
Графік 

дистанційного навчання для учнів 9 класу 

з 09.05.2022 по 13.05.2022 

 

 

Дата  Час  Предмет  Тема  Завдання  

П
о

н
ед

іл
о

к
  

0
9

.0
5

. 

08.30

- 

09.15 

Зарубіжна 

література       

Натовп і влада. 

Важке 

прозріння 

особистості в 

тоталітарному 

суспільстві 

Опрацювати презентацію      https://naurok.com.ua/prezentaciya-r-bredberi-451-

za-farengeytom-vazhke-prozrinnya-osobistosti-v-totalitarnomu-suspilstvi-

108894.html 

Прочитати роман Г. Лі « Убитипересмішника»   

 

 

09.25

-

10.10 

Історія 

України 

Сокирка П.М. 

Архітектура в 

другій 

половинні 19 на 

початку 20 ст.  

Опрацювати § 35 , продовжити складати таблицю «Культура України в 2 

половині XIX на поч. XX ст. 

10.25

-

11.05 

Англійська 

мова 

Смаженюк 

СЛ 

Улюблена 

професія 

Аудіювання 

 

 Завдання у вайбері 

 

11.25

-

12.10 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Контрольна 

робота №6 ( з 

теми «Основи 

комбінаторики , 

теорії 

ймовірностей та 

статитики») 

 Повторити §19-21 , виконати різнорівневі завдання (файловий документ) 

12.30

-

13.15 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Добір засобів 

подання 

результатів 

навчального 

проекту. 

Відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=5XzxhKYaUMc 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-r-bredberi-451-za-farengeytom-vazhke-prozrinnya-osobistosti-v-totalitarnomu-suspilstvi-108894.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-r-bredberi-451-za-farengeytom-vazhke-prozrinnya-osobistosti-v-totalitarnomu-suspilstvi-108894.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-r-bredberi-451-za-farengeytom-vazhke-prozrinnya-osobistosti-v-totalitarnomu-suspilstvi-108894.html
https://www.youtube.com/watch?v=5XzxhKYaUMc


13.25

-

14.10 

Правознавств

о 

Сокирка П.М. 

Патрульні, 

дільничі 

офіцери поліції. 

Урок у  Meet . Час 13.25. 

Переглянути відеоматеріал та створити конспект 

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

14.25

-

15.05 

Хімія 

Смаженюк 

СЛ 

Місце хімії 

серед наук про 

природу, її 

значення для 

розуміння 

наукової 

картини світу. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z9KdF1JhLfk 

Переглянути відео. Письмово дати відповідь на запитання № 5 

В
ів

т
о

р
о

к
 1

0
.0

5
. 

08.30

- 

09.15 

Мистецтво 

Нікітішина 

Н.О. 

Яготинська 

картинна 

галерея. 

Борщівська 

чорна сорочка. 

Опрацювати матеріал підручника на с. 211- 216, створити презентацію( відео, 

фотоколаж) «Вишиванка у моїй родині» 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-visita-sorocka-ak-oberig-180480.html 

https://ua.interestingukraine.kiev.ua/kyjivska-oblast/yahotynskyj-

rajon/yahotyn/yagotynska-kartynna-galereya/ 

 

 

09.25

-

10.10 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Виконання 

індивідуальних і 

групових 

навчальних 

проектів. 

Відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=51BaY6FDBuQ 

Робота над проектом (вибір теми, пошук матеріалів, оформлення) 

10.25

-

11.05 

Українська 

література 

Борова Н.А. 

 
Непросте  життя  
та  романтичні  
пригоди  
головних героїв. 

Опрацювати презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-neproste-zhittya-ta-romantichni-

prigodi-golovnih-gero-v-pershogo-ukra-nomovnogo-istorichnogo-romanu-

hroniki-chorna-rada-179904.html 

підготувати матеріал для характеристики образів Сомка, Шрама, Череваня, 

Гвинтовки. 

 

11.25

-

12.10 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Стабільність 

екосистем та 

причини її 

порушення 

Урок в додатку Мeet Час 11.25. 

https://meet.google.com/yhb-iydo-cyq 

https://meet.google.com/kkv-detw-ppk
https://www.youtube.com/watch?v=azdIMTosDVU
https://www.youtube.com/watch?v=z9KdF1JhLfk
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-visita-sorocka-ak-oberig-180480.html
https://ua.interestingukraine.kiev.ua/kyjivska-oblast/yahotynskyj-rajon/yahotyn/yagotynska-kartynna-galereya/
https://ua.interestingukraine.kiev.ua/kyjivska-oblast/yahotynskyj-rajon/yahotyn/yagotynska-kartynna-galereya/
https://www.youtube.com/watch?v=51BaY6FDBuQ
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-neproste-zhittya-ta-romantichni-prigodi-golovnih-gero-v-pershogo-ukra-nomovnogo-istorichnogo-romanu-hroniki-chorna-rada-179904.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-neproste-zhittya-ta-romantichni-prigodi-golovnih-gero-v-pershogo-ukra-nomovnogo-istorichnogo-romanu-hroniki-chorna-rada-179904.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-neproste-zhittya-ta-romantichni-prigodi-golovnih-gero-v-pershogo-ukra-nomovnogo-istorichnogo-romanu-hroniki-chorna-rada-179904.html
https://meet.google.com/yhb-iydo-cyq


Опрацювати § 50 та скласти ланцюги живлення в певних екосистемах 

Переглянути презентацію https://naurok.com.ua/stabilnist-ekosistem-ta-prichini-

porushennya-183342.html  

12.30

-

13.15 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Задачі на 

знаходження 

площ реальних 

об'єктів, 

покриття 

площини 

правильними 

многокутниками 

. 

 

Повторити §18-20, виконати №1084, № 1085 

https://www.youtube.com/watch?v=CdrDdhp4i9I  

13.25

-

14.10 

Фізика 

Войтюк О.М. 

Застосування 

законів 

збереження 

енергії та 

імпульсу в 

механічних 

процесах 

 Урок у Meet  

https://meet.google.com/nor-vusj-zmm 

Опрацювати §38  (ст.235-240) , виконати завдання впр. 38(1) 

https://www.youtube.com/watch?v=KS-6eABBen0  

14.25

-

15.05 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Організуючі і 

стройові вправи. 

ЗРВ та 

спеціальні 

вправи. 

Різновиди 

стрибків із, 

стрибки з 

поворотами, 

через 

різноманітні 

предмети. 

Рухливі ігри та 

естафети. КН: 

стрибки у 

Відпрацювати https://www.youtube.com/watch?v=HQIA67GY-sA 

https://www.youtube.com/watch?v=Cpw6qZ2wlPc 

 

https://naurok.com.ua/stabilnist-ekosistem-ta-prichini-porushennya-183342.html
https://naurok.com.ua/stabilnist-ekosistem-ta-prichini-porushennya-183342.html
https://www.youtube.com/watch?v=CdrDdhp4i9I
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=KS-6eABBen0
https://www.youtube.com/watch?v=HQIA67GY-sA
https://www.youtube.com/watch?v=Cpw6qZ2wlPc


довжину з 

розбігу 

способом 

«прогинаючись»

, стрибки у 

висоту з розбігу 

способом 

«переступання». 

С
ер

ед
а
 

1
1

.0
5

. 

08.30

- 

09.15 

 

Зарубіжна 

література       

Гарпер Лі 

(1926–2016). 

«Убити 

пересмішника». 

Проблема 

входження 

молоді в 

дорослий світ, 

зіткнення із 

жорстокістю. 

Урок у Meet  
08.30 

http://meet.google.com/dap-wcox-upw, характеристика героїв твору. 

 

09.25

-

10.10 

Географія 

Сокирка П.М. 

Фінансові 

послуги.  

 

Урок у  Meet . Час   09.25. 

Опрацювати § 45 на ст. 255 вик. завд. 4. Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=blFCu0G8Gb4&ab_channel=СвітланаГельм

ан    

10.25

-

11.05 

Українська 

мова  Борова 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Мовні  аспекти  
вивчення речення 
(порядок  слів  у 
реченні, 
граматична 
основа).  
        

 

                                                                    

Опрацювати  презентації https://www.youtube.com/watch?v=RhwE-f-cdPY 

https://www.youtube.com/watch?v=8wIg6dUDIZw 

 

 

підручник  с.214, вправа 368. 

 

http://meet.google.com/dap-wcox-upw
https://meet.google.com/kkv-detw-ppk
https://www.youtube.com/watch?v=blFCu0G8Gb4&ab_channel=СвітланаГельман
https://www.youtube.com/watch?v=blFCu0G8Gb4&ab_channel=СвітланаГельман
https://www.youtube.com/watch?v=RhwE-f-cdPY
https://www.youtube.com/watch?v=8wIg6dUDIZw


11.25

-

12.10 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 Задачі на 

застосування 

законів 

збереження 

Урок у Meet  

 https://meet.google.com/nor-vusj-zmm 

Повторити §38  (ст.235-240), виконати завдання впр. 38(2) 

https://www.youtube.com/watch?v=_Rdqm4pCIsQ  

12.30

-

13.15 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Організуючі і 

стройові вправи. 

ЗРВ та 

спеціальні 

вправи. 

Спеціальні 

бігові і 

стрибкові 

вправи. Метання 

набивних м'ячів 

з різних 

вихідних 

положень.  

Відпрацювати https://www.youtube.com/watch?v=_Ui1KVRmBKs 

https://www.youtube.com/watch?v=3M5vLFy5du8 

 

13.25

-

14.10 

Англійська 

мова  

Смаженюк 

СЛ 

Улюблена 

професія 

 

Урок у Meet Час 13.25 

 Урок 6 ст 178  Виконати впр 10 ст 179 

https://meet.google.com/wqu-reqb-stn 

Ч
ет

в
ер

  

1
2

.0
5

. 

08.30

- 

09.15 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 Формули 

скороченого 

множення та їх 

застосування 

Урок у Meet  

https://meet.google.com/nor-vusj-zmm 

Повторити формули скороченого множення, виконати № 875, №900, №901 

https://www.youtube.com/watch?v=p0zmpS8F-EU 

09.25

-

10.10 

Географія 

Сокирка П. 

М. 

Аутсорсинг, 

його переваги і 

недоліки. 

Опрацювати §46 на ст. 259 вик. завд. 4. Переглянути відеоматеріал  

https://www.youtube.com/watch?v=SvtxWa3nN-w&ab_channel=ОЗОШNo25  

10.25

-

11.05 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування 

вправ . 

Самостійна 

робота 

  

Повторити §38(ст.235-240),  виконати тестові завдання  

https://vseosvita.ua/test/start/qzv261 

https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=_Rdqm4pCIsQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Ui1KVRmBKs
https://www.youtube.com/watch?v=3M5vLFy5du8
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=SvtxWa3nN-w&ab_channel=ОЗОШNo25


11.25

-

12.10 

Українська 

література. 

Борова Н.А. 

Загальнолюдські   
риси 
ініціативності, 
працьовитості, 
лицарства, 
благородства, 
вірності почуттю 
та обов’язку. 
Оцінка роману Т. 
Шевченком 

Урок у Meet 11.25 

http://meet.google.com/dap-wcox-upw 

прочитати повість «Інститутка» 

12.30

-

13.15 

 

Українська 

мова  

Борова Н.А. 

  

Мовн і аспекти  
вивчення речення 
(види речень). 

Урок у Meet 12.30 

http://meet.google.com/dap-wcox-upw, виписати з художньої літератури приклади 
речень різних видів. 

 

13.25

-

14.10 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Організуючі і 

стройові вправи. 

ЗРВ та 

спеціальні 

вправи. 

Різновиди 

стрибків із 

завданнями;  

стрибки з 

поворотами, 

через 

різноманітні 

предмети. КН:  

біг 30м, с 

Відпрацювати https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U 

Біг 30м 

14.25

-

15.05 

Хімія 

Смаженюк 

СЛ 

Екологічна 

ситуація в моїй 

місцевості: 

відчуваю, 

думаю, дію. 

Урок у Meet Час 14.20 

 Представлення результатів навчальних проектів 

http://meet.google.com/dap-wcox-upw
http://meet.google.com/dap-wcox-upw
https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U


П
'я

т
н

и
ц

я
  

1
3

.0
5

. 

08.30

- 

09.15 

Всесвітня 

історія 

Сокирка П.М. 

Наука і техніка 

19 ст. 

Опрацювати §27 на ст. 234 вик. завд. 11.  

09.25

-

10.10 

Трудове 

навчання 

Паламарчук 

О.А. 

«Виготовлення 

настінного 

панно з 

пластика» 

Презентація: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-z-trudovogo-navchannya-dlya-9-klasu-

na-temu-vigotovlennya-nastinnogo-panno-z-plastika-152504.html 

 

 

10.25

-

11.05 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

 

 

Декартові 

координати на 

площині 

 Урок у Meet  

https://meet.google.com/nor-vusj-zmm 

Повторити §3-6, виконати №1022 , №1032  

https://www.youtube.com/watch?v=N16m2og4Ng8  

11.25

-

12.10 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Біосфера як 

цілісна система 

Опрацювати § 51, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=0wyGeBDb_Lg  

12.30

-

13.15 

Англійська 

мова 

Смаженюк 

СЛ 

У світі професій Збірник завдань з англійської мови ДПА            ( О. М. Константинова)  

Виконати завдання 5 

  

13.25

-

14.10 

Основи 

здоров'я 

Номировська 

О.Д. 

Національна 

безпека України 

Опрацювати § 28, переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-nacionalna-bezpeka-ukra-ni-247865.html  

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-z-trudovogo-navchannya-dlya-9-klasu-na-temu-vigotovlennya-nastinnogo-panno-z-plastika-152504.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-z-trudovogo-navchannya-dlya-9-klasu-na-temu-vigotovlennya-nastinnogo-panno-z-plastika-152504.html
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=N16m2og4Ng8
https://www.youtube.com/watch?v=0wyGeBDb_Lg
https://naurok.com.ua/prezentaciya-nacionalna-bezpeka-ukra-ni-247865.html

