
Графік дистанційного навчання для учнів 9 класу 

з 07.02.2022 по 11.02.2022 

 
Дата 

 

Предмет  Тема  Завдання  

07.02. Інформатика 

Гут Л.В. 

Виконання 

індивідуальних і 

групових навчальних 

проектів. 

Робота над проектом. 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Розв'язування 

текстових задач за 

допомогою систем 

рівнянь  

Повторити §14 (ст. 136-138), виконати  

№4, №6, № 7, №8, №9 (ст. 149) , пройти 

тестування https://naurok.com.ua/test/9-

klas-kvadratna-nerivnist-651007.html  

Зарубіжна 

література     

Борова Н.А.  

Образ Хлєстакова та 

його динаміка. 

Засоби комічного у 

творі. Специфіка 

художнього 

конфлікту й жанру 

п’єси. 

Скласти сенкан « Хлєстаков» 

Прочитати повість « Шинель». 

 

 

Історія 

України 

Сокирка П.М. 

Урок контролю 

знань з теми : 

«Українські землі у 

складі Австро-

Угорщини в другій 

по. XIX». 

Урок у  Meet . Час 9.25. 

Файлове повідомлення. 

Правознавств

о 

Сокирка П.М. 

Неповнолітні як 

учасники сімейних 

правовідносин. 

 

Урок у  Meet . Час  13.25. 

Опрацювати §18.                                             

Англійська 

мова 

Граматика 

 

Урок 10 ст 112 Впр. 2, 3. 4 ст 112 

08.02. Інформатика 

Гут Л.В. 

Захист навчальних 

проектів. 

Онлайн-урок у Google Meet 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Волейбол. Вправи для розвитку швидкісно-силових 

якостей, відтворити 

https://www.youtube.com/watch?v=GTIfG7

D2Zwc 

Верхня пряма подача, переглянути 

https://www.youtube.com/watch?v=8A3tQN

-2t6k 

 

Мистецтво 

Нікітішина 

Н.О. 

Сучасне українське 

художнє 

кіномистецтво. 

Опрацювати матеріал підручника на с. 

135- 139, написати відгук на фільм 

українського кінорежисера 

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

uroku-mistectva-9-klas-ukrainske-poeticne-

kino-167692.html 
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Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Закони Менделя Опрацювати § 29, 

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

biologi-dlya-9-klasu-na-temu-zakoni-

mendelya-119886.html  

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Формули радіусів 

вписаних і описаних 

кіл  навколо 

правильних 

многокутників  

Опрацювати §18 (ст. 154-157), виконати 

№629, №631, №632   

https://www.youtube.com/watch?v=Bzr6H3

O3ZQ4  

Фізика 

Войтюк О.М. 

Розв'язування задач . 

Підготовка до 

контрольної роботи 

Повторити §22-27 , виконати завдання 1-9 

(ст.180-181) , пройти тестування  

https://naurok.com.ua/test/fizika-atoma-ta-

atomnogo-yadra-6049.html  

 

Українська 

література 

Борова Н.А. 

Рання творчість. 

Перші поетичні 

твори баладного та 

елегійного жанрів 

(«Причинна», 

«Думи мої»)     
 

Опрацювати с  198-199, прочитати поеми 

« Іван Підкова»,  «Тарасова ніч» 

09.02. Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Волейбол. Вправи для розвитку сили, відтворити 

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

Vx5w 

Передача м'яча двома руками зверху та 

знизу в парах, переглянути 

https://www.youtube.com/watch?v=u7d45N

mZxDo 

https://www.youtube.com/watch?v=647L__

Ag9yA 

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

05U0 

Фізика 

Войтюк О.М. 

Контрольна робота 

№ 4 ( з теми « 

Фізика атома та 

атомного ядра . 

Фізичні основи 

атомної 

енергетики»)  

Повторити §22-27 , виконати різнорівневі 

завдання (файловий документ) 

Хімія Поняття про 

полімери на 

прикладі 

поліетилену. 

Застосування 

поліетилену. 

Урок у Meet Час 14.20 

Опрацювати  параграф 28 

 

 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-biologi-dlya-9-klasu-na-temu-zakoni-mendelya-119886.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-biologi-dlya-9-klasu-na-temu-zakoni-mendelya-119886.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-biologi-dlya-9-klasu-na-temu-zakoni-mendelya-119886.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bzr6H3O3ZQ4
https://www.youtube.com/watch?v=Bzr6H3O3ZQ4
https://naurok.com.ua/test/fizika-atoma-ta-atomnogo-yadra-6049.html
https://naurok.com.ua/test/fizika-atoma-ta-atomnogo-yadra-6049.html
https://www.youtube.com/watch?v=aFFvFmjVx5w
https://www.youtube.com/watch?v=aFFvFmjVx5w
https://www.youtube.com/watch?v=u7d45NmZxDo
https://www.youtube.com/watch?v=u7d45NmZxDo
https://www.youtube.com/watch?v=647L__Ag9yA
https://www.youtube.com/watch?v=647L__Ag9yA


Представлення 

результатів 

навчального проекту 

№11 «Використання 

полімерів: еколого-

економічний 

аспект.» 

 

 

 

Зарубіжна 

література   

Борова Н.А.    

«Шинель». Цикл 

петербурзьких по-

вістей: основні теми 

та проблеми. 

Побутовий, 

психологічний і 

філософський 

плани повісті 

«Шинель». 

Дібрати цитатний матеріал до образу 

Акакія Акакійовича. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Виробництво 

деревини й паперу: 

значення, 

особливості 

технологій та 

чинники розміщення 

підприємств. 

 

Опрацювати § 30. На ст. 162 виконати 

завдання 1,2. 

Переглянути відеоматеріал  

https://www.youtube.com/watch?v=X7U0Xi

qrZUI  

Англійська 

мова  

Міста-столиці Урок у Meet Час 13.25 

Урок 1 ст 117 

10.02. Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Волейбол. Вправи для розвитку гнучкості, 

відтворити 

https://www.youtube.com/watch?v=ceq1t2P6

Vk0 

Подачі м'яча – верхня та нижня, 

переглянути 

https://www.youtube.com/watch?v=9spko8m

KmNc 

 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Контрольна робота 

№ 4 

Повторити § 12-14, виконати різнорівневі 

завдання (файловий документ) 

Фізика 

Войтюк О.М. 

Захист учнівських 

проектів  

Опрацювати §22-27  ,  

записати  повідомлення про атомну 

енергетику світу. 

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

temu-atomna-energetika-131233.html  

Українська 

література 

Борова Н.А. 

 

Історична тема. 

«Іван Підкова», 

«Тарасова ніч» 
 

Охарактеризувати образи, прочитати 

поему «Гайдамаки» 
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Історія 

України 

Сокирка П.М. 

 

Соціально-

економічний 

розвиток 

українських земель. 

Опрацювати § 21 ( скласти конспект). 

Хімія Поширення 

вуглеводнів у 

природі. Природний 

газ, нафта, кам’яне 

вугілля – природні 

джерела вуглеводнів. 

Опрацювати  параграф 29 ст 166 

переглянути відео 

 

Українська 

мова 

Борова Н.А. 

 

Контрольна робота. 
 Складнопідрядне 
речення. Тест 

 

11.02. Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Ознака як результат 

взаємодії генів 

Опрацювати § 30 , 

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

rg9M  

Основи 

здоров'я 

Номировська 

О.Д. 

Самооцінка 

характеру 

 Опрацювати § 18 , 

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

samoocinka-harakteru-5347.html  

Геометрія 

Войтюк О.М. 

 

 

Застосування 

формул радіусів 

вписаних і описаних 

кіл  навколо 

правильних 

многокутників 

Опрацювати §18(ст. 154-157) , виконати 

№634, №640 , пройти тест 

https://naurok.com.ua/geometriya-9-klas-

test-pravilni-mnogokutniki-radiusi-vpisanih-

i-opisanih-kil-pravilnih-mnogokutnikiv-

165925.html.  

 

Англійська 

мова 

Замки у Белфасті і 

Кардіфі 

Урок у Meet Час 12.30 

Урок 2 ст120 

 Трудове 

навчання 

Паламарчук 

О.А. 

Виконання 

технологічних 

операцій( в’язання 

шпицями). 

 Презентація: 

https://vseosvita.ua/library/vazanna-spicami-

ak-vid-dekorativno-uzitkovogo-mistectva-

prijomi-roboti-spicami-prezentacia-

380483.html  

Відео:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ny4OLO

nUpz0&ab_channel=%D0%97%D1%80%D

0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B

5%D1%81%D0%B0%D0%BC-diyukrainian  

Всесвітня 

історія 

Сокирка П.М. 

Велика Британія. 

Втрата Великою 

Британією 

промислової 

першості. Посилення 

Урок у  Meet . Час   08.30. 

Опрацювати §18. На ст. 148 виконати 

завд. 11,12.  
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колоніальної 

експансії. 

 

 

 


