
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 9 класу 

(25.05.2020р.- 29.05.2020р.) 

 

 

Предмет/ 

Вчитель 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Інформатика 

 

Запрута О.В. 

Підсумкове 

тематичне 

оцінювання 

Завдання будуть розміщенні у Viber. 25.05.2020 

 

Фізична 

культура  

9 клас 

« Гандбол» Підсумкова контрольна робота 

 ( тести) 

26.05.2020 

Англійська 

мова  

Смаженюк С.Л. 

Контроль письма Контроль письма з теми  «Засоби 

масової інформації», «Вибір професії» 

25.05.2020 

Контроль говоріння Контроль говоріння з тем «  Міста -

столиці», «Наука і технічний 

прогрес»,«Засоби масової інформації», 

«Вибір професії» 

27.05.2020 

Німецька мова   

Смаженюк С.Л. 

Контроль говоріння Контроль говоріння з тем «Шкільне 

життя» , «Подорож» ,  «Німеччина», 

«Україна» 

 

27.05.2020 

 

Контрольні роботи Аналіз контрольних робіт. Завдання на 

літо 

29.05.2020 

Хімія  

Смаженюк С.Л. 

Повторення Складання рівнянь окисно-відновних 

реакцій. Повторити параграф 10 ст. 100 , 

виконати вправи № 199 

25.05.2020 

 

Повторення Генетичний звязок між класами 

неорганічних та органічних 

сполук.Переглянути презентацію, 

скласти запитання. 

http://shkolyar.in.ua/uzagalnennya-

znan/genetychnyy-zvyazok 

27.05.2020 

Біологія  

Номировська 

О.Д. 

Роль генетичної 

інженерії в 

сучасних 

біотехнологіях і 

медицині.  

Опрацювати §57 і 58. Виконати завдання 
в зошиті 

26.05.2020 

 

http://shkolyar.in.ua/uzagalnennya-znan/genetychnyy-zvyazok
http://shkolyar.in.ua/uzagalnennya-znan/genetychnyy-zvyazok


Основні загальні 

властивості живих 

систем. 

Підсумковий 

урок.  

Онлайн-тести 
https://naurok.com.ua/test/9-klas-
genetichno-modifikovani-organizmi-
osnovni-zagalni-vlastivosti-zhivih-sistem-
516268.html 

28.05.2020 

Алгебра  

 

Войтюк О.М. 

Формули 

скороченого 

множення їх 

застосування 

Підручник (ст.258)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=sJk0Vb

aqWcU  

Виконати № 1-16 (ст.252-253) 

25.05 

 

Тотожні 

перетворення 

раціональних 

виразів 

Підручник (ст.259)– повторити 

https://naurok.com.ua/test/9-klas-algebra-

urok-povtorennya-517290.html  

29.05 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Вправи на 

геометричні 

перетворення  

Підручник Розділ 5 – повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=WF87h

biutqA  

Виконати № 1100, 1102 

25.05 

Узагальнення 

вивченого за курс 

геометрії у 9 кл. 

Підручник §7-12- повторити 

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

navchalnogo-materialu-za-rik-9-klas-

geometriya-517140.html  

Виконати №1-12 (ст.250-251) 

26.05 

Фізика  

Войтюк О.М. 

Фізичні основи 

бережливого 

природокористуван

ня та збереження 

енергії 

Підручник  (ст.261-263)-опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj4QsP

A5CAU  

скласти таблицю «Способи боротьби із 

забрудненням» 

27.05 

Альтернативні 

джерела енергії 

Підручник  (ст.264-265)-опрацювати 

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

mxQouw  

 

28.05 

 

 

Історія України 

 

Сокирка П.М. 
 

 

Узагальнення та 

систематизія знань і 

умінь учнів. 

 

 

 

Переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/istoriya-ukra-ni-9-

klas-tema-povtorennya-navchalnogo-

materialu-pidgotovka-do-dpa-36792.html  

28.05 

 

 

 

Узагальнення та 

систематизія знань і 

умінь учнів 

Переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/istoriya-ukra-ni-9-

klas-tema-povtorennya-navchalnogo-

materialu-pidgotovka-do-dpa-36792.html  

        29.05 

Географія 

 

Сокирка П.М. 
 

Повторення 

вивченого 

матеріалу. 

 

 

Перегляд 

https://naurok.com.ua/biblioteka/geografiya/

klas-9/typ-2  

27.05 

https://naurok.com.ua/test/9-klas-genetichno-modifikovani-organizmi-osnovni-zagalni-vlastivosti-zhivih-sistem-516268.html
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https://naurok.com.ua/biblioteka/geografiya/klas-9/typ-2


 

 

 

 

 

Правознавство 

 

Сокирка П.М. 

 

Повторення та 

систематизація 

навчального 

матеріалу за рік. 

Перегляд відеоматеріалу 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=61

53754901772881639&text=повторення%2

0за%20рік%20правознавство%209%20кл

ас&path=wizard&parent-

reqid=1590357038474504-

1631250284810254201000240-production-

app-host-vla-web-yp-

170&redircnt=1590357056.1  

26.05 

Основи 

здоров'я 

 

Сокирка П.М. 

 

 

Підсумкова 

контрольна робота з 

теми: « Соціальна 

складова здоров я,» 

Файлове повідомлення  25.05 

Факультатив 

«Цікава 

орфографія» 

 
Нікітішина Н.О 

 

 

Узагальнення та 

систематизація 

вивченого. 

Підсумкове 

заняття за рік. 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ0A

3VuP6jkhttps://www.youtube.com/watch?

v=NxzglRY18h0 

 

28.05. 

 

Всесвітня 

історія 

 

Сокирка П.М. 

 

 

 

Повторення та 

систематизація 

навчального 

матеріалу за рік. 

 

Перегляд відеоматеріалу 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD

tKFF36v0FIF3_tEYUn85z-duXsQagpv  

25.05 

Українська 

мова 

 
Нікітішина Н.О 

 

Орфографія. 

Пунктуація. 

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

do-uroku-ukrainskoi-movi-v-9-klasi-na-

temu-rozdilovi-znaki-miz-castinami-

skladnosuradnogo-recenna-77916.html 

Скласти словникой диктант на 15- 20 слів 

27.05 

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

uroku-ukra-nsko-movi-v-9-klasi-skladne-

rechennya-125161.html 

29.05. 

Українська 

література   

Нікітішина Н.О. 

 

Урок 

мовленнєвого 

розвитку. 

Написання листа 

авторові 

улюбленої 

книжки  

Переглянути матеріал за посиланням, 

написати творчу роботу  

https://naurok.com.ua/pamyatka-dlya-

uchnya-yak-napisati-list-do-avtora-tvoru-

chi-literaturnogo-geroya-56633.html 

27.05 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6153754901772881639&text=повторення%20за%20рік%20правознавство%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1590357038474504-1631250284810254201000240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1590357056.1
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https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6153754901772881639&text=повторення%20за%20рік%20правознавство%209%20клас&path=wizard&parent-reqid=1590357038474504-1631250284810254201000240-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1590357056.1
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https://naurok.com.ua/pamyatka-dlya-uchnya-yak-napisati-list-do-avtora-tvoru-chi-literaturnogo-geroya-56633.html


Урок літератури 

рідного краю. 

Ознайомлення з 

творчістю 

письменників – 

земляків( поезія) 

.Підсумковий 

урок  

https://dovidka.biz.ua/literatura-na-lito-10-

klas/( список літератури на літо ) 

 

http://ukrainka.org.ua/node/6014 

http://ukrainka.org.ua/node/6012 

 

29.05. 

Зарубіжна 

література 

 

Нікітішина Н.О. 

Узагальнення та 

систематизація 

вивченого 

матеріалу. 

 

Скласти  презентацію  або кросворд 

«Мій улюблений твір»  

26.05. 

 

Узагальнення та 

систематизація 

вивченого 

матеріалу. 

 

https://womo.ua/zarubizhna-literatura-

shho-chitati-vlitku-uchnyam-5-11-klasiv/ 

(список літератури на літо ) 

 

28.05. 

Мистецтво 

Чернова Л. В 

Урок 

узагальнення за 

курс «Мистецтво» 

Виконати завдання.  

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/880

1 

 

27.05.2020 

Трудове 

навчання 

Чернова Л. В 

Випробування 

проекту. 

Презентація 

результатів 

проектної 

діяльності. Захист 

проекту. 

Презентувати виготовлений виріб. 

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

6nRS8_4 

  29.05.2020 
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