
Графік 

дистанційного навчання для учнів 9 класу 

з 23.05.2022 по 27.05.2022 

 

 

Дата  Час  Предмет  Тема  Завдання  
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08.30

- 

09.15 

Зарубіжна 

література       

Розповідь про 

зворушливе і 

трагічне кохання 

студента, сина 

мільйонера, до 

дочки бідного 

італійського 

емігранта. 

https://dovidka.biz.ua/istoriya-odnogo-kohannya-analiz/ 

Скласти  літературний диктант. 

Підготуватись до характеристики образів. 

 

 

 

09.25

-

10.10 

Історія 

України 

Сокирка П.М. 

 Урок контролю 

знань з теми: 

«Повсякденне 

життя та культура 

України в 

середині 19 на 

початку 20 ст.».  

Виконати завдання. 

10.25

-

11.05 

Англійська 

мова 

Смаженюк 

СЛ 

Повторення 

лексико- 

граматичного 

матеріалу з теми 

«Радіо і 

телебачення» 

  

https://eslradioandtv.com/tv/18/program.html  

Переглянути відео, виконати тест 

11.25

-

12.10 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

Розв'язування 

систем лінійних 

рівнянь другого 

степеня із двома 

змінними 

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

Повторити §13-14, виконати №935, №939  

https://www.youtube.com/watch?v=y2v-Qzrdh9U  

https://dovidka.biz.ua/istoriya-odnogo-kohannya-analiz/
https://eslradioandtv.com/tv/18/program.html
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=y2v-Qzrdh9U


12.30

-

13.15 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Виконання 

індивідуальнихи і 

групових 

навчальних 

проектів. 

Робота над проектом. 

13.25

-

14.10 

Правознавств

о 

Сокирка П.М. 

Урок контролю 

знань з теми: « 

Якщо право – це 

професія». 

Виконати завдання. 

14.25

-

15.05 

Хімія 

Смаженюк 

СЛ 

Хімічна наука і 

виробництво в 

Україні 

Параграф 42 

https://www.youtube.com/watch?v=ZccyopWyV1A&ab_channel=GalinaNaume

nko  
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08.30

- 

09.15 

Мистецтво 

Нікітішина 

Н.О. 

Роль засобів 

масової 

інформації у 

поширенні 

мистецьких 

цінностей  

Опрацювати матеріал підручника на с.220-230,письмово  виконати завдання 

зі с. 234 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-stili-i-naprami-mistectva-dla-9-

klasu-470662.html 

 

09.25

-

10.10 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Виконання 

індивідуальнихи і 

групових 

навчальних 

проектів. 

Робота над проектом. 

10.25

-

11.05 

Українська 

література 

Борова Н.А. 

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

10.20 

http://meet.google.com/dap-wcox-upw   
скласти літературний паспорт твору,дібрати робочі матеріали для характеристики 
образів. 

 

 

11.25

-

12.10 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Поняття про 

селекцію. 

Введення в 

культуру рослин 

Урок в додатку Мeet Час 11.25. 

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

Опрацювати § 53 https://www.youtube.com/watch?v=yjytKrKah9M  

https://www.youtube.com/watch?v=ZccyopWyV1A&ab_channel=GalinaNaumenko
https://www.youtube.com/watch?v=ZccyopWyV1A&ab_channel=GalinaNaumenko
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-stili-i-naprami-mistectva-dla-9-klasu-470662.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-stili-i-naprami-mistectva-dla-9-klasu-470662.html
http://meet.google.com/dap-wcox-upw
https://meet.google.com/yhb-iydo-cyq
https://www.youtube.com/watch?v=yjytKrKah9M


12.30

-

13.15 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

Скалярний 

добуток векторів 

, його 

застосування 

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

Повторити §8-11, виконати №1043,       

№ 1049 

https://www.youtube.com/watch?v=T3n3h3n20NQ  

13.25

-

14.10 

Фізика 

Войтюк О.М. 

Вплив фізики на 

суспільний 

розвиток і 

науково-

технічний 

прогрес 

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

Опрацювати §40  (ст.252-254) , підготувати відповіді на контрольні 

запитання 

https://www.youtube.com/watch?v=W3ODyEz8tXE  

14.25

-

15.05 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Теоретичні 

відомості: 

складання 

комплексу вправ 

ранкової 

гімнастики. ЗРВ і 

спеціальні вправи 

для розвитку 

швидкості і 

швидкісно-

силових якостей. 

Повторити 

низький і високий 

старт, стартове 

прискорення. 

Скласти комплекс вправ ранкової гімнастики. Виконати: 

https://www.youtube.com/watch?v=P0EPZ6EjRMk&t=2s 

Повторити низький і високий старт, стартове прискорення. 

С
ер

ед
а
 

2
5

.0
5

. 

08.30

- 

09.15 

 

Зарубіжна 

література       

Проблеми життя 

і смерті, любові й 

відданості у 

творі. 

 

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

підготуватись до контрольної роботи. 

09.25

-

10.10 

Географія 

Сокирка П.М. 

Поняття про 

глобальні 

проблеми 

людства, причини 

їх виникнення. 

Урок у  Meet . Час   09.25. 

Опрацювати  §47 на ст. 270 вик. завд. 1. 

https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=T3n3h3n20NQ
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=W3ODyEz8tXE
https://www.youtube.com/watch?v=P0EPZ6EjRMk&t=2s
http://meet.google.com/dap-wcox-upw
https://meet.google.com/kkv-detw-ppk


10.25

-

11.05 

Українська 

мова  Борова 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольний  
диктант 
        

 

                                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=skkRNs70iNA 

знати правила вживання розділових знаків у складному реченні. 

 

 

 

11.25

-

12.10 

Фізика 

Войтюк О.М. 

Контрольна 

робота 

 № 6 ( з теми 

«Рух і взаємодія . 

Закони 

збереження» 

 

 Повторити  §29-40 , виконати різнорівневі завдання (файловий документ) 

12.30

-

13.15 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

ЗРВ і спеціальні 

вправи для 

розвитку 

швидкості і 

швидкісно-

силових якостей. 

Повторити 

низький і високий 

старт, стартове 

прискорення. 

Повторний біг 

3*60м (біг по 

дистанції). 

Стрибок у висоту 

з розбігу 

способом 

«переступання» 

Виконати:  

https://www.youtube.com/watch?v=2TdyzR-l8oQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PecYIy85elg 

 

Біг 3*60м 

https://www.youtube.com/watch?v=skkRNs70iNA
https://www.youtube.com/watch?v=2TdyzR-l8oQ
https://www.youtube.com/watch?v=PecYIy85elg


(політ і 

приземлення). 

13.25

-

14.10 

Англійська 

мова  

Смаженюк 

СЛ 

Контроль 

говоріння з тем 

«Кар’єра» 

«Великобританія

», 

«Наука» 

 

Урок у Meet Час 13.25 

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

Ч
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08.30

- 

09.15 

Алгебра 

Войтюк О.М. 

 Функції . 

Властивості та 

графіки функцій 

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

Повторити §8-10 , виконати № 956, №960, №965 (а) 

https://www.youtube.com/watch?v=z_TNx4wdVw8  

09.25

-

10.10 

Географія 

Сокирка П. 

М. 

Демографічна та 

продовольча 

проблема. 

Дослідження. 

Прояв 

глобальних 

проблем у своєму 

регіоні. 

Опрацювати  §48. Виконати дослідження. 

10.25

-

11.05 

Фізика 

Войтюк О.М. 

 

Захист 

учнівських 

проектів 

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

Підготувати повідомлення з теми «Фізика і безпека життєдіяльності 

людини» 

11.25

-

12.10 

Українська 

література. 

Борова Н.А. 

Образи  
персонажів — 
людей із народу та 
панночки.  
Авторська позиція 
у творі. 

 11.25 

http://meet.google.com/dap-wcox-upw 
Підготуватись до контрольної роботи. 

https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
https://www.youtube.com/watch?v=z_TNx4wdVw8
https://meet.google.com/nor-vusj-zmm
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 

вправа 370. 

13.25

-

14.10 

Фізична 

культура 

Гут Л.В. 

Теоретичні 

відомості: 

правила змагань з 

бігу на короткі 

дистанції. ЗРВ і 

спеціальні вправи 

для розвитку 

швидкості, 

витривалості, 

естафети з 

елементами 

стрибків і бігу. 

Біг 60м. 

Опрацювати матеріал: https://ua.waykun.com/articles/big-na-korotki-distancii-

pravilna-tehnika-pravila.php 

Виконати: https://www.youtube.com/watch?v=1L534_r8C3A 

Біг 60м 

14.25

-

15.05 

Хімія 

Смаженюк 

СЛ 

Повторення 

Складання 

рівнянь окисно-

відновних та 

йонних реакцій 

Урок у Meet Час 14.20 

 https://meet.google.com/wqu-reqb-stn 
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08.30

- 

09.15 

Всесвітня 

історія 

Сокирка П.М. 

Урок контролю 

знань з теми: 

«Міжнародні 

відносини (друга 

половина 19 

початок 20 ст.)». 

Виконати завдання. 

09.25

-

10.10 

Трудове 

навчання 

Паламарчук 

О.А. 

« Нове життя 

старим речам» 

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=nOxmdvTR1NA 

 

 

http://meet.google.com/dap-wcox-upw
https://ua.waykun.com/articles/big-na-korotki-distancii-pravilna-tehnika-pravila.php
https://ua.waykun.com/articles/big-na-korotki-distancii-pravilna-tehnika-pravila.php
https://www.youtube.com/watch?v=1L534_r8C3A
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://www.youtube.com/watch?v=nOxmdvTR1NA


10.25

-

11.05 

Геометрія 

Войтюк О.М. 

 

 

Правильні 

многокутники 

 

Повторити §17-20, виконати №1081 , №1084 

https://www.youtube.com/watch?v=03CJTLW9M4g  

11.25

-

12.10 

Біологія 

Номировська 

О.Д. 

Одомашнення 

тварин. Методи 

селекції тварин 

Опрацювати § 53-54, переглянути відео 

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

12.30

-

13.15 

Англійська 

мова 

Смаженюк 

СЛ 

Повторення 

лексико- 

граматичного 

матеріалу з теми 

«Великобританія

» 

 Урок у Meet Час 12.30 

 

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

13.25

-

14.10 

Основи 

здоров'я 

Номировська 

О.Д. 

На шляху до 

сталого розвитку 

Опрацювати § 30, переглянути презентацію  

https://vseosvita.ua/library/urok-30-9-klas-z-osnov-zdorova-na-slahu-do-stalogo-

rozvitku-468724.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=03CJTLW9M4g
https://www.youtube.com/watch?v=_UYbqUpzIcA
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://vseosvita.ua/library/urok-30-9-klas-z-osnov-zdorova-na-slahu-do-stalogo-rozvitku-468724.html
https://vseosvita.ua/library/urok-30-9-klas-z-osnov-zdorova-na-slahu-do-stalogo-rozvitku-468724.html

