
Графік 

дистанційного навчання для учнів 9 класу 

з 16.05.2022 по 20.05.2022 

 

 

Дата  Час  Предмет  Тема  Завдання  
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08.30

- 

09.15 

Зарубіжна 

література       

Моральні ідеали 

у творі. 
Опрацювати презентацію    

https://www.youtube.com/watch?v=yOSOKE6d_fM написати твір- мініатюру 
«Яким  (якою) я хочу стати в дорослому житті». 

Прочитати твір Е. Сігала « Історія одного кохання».     

 

 

09.25

-

10.10 

Історія 

України 

Сокирка П.М. 

 Практичне 

заняття. Вплив в 

процесі 

модернізації на 

суспільне життя 

українців, зміни у 

світовідчутті 

людини.  

Виконати практичну роботу. 

10.25

-

11.05 

Англійська 

мова 

Смаженюк 

СЛ 

Контроль 

аудіювання з теми 

«Радіо і 

телебачення» 

 Урок у Meet Час 10.20 

 

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

11.25

-

12.10 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Тотожні 

перетворення 

раціональних 

виразів 

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

Повторити дії з раціональними виразами , виконати №911, №912 , №913 

https://www.youtube.com/watch?v=CfhE2BnIay8 

12.30

-

13.15 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Виконання 

індивідуальних і 

групових 

навчальних 

проектів. 

Підготувати проект 

https://www.youtube.com/watch?v=_cAmlp6F1dY&t=221s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yOSOKE6d_fM
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=CfhE2BnIay8
https://www.youtube.com/watch?v=_cAmlp6F1dY&t=221s


13.25

-

14.10 

Правознавств

о 

Сокирка П.М. 

Кримінальний 

процес. 

Опрацювати §28, на ст. 218 вик. завд. 1,2.                                                                                                                                                                                                                                     

14.25

-

15.05 

Хімія 

Смаженюк 

СЛ 

Роль хімічної 

науки для 

забезпечення 

сталого розвитку 

людства 

Параграф 42 

https://www.youtube.com/watch?v=2YP1kjRoFfI&ab_channel=GalinaNaumen

ko  
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08.30

- 

09.15 

Мистецтво 

Нікітішина 

Н.О. 

Музей 

мікроскопічної 

мініатюри 

майстра Миколи 

Сядристого. Музеї 

та пам’ятні місця 

Вінниччини.  

https://www.youtube.com/watch?v=M24awv8I164 

https://www.youtube.com/watch?v=0CuDEv_DRn8 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% 

 

Скласти перелік визначних місць Вінниччини та Гайсинщини. Написати 

відгук про ті місця, де вдалося побувати . Відвідати ( по можливості ) 

місцевий музей історії села  

 

09.25

-

10.10 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Виконання 

індивідуальних і 

групових 

навчальних 

проектів. 

Робота над проектом. 

10.25

-

11.05 

Українська 

література 

Борова Н.А. 

Марко Вовчок. 
Життя і творчість 
письменниці. 
Марко Вовчок як 
перекладач. 
«Народні 
оповідання». 
Продовження теми 
народного життя  в 
повісті  
«Інститутка». 

Опрацювати презентацію https://www.youtube.com/watch?v=6s5BbUcndAA 

 

 

прочитати повість «Інститутка» 

https://www.youtube.com/watch?v=2YP1kjRoFfI&ab_channel=GalinaNaumenko
https://www.youtube.com/watch?v=2YP1kjRoFfI&ab_channel=GalinaNaumenko
https://www.youtube.com/watch?v=M24awv8I164
https://www.youtube.com/watch?v=0CuDEv_DRn8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%25
https://www.youtube.com/watch?v=6s5BbUcndAA


11.25

-

12.10 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Захист і 

збереження 

біосфери, основні 

заходи щодо 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Урок в додатку Мeet Час 11.25. 

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

Опрацювати § 52. Повторити § 47-51. 

12.30

-

13.15 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Рівняння кола , 

прямої  

 

Повторити §3-6, виконати №1030,       

№ 1033 

https://www.youtube.com/watch?v=mhxn55Y9nUw  

13.25

-

14.10 

Фізика 

Войтюк О.М. 

Лабораторна 

робота   № 7 . 

Вивчення закону 

збереження 

механічної енергії 

 

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

лабораторної роботи (ст.241-242) 

https://www.youtube.com/watch?v=IYPOZ9HmObU  

14.25

-

15.05 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Організуючі і 

стройові вправи. 

ЗРВ та спеціальні 

вправи. Вправи 

для розвитку 

швидкості. 

Метання малого 

м'яча на 

дальність. Рухливі 

ігри. КН: біг 60м, 

с 

Відеоматеріал (відпрацювати): 

https://www.youtube.com/watch?v=ENbkigHpE4U 

https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5pozfx4 

Біг 60м 
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08.30

- 

09.15 

 

Зарубіжна 

література       

Ерік Вольф Сігел 

(1937–2010). 

«Історія одного 

кохання». 

Розповідь про 

зворушливе і 

трагічне кохання 

студента, сина 

08.30 

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

 

https://meet.google.com/yhb-iydo-cyq
https://www.youtube.com/watch?v=mhxn55Y9nUw
https://www.youtube.com/watch?v=IYPOZ9HmObU
https://www.youtube.com/watch?v=ENbkigHpE4U
https://www.youtube.com/watch?v=ct8K5pozfx4
http://meet.google.com/dap-wcox-upw


мільйонера, до 

дочки бідного 

італійського 

емігранта. 

09.25

-

10.10 

Географія 

Сокирка П.М. 

Контрольна 

робота з розділу 

«Третинний 

сектор 

господарства». 

Урок у  Meet . Час   09.25. 

Виконати роботу. 

  

10.25

-

11.05 

Українська 

мова  Борова 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Орфографія. 
 Основні правила 
правопису. 
        

 

                                                                    

Скласти словниковий диктант (24 слова) на різні орфограми. 

https://www.youtube.com/watch?v=_7bXJYsBYOs 

опрацювати відео. 

 

 

 

11.25

-

12.10 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 Фундаментальні 

взаємодії в 

природі . Межі 

застосування 

фізичних законів і 

теорій . 

Фундаментальний 

характер законів 

збереження 

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

Опрацювати §39  (ст.243-248), виконати завдання впр. 39(2,3) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pwwc6qCtsfQ  

 

12.30

-

13.15 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Організуючі і 

стройові вправи. 

ЗРВ та спеціальні 

вправи. Різновиди 

стрибків із 

завданнями, 

стрибки з 

Відеоматеріал (відпрацювати): 

https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc&t=56s 

https://www.youtube.com/watch?v=wqzoY6_YEtU&t=38s 

Рівномірний біг до 1000м (дівч.), до 1500м (хл.). 

 

https://meet.google.com/kkv-detw-ppk
https://www.youtube.com/watch?v=_7bXJYsBYOs
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=Pwwc6qCtsfQ
https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=wqzoY6_YEtU&t=38s


поворотами, через 

різноманітні 

предмети. КН: 

рівномірний біг 

до 1000м (дівч.), 

до 1500м (хл.). 

Рухливі ігри для 

розвитку 

фізичних якостей. 

13.25

-

14.10 

Англійська 

мова  

Смаженюк 

СЛ 

Контроль читання 

з теми «Кар’єра» 

https://naurok.com.ua/reading-test-9th-grade-248407.html  
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08.30

- 

09.15 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 Дробово-

раціональні 

рівняння 

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

Повторити алгоритм розв’язування рівнянь , виконати № 927 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWwQozGv0xI  

09.25

-

10.10 

Географія 

Сокирка П. 

М. 

Практичне 

заняття. 

Підготувати план 

доповіді «Наш 

край у другій 

половині 19 на 

початку 20 ст.». 

Виконати практичну роботу. 

10.25

-

11.05 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Еволюція 

фізичної картини 

світу . Розвиток 

уявлень про 

природу . 

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

Опрацювати §40(ст.250-254),  дати відповіді на контрольні запитання на 

ст.254 

https://www.youtube.com/watch?v=voySWAzIn3U  

11.25

-

12.10 

Українська 

література. 

Борова Н.А. 

Повість 
«Інститутка». 
Антилюдяна     суть 
кріпосництва  та 
солдатчини.   
ТЛ: реалізм. 

11.25 

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

 Визначити і записати композицію та проблематику твору.  

https://naurok.com.ua/reading-test-9th-grade-248407.html
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=ZWwQozGv0xI
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=voySWAzIn3U
http://meet.google.com/dap-wcox-upw


12.30

-

13.15 

 

Українська 

мова  

Борова Н.А. 

  

Пунктуація. 12.30 

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

 

13.25

-

14.10 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Організуючі і 

стройові вправи. 

ЗРВ та спеціальні 

вправи. Різновиди 

стрибків із 

завданнями. 

Стрибки у 

довжину з розбігу 

способом 

«зігнувши ноги». 

Метання малого 

м'яча на дальність 

з розбігу. Рухливі 

ігри. 

Відеоматеріал (відпрацювати):  

https://www.youtube.com/watch?v=QasgtkT3y0U 

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

Рухливі ігри 

14.25

-

15.05 

Хімія 

Смаженюк 

СЛ 

Повторення . 

Розв’язування 

розрахункових 

задач 

Урок у Meet Час 14.20 
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08.30

- 

09.15 

Всесвітня 

історія 

Сокирка П.М. 

Література та 

мистецтво 19 ст. 

Опрацювати  §28 на ст. 246 вик. завд. 12. 

 

09.25

-

10.10 

Трудове 

навчання 

Паламарчук 

О.А. 

« Нове життя 

старим речам» 

Презентація: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-navchalnogo-modulya-nove-zhittya-

starim-recham-dlya-9-klasu-176928.html 

 

 

http://meet.google.com/dap-wcox-upw
https://www.youtube.com/watch?v=QasgtkT3y0U
https://www.youtube.com/watch?v=Cpw6qZ2wlPc
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-navchalnogo-modulya-nove-zhittya-starim-recham-dlya-9-klasu-176928.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-navchalnogo-modulya-nove-zhittya-starim-recham-dlya-9-klasu-176928.html


10.25

-

11.05 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

 

 

Вектори на 

площині 

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

Повторити §7-12, виконати №1036 , №1046  

https://www.youtube.com/watch?v=jCH5RCyGNGg  

11.25

-

12.10 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Узагальнення 

знань з теми 

«Надорганізмові 

біологічні 

системи» 

Виконати завдання https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-znan-z-temi-

nadorganizmovi-biologichni-sistemi-345173.html  

12.30

-

13.15 

Англійська 

мова 

Смаженюк 

СЛ 

Контроль письма 

з тем «Радіо і 

телебачення», 

«Кар’єра», 

«Великобританія»

, 

«Наука» 

 

 Урок у Meet Час 12.30 

Написати твір на одну із тем   «Радіо і телебачення», «Кар’єра», 

«Великобританія», 

«Наука» 

 

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

13.25

-

14.10 

Основи 

здоров'я 

Номировська 

О.Д. 

Розвиток людства 

і глобальні 

небезпеки 

Урок в додатку Мeet Час 13.25. 

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

Опрацювати § 29, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=NTyxJQDIKM4 

https://www.youtube.com/watch?v=E7bTFj06VCY  

 

 

https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=jCH5RCyGNGg
https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-znan-z-temi-nadorganizmovi-biologichni-sistemi-345173.html
https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-znan-z-temi-nadorganizmovi-biologichni-sistemi-345173.html
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://meet.google.com/yhb-iydo-cyq
https://www.youtube.com/watch?v=NTyxJQDIKM4
https://www.youtube.com/watch?v=E7bTFj06VCY

