8 ст. 168 

3. https://gdz4you.com/prezentaciyi/
anglijska-mova/choosing-a-
profession-4052/ 

 

23.04.2020 

Німецька 

мова 
 

Смаженюк С.Л. 

 

 

 

«Швейцарія» Підручник Урок 59 ст. 153 

1. Запишіть і вивчіть нові слова 

2. Прочитайте відповіді і 

сформулюйте до них запитання 

впр.3 ст.153 

3. Складіть запитання (6) до 

вікторини «Швейцарія» 

08.04.2020 

 

«Ліхтенштейн» Підручник Урок 60 ст. 155 

1. Утворіть нові слова впр.1 

2. Прочитайте текст «Ліхтенштейн» 

і виконайте тести впр. 5 

3. Використовуючи таблицю, 

підготуйте розповідь про     

Ліхтенштейн 

10.04.2020 

«Люксембург» Підручник Урок 61 ст.159 

1. Прочитайте текст і вставте 

пропущені слова впр.3 

2. Опишіть одне із визначних місць 

Люксембургу(письмово) 

15.04.2020 

«Моя Батьківщина» Підручник Урок 64 ст. 165 

1. Повторіть слова з теми «Країни і 

люди»(словник) 

2. Впр.5 ст. 166 

3. Виконайте завдання з граматики 

на вебсайті за QR кодом 

17.04.2020 

«Україна . Країна і 

люди» 

Підручник Урок 65 ст. 168 

1. Прослухайте і повторіть слова 

впр.1 (QR код) 

2. Впр.2 ст.168 письмово 

3. https://gdz4you.com/prezentaciyi/
anglijska-mova/ukraine-9547/ 

22.04.2020 

«Україна . Країна і 

люди» 

Підручник ст.169-170 

1. Відновити текст впр.3 

2. Скласти запитання ( інтерв’ю про 

Україну ) 

24.04.2020 

Хімія 
 
Смаженюк С.Л. 

Застосування 

вуглеводів, їхня 

біологічна роль.   

Ст.206—застосування глюкози;  ст.212 –

крохмалю ; ст.213—целюлози 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-
vuglevodi-9-klas-30519.html 

06.04.2020 

 

Нітрогеновмісні Підручник ст. 218 параграф 38— 08.04.2020 

https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/choosing-a-profession-4052/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/choosing-a-profession-4052/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/choosing-a-profession-4052/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/ukraine-9547/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/ukraine-9547/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vuglevodi-9-klas-30519.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vuglevodi-9-klas-30519.html


органічні речовини. 

Поняття про 

амінокислоти. 

опрацювати, дати відповіді впр.468,469 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-
nitrogenovmisni-organicni-recovini-
173383.html 

Білки як біологічні 

полімери. Денатурація 

білків. Біологічна роль 

амінокислот і білків. 

 

Підручник ст. 219 параграф 38—

опрацювати; дати відповіді впр.470-473 
13.04.2020 

Всесвітня 

історія 

 
Сокирка П.М. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Урок контролю 

знань з теми 

«Модернізація 

країн Європи та 

Америки в останній 

третині 19-на 

початку 20 ст. 

Пробудження 

Азії». 

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

modernizaciya-kra-n-vropi-ta-ameriki-

v-ostanniy-tretini-xix-----na-pochatku-

xx-st-probudzhennya-azi-1322.html  

06.04.2020 

Міжнародні 

відносини на 

прикінці 19- на 

початку 20 ст..   

 

Опрацювати параграф 26.переглянути 

презентацію: 

http://www.myshared.ru/slide/1234157/ 

,скласти опорний конспект. 

13.04.2020 

Основи 

правознавства 
 

 

 

 

Сокирка П.М. 

 

 

 

Практичне заняття. 

Особливості 

адміністративної та 

кримінальної 

відповідальності 

неповнолітніх 

Опрацювати параграф 

25,проаналізувати правові ситуації на 

ст..190-192. 

07.04.2020 

Юристи в нашому 

житті. 

 

 

 

Опрацювати параграф 26,переглянути 

презентацію : 

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

yuryst-17255/ ,на ст. 204 виконати 

завдання 6. 

21.04.2020 

Географія 
 

 

Сокирка  П.М. 

 

 

 

 

 Торгівля як вид 

послуг. 

 

 

Опрацювати параграф 40.переглянути 

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

svitu-torgivlya-v-ukra-ni-30124.html ,скласти 

опорний конспект 

08.04.2020 

Світовий ринок 

товарів і послуг 

 

Опрацювати параграф 41,виписати та 

вивчити визначення на ст. 

232,виконати завдання 3 

09.04.2020 

Туризм як 

складник 

національної 

економіки його 

види. 

Опрацювати параграф 42,переглянути 

презентацію : 

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

geografi-dlya-9-klasu-na-temu-ukra-na-

turistichna-15364.html ,на ст. 238 

виконати завдання 2,3. 

 

15.04.2020 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-nitrogenovmisni-organicni-recovini-173383.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-nitrogenovmisni-organicni-recovini-173383.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-nitrogenovmisni-organicni-recovini-173383.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-modernizaciya-kra-n-vropi-ta-ameriki-v-ostanniy-tretini-xix-----na-pochatku-xx-st-probudzhennya-azi-1322.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-modernizaciya-kra-n-vropi-ta-ameriki-v-ostanniy-tretini-xix-----na-pochatku-xx-st-probudzhennya-azi-1322.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-modernizaciya-kra-n-vropi-ta-ameriki-v-ostanniy-tretini-xix-----na-pochatku-xx-st-probudzhennya-azi-1322.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-modernizaciya-kra-n-vropi-ta-ameriki-v-ostanniy-tretini-xix-----na-pochatku-xx-st-probudzhennya-azi-1322.html
http://www.myshared.ru/slide/1234157/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/yuryst-17255/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/yuryst-17255/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-torgivlya-svitu-torgivlya-v-ukra-ni-30124.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-torgivlya-svitu-torgivlya-v-ukra-ni-30124.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-dlya-9-klasu-na-temu-ukra-na-turistichna-15364.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-dlya-9-klasu-na-temu-ukra-na-turistichna-15364.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-geografi-dlya-9-klasu-na-temu-ukra-na-turistichna-15364.html


 

Основи 

здоров’я 
 

 

Сокирка П.М. 

 

 
 

 

 

ВІЛ \СНІД:виклик 

людству  

 

Опрацювати параграф 26 ,виписати 

причини та наслідки стигми та 

дискримінації. 

10.04.2020 

Рівні, види і заходи 

безпеки 

 

Опрацювати параграф 27, 
https://mozok.click/1912-rvn-vidi-zahodi-

bezpeki.html , на ст 194, виконати 

завдання 1-3. 

17.04.2020 

 

Національна 

безпека України. 

Опрацювати параграф 28,скласти 

опорний конспект на ст. 201,виконати 

завдання 1. 

24.04.2020 

Історія 

України 

 

 

 

 
Сокирка П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 

:проаналізувати 

програмні 

документи 

товариства 

«Просвіта» та 

укласти уявний 

план діяльності 

його міського 

осередку в 

Галичині на 

початку 20 ст. 

Підготувати практичне заняття. 10.04.2020 

Урок контролю 

знань учнів з теми 

«Україна на 

початку 20 ст. 

перед викликами 

модернізації» 

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

dlya-9-klasu-po-temi-ukra-na-pochatku-hh-

stolittya-pered-viklikami-modernizaci-

26365.html  

16.04.2020 

Розвиток освіти і 

науки. 

Опрацювати параграф 33,переглянути 

відеоматеріал: 
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=37508

51721358866769&text=прегляд%20відеомате

ріалів%20розвиток%20освіти%20і%20наукин

а%20початку%2020%20ст%20історія%209%

20клас&path=wizard&parent-

reqid=1585903177741257-

994405141070578616700237-production-app-

host-man-web-yp-279&redircnt=1585903302.1 

,на ст..280 виконати завдання 2,3. 

17.04.2020 

Практичне заняття 

:На основі аналізу 

доступних джерел 

укласти словесний 

історичний портрет 

меценатам,діяча 

української науки 

чи мистецтва 

другої половини 

Підготувати практичне заняття  24.04.2020 

https://mozok.click/1912-rvn-vidi-zahodi-bezpeki.html%20,%20на%20ст%20194
https://mozok.click/1912-rvn-vidi-zahodi-bezpeki.html%20,%20на%20ст%20194
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-dlya-9-klasu-po-temi-ukra-na-pochatku-hh-stolittya-pered-viklikami-modernizaci-26365.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-dlya-9-klasu-po-temi-ukra-na-pochatku-hh-stolittya-pered-viklikami-modernizaci-26365.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-dlya-9-klasu-po-temi-ukra-na-pochatku-hh-stolittya-pered-viklikami-modernizaci-26365.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-dlya-9-klasu-po-temi-ukra-na-pochatku-hh-stolittya-pered-viklikami-modernizaci-26365.html
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3750851721358866769&text=прегляд%20відеоматеріалів%20розвиток%20освіти%20і%20наукина%20початку%2020%20ст%20історія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1585903177741257-994405141070578616700237-production-app-host-man-web-yp-279&redircnt=1585903302.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3750851721358866769&text=прегляд%20відеоматеріалів%20розвиток%20освіти%20і%20наукина%20початку%2020%20ст%20історія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1585903177741257-994405141070578616700237-production-app-host-man-web-yp-279&redircnt=1585903302.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3750851721358866769&text=прегляд%20відеоматеріалів%20розвиток%20освіти%20і%20наукина%20початку%2020%20ст%20історія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1585903177741257-994405141070578616700237-production-app-host-man-web-yp-279&redircnt=1585903302.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3750851721358866769&text=прегляд%20відеоматеріалів%20розвиток%20освіти%20і%20наукина%20початку%2020%20ст%20історія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1585903177741257-994405141070578616700237-production-app-host-man-web-yp-279&redircnt=1585903302.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3750851721358866769&text=прегляд%20відеоматеріалів%20розвиток%20освіти%20і%20наукина%20початку%2020%20ст%20історія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1585903177741257-994405141070578616700237-production-app-host-man-web-yp-279&redircnt=1585903302.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3750851721358866769&text=прегляд%20відеоматеріалів%20розвиток%20освіти%20і%20наукина%20початку%2020%20ст%20історія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1585903177741257-994405141070578616700237-production-app-host-man-web-yp-279&redircnt=1585903302.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3750851721358866769&text=прегляд%20відеоматеріалів%20розвиток%20освіти%20і%20наукина%20початку%2020%20ст%20історія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1585903177741257-994405141070578616700237-production-app-host-man-web-yp-279&redircnt=1585903302.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3750851721358866769&text=прегляд%20відеоматеріалів%20розвиток%20освіти%20і%20наукина%20початку%2020%20ст%20історія%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1585903177741257-994405141070578616700237-production-app-host-man-web-yp-279&redircnt=1585903302.1


19-початок 20 ст. 

Факультатив 

««Цікава 

орфографія» 

 

 
Нікітішина Н.О 

 

 

Правопис прізвищ і 

географічних назв  

https://www.youtube.com/watch?v=DrFAb
rswXvE 

09.04. 

Правила правопису 

українських 

географічних назв  

https://www.youtube.com/watch?v=4kZty
_2KC9Y 

16.04. 

Правила правопису 

українських 

географічних назв  

http://www.ridnamova.kiev.ua/html_test/
2.12-test.html 

23.04. 

Інформатика  
 

 

 

 

Запрута О.В. 

«Розв’язування 

компетентнісних 

задач» 

Підр. § 31, презентація за посиланням 
http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-

prezentacyi-urokv/26012-urok-52.html 

Завдання 
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=23F0

D330CE3B3197!4039&ithint=file%2cdocx&aut

hkey=!ALzR7N84C6HxC1w 

06.04.2020 

 

«Розв’язування 

компетентнісних 

задач» 

Підр. § 31, презентація за посиланням 

http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-

prezentacyi-urokv/26018-urok-54.html 

06.04.2020 

«Вибір теми 

проекту» 
Підр. § 32, презентація за посиланням  

http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-

prezentacyi-urokv/26037-urok-60.html 

13.04.2020 

«Добір засобів 

опрацювання даних» 
Підр. § 32, презентація за посиланням 
http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-

prezentacyi-urokv/26039-urok-61.html 

13.04.2020 

Біологія  

 

 

 

 

 
 
Номировська О.Д 

Огляд основних 

еукаріотичних 

таксонів . Практична 

робота № 4. 

Порівняння будови 

та процесу 

розмноження 

клітинних і 

неклітинних форм 

життя 

Опрацювати § 47 і виконати практичну 

роботу 

Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=sKrJ12

Afta8 

07.04.2020 

 

Узагальнення знань 

з теми «Еволюція 

органічного світу. 

Біорізноманіття» 

Виконати онлайн-тести 
https://naurok.com.ua/test/evolyuciya-
organichnogo-svitu-promizhne-ocinyuvannya-
132036.html 

09.04.2020 

Екосистема. 

Різноманітність 

екосистем 

Опрацювати § 48 і § 49 , виконати 

завдання в робочому зошиті. 

Переглянути презентацію 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-
temu-ekosistema-riznomanitnist-ekosistem-
56075.html 

14.04.2020 

Біотичні, абіотичні 

та антропічні 

фактори 

Опрацювати § 50 

Переглянути відео  
https://www.youtube.com/watch?v=iCjUOBNA8d8 

16.04.2020 

Стабільність 

екосистем та 

причини її 

Опрацювати § 51 і виконати завдання в 

зошиті 

 

21.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=DrFAbrswXvE
https://www.youtube.com/watch?v=DrFAbrswXvE
https://www.youtube.com/watch?v=4kZty_2KC9Y
https://www.youtube.com/watch?v=4kZty_2KC9Y
http://www.ridnamova.kiev.ua/html_test/2.12-test.html
http://www.ridnamova.kiev.ua/html_test/2.12-test.html
http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-prezentacyi-urokv/26012-urok-52.html
http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-prezentacyi-urokv/26012-urok-52.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=23F0D330CE3B3197!4039&ithint=file%2cdocx&authkey=!ALzR7N84C6HxC1w
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=23F0D330CE3B3197!4039&ithint=file%2cdocx&authkey=!ALzR7N84C6HxC1w
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=23F0D330CE3B3197!4039&ithint=file%2cdocx&authkey=!ALzR7N84C6HxC1w
http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-prezentacyi-urokv/26018-urok-54.html
http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-prezentacyi-urokv/26018-urok-54.html
http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-prezentacyi-urokv/26037-urok-60.html
http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-prezentacyi-urokv/26037-urok-60.html
http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-prezentacyi-urokv/26039-urok-61.html
http://grigorenko-sv.pp.ua/9-klas/9-klas-prezentacyi-urokv/26039-urok-61.html
https://www.youtube.com/watch?v=sKrJ12Afta8
https://www.youtube.com/watch?v=sKrJ12Afta8
https://naurok.com.ua/test/evolyuciya-organichnogo-svitu-promizhne-ocinyuvannya-132036.html
https://naurok.com.ua/test/evolyuciya-organichnogo-svitu-promizhne-ocinyuvannya-132036.html
https://naurok.com.ua/test/evolyuciya-organichnogo-svitu-promizhne-ocinyuvannya-132036.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-ekosistema-riznomanitnist-ekosistem-56075.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-ekosistema-riznomanitnist-ekosistem-56075.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-ekosistema-riznomanitnist-ekosistem-56075.html
https://www.youtube.com/watch?v=iCjUOBNA8d8


порушення 

Біосфера як цілісна 

система 

Опрацювати § 52 

Виконати онлайн-тести 
https://naurok.com.ua/test/biosfera-yak-
cilisna-sistema-109711.html 

23.04.2020 

Мистецтво 
 

 

 

 

 

Чернова Л.В. 

Узагальнення 

вивченого з теми 

«Мистецтво в 

культурі 

сучасності». 

Поліхудожній 

образ світу. 

Поліхудожні  

явища сучасної 

культури. Синтез 

мистецтв»                           

Виконати завдання на ст.149-150. 

Опрацювати матеріал за посиланням:  
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-
uroku-v-9-klasi-polihudozhniy-obraz-svitu-
polihudozhni-yavischa-suchasno-kulturi-
sintez-mistectv-105500.html 

 

«Культура рідного 

краю. Пам’ятки 

культури і 

мистецтва рідного 

краю Культурно-

мистецькі 

заклади.»                           

 Опрацювати матеріал підручника ст. 

151-219. 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-
do-uroku-mistectva-v-9-klasi-kultura-
ridnogo-krau-pamatki-kulturi-i-mistectva-
ridnogo-krau-kulturno-mistecki-zakladi-
126737.html 
 

 

 

«Культура рідного 

краю. Пам’ятки 

культури і 

мистецтва рідного 

краю. Культурно-

мистецькі заклади. 

Місця рідного 

краю, пов’язані з 

життям і творчістю 

відомих митців». 

Підготувати розповідь про відомих 

митців рідного краю. 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-
do-uroku-mistectva-v-9-klasi-kultura-
ridnogo-krau-pamatki-kulturi-i-mistectva-
ridnogo-krau-kulturno-mistecki-zakladi-
misca-ridnogo-krau-po-126839.html 

 

Трудове 

навчання 
 

 

 

 

Чернова Л.В. 

«Виконання 

технологічних 

операцій» 

Виготовити шкатулку для прикрас.  
https://samorobku.in.ua/origami/yak-
zrobutu-modul-origami/ 
 
 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe
Kk01fDLRsmv91F1gvIRBUGp77yikL2Q:1585
861109660&q=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%
D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5
+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%
B0%D0%BC%D1%96+%D1%88%D0%BA%D0
%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D
0%B0&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=
2ahUKEwidvOqA0croAhXWFXcKHUQdAFw

  10.04.2020 

https://naurok.com.ua/test/biosfera-yak-cilisna-sistema-109711.html
https://naurok.com.ua/test/biosfera-yak-cilisna-sistema-109711.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-9-klasi-polihudozhniy-obraz-svitu-polihudozhni-yavischa-suchasno-kulturi-sintez-mistectv-105500.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-9-klasi-polihudozhniy-obraz-svitu-polihudozhni-yavischa-suchasno-kulturi-sintez-mistectv-105500.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-9-klasi-polihudozhniy-obraz-svitu-polihudozhni-yavischa-suchasno-kulturi-sintez-mistectv-105500.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-9-klasi-polihudozhniy-obraz-svitu-polihudozhni-yavischa-suchasno-kulturi-sintez-mistectv-105500.html
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Q7Al6BAgHECU&biw=1360&bih=667 

«Виконання 

технологічних 

операцій» 

Виготовити шкатулку для прикрас.  
http://majster-klas.pp.ua/3609-3d-
modulna-shkatulka-dlya-prikras.html 
 
https://comical.top/rukodillya/modulne-
origami-shkatulka-poryadok-skladannya/ 

17.04.2020 

«Виконання 

технологічних 

операцій» 

Виготовити шкатулку для прикрас.  
http://majster-klas.pp.ua/3609-3d-
modulna-shkatulka-dlya-prikras.html 
 
https://comical.top/rukodillya/modulne-
origami-shkatulka-poryadok-skladannya/ 

 

24.04.2020 

Фізична 

культура 
 

 

 

 

Паламарчук О.А. 

«Гандбол»   
https://ppt-online.org/33877 

 

09.04.2020 

« Гандбол» https://www.youtube.com/watch?v=VIK7ql
PE5hM 

 

16.04.2020 

«Гандбол» http://nikaton.blogspot.com/p/blog-
page_18.html 
 

23.04.2020 
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