
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

у 9-Б класі 

на час карантину 

Класний керівник 9-Б – Дегтярьов Р.К.  

 

Контакти для зворотнього зв’язку: Дегтярьов Р.К.  

М.т.: 0985481236 

E-mail: ruslandegtyarov@ukr.net 

 

ПІБ учителя Зміст уроку 
Завдання для учнів 

для самоопрацювання 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Борщ В.Г.  Опрацювати теоретичний матеріал §32, схеми 

перекреслити у зошит для факультативних 

занять с. 112), Вправа 2 с. 113 (а, б, в)  

с.115. Переглянути експрес-урок. 

Законспектувати його. 

«У назвах яких країн ми найчастіше 

помиляємося» 

Текст і його основні ознаки. Р.М.§ 33 Текст і його основні ознаки. 

Вправа 3, с. 117-118 (Письмово визначити 

стиль, тип тексту і скласти план).  

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Борщ В.Г. Т.Г. Шевченко «Кавказ» Прочитати поему «Кавказ» с.209-213 ,с 214-

216 (записати про поему). Письмово виконати 

завдання №1,2,3,12 с.216-217. 

Т.Г.Шевченко «І мертвим, і живим, і 

ненародженим» 

Прочитати поему-послання. с.218-224 (усні 

запитання)  

Вивчити уривок з поеми (24 рядки) 

mailto:ruslandegtyarov@ukr.net


 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Чучина В.В. 

 

vvchychina@gmail.com 

«Ляльковий дім» п’єса. Біографія Б.Шоу с.233-239 -усно  

«Ляльковий дім», Характеристика Нори 

(письмово). 

с. 253-258 – конспект. (конспект біографії 

Б.Шоу) 

Знати зміст «Пігмаліон» 

 

ІНФОРМАТИКА 

 

Заітченко Р.В. 

Viber 0680402479 

zaitchenkorv@gmail.com 

 

Фесенко Н.В. 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

Створення складених векторних зображень. Повторити: п.8.3. с. 227–231. 

Робота за комп’ютером: ПР №11, с. 234 – 235. 

Давати відповіді на запитання: с. 233. 

Поняття персонального навчального 

середовища. Хмарні технології, 

Опрацювати: п.9.1. с. 237 – 244.  

Робота за комп’ютером: Працюємо за 

комп’ютером, с. 245. 

Давати відповіді на запитання: с. 246. 

Виконати завдання: №4*, №6*, №8, №9 с. 246. 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Биченко Л.І. 

 

viber 0679974317 

Засоби масової інформації. Опрацювання 

лексики 

 

Роль засобів масової інформації в нашому 

житті  

 

Виконати вправу 2 с. 145 (словник), вправа 3 с. 

146 (читати) 

 

 

Виконати вправу 10 с. 148 (заповнити 

таблицю) 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

 

mailto:olgakulik98@gmail.com
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Завгородня Н.П.  Урок №45, №48 (усно опрацювати переклад) 

Вправа 4 с. 113 (письмово) 

 

ІСТОРІЯ  

 

Дегтярьов Р.К. 

 

0985481236 

ruslandegtyarov@ukr.net 

Робота з контурною картою  Виконати завдання в контурній карті с.5 зав.5; 

с.11 зав.1,2,4,5,7 позначити залізницю Одеса-

Балта, с.12 зав.2,4,5 

Узагальнення матеріалу за темою  Виконати завдання 1,2,3 с.167 (письмово) 

Соціально-економічний розвиток 

західноукраїнських земель у другій половині 

ХІХ ст. 

Опрацювати §19-20, заповнити таблицю с.177. 

 

БІОЛОГІЯ 

 

Лебеденко Л.В.  Опрацювати §44,45,46. Скласти таблицю 

«Геохронологічна шкала» с. 237. 

Тестові завдання с. 241, 245-246 

 

ФІЗИКА 

 

Корх І.Г. 

 

ivan.korkh@gmail.com 

 Опрацювати: §30.Вправа.30(2) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tlaffnt4Mz4

&feature=em-lsp 

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

pQ 

https://www.youtube.com/watch?v=65SrQGbC3z

k 

https://www.youtube.com/watch?v=PBvCXN3au

Es 
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 Опрацювати: §31.Вправа 31 (завдання 3, 4) 

Переглянути відеоролики за посиланнями, 

долучити до отриманих знань при 

опрацюванні матеріалу підручника, дати звіт 

по ключових питаннях навчальних тем на 

електронну адресу вчителя фізики. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sra6w2-zfxA 

https://phet.colorado.edu/uk/simulation/gravity-

and-orbits 

https://phet.colorado.edu/uk/simulation/gravity-

force-lab-basics 

 

ХІМІЯ 

 

Голота Т.Б. Метиловий та етиловий спирт Опрацювати: §30 скласти опорні конспекти , 

№369-371, с. 176 

Отруйність метанолу та етанолу Опрацювати: §31, №375-376, с. 179 

 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Манжула О.І. 

 

0992815238 

 

Виробництво машин і устаткування. Опрацювати §31-32, скласти опорний конспект 

у вигляді таблиці 
Галузь 

та 

продук-

ція 

Центри 

виробни

цтва 

Чин-

ники 

розміще

ння 

Торгова 

марка 

Світові 

лідери 

Світові 

торгові 

марки 

Центри виробництва нанести на контурну 

карту. П.Р.№7 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

 

Корнієнко О.І. 

Viber 0980757331 

 

Технологія побутової діяльності та 

самообслуговування. 

Технологія проектування власного стилю. 

Опрацювати матеріал за посиланням с.84-92 

9 клас 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/9-
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Дубина О.С. klass/pidruchnik-trudove-navchannya-9-klas-

hodzicka- divchata-2017 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 

Вольвач Ю.М. 1. Особливості проведення та суддівство 

змагань з баскетболу 

2. Чергування стійок, пересувань, зупинок, 

поворотів у нападі і захисті 

3 . Удосконалення вивчених способів 

організації в протидіях позиційного нападу та 

захисту у навчальній грі 

Віджимання. (35 раз юнаки, 15 раз дівчата) 

 

АЛЕБРА 

 

Сухіх Ю.В.  опрацювати §19, 20 

виконати: с 194 тестові завдання №4 

с 198 № 20.1, 20.2, 20.4, 20.16. 

 

ГЕОМЕТРІЯ  

 

Сухіх Ю.В.  опрацювати § 17,18 

виконати с 164 № 17.11, 17.21 

с 170 № 18.2, 18.5 

 

ПРАВОЗНАВСТВО 

 

Ткаченко О.С. 

 

osttkachenko@gmail.com 

 Опрацювати §19, вивчити визначення.  

Завдання 1-3 с. 129 (усно); завдання 4 с. 129 

(письмово) 

 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я  
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Сунцова Н.М.  Опрацювати §22, письмово виконати завдання 

в зошиті до параграфу. 

 

МИСТЕЦТВО 

 

Кулик О.О. 

 

0967629904 

Провідні школи кінематографа Опрацювати матеріал підручника с.140-147. 

Створити власну «топ-10» найкращих 

кінофільмів. Обгрунтувати свій вибір, 

визначити критерії відбору. 

*Створити презентацію «Школи 

кінематографа». 

Історія українського кіномистецтва. Українська 

анімація 

Опрацювати матеріал підручника с.148-159. 

Назвіть українські фільми, які ввійшли до 

скарбниці світового кіномистецтва. 

Перегляньте фільм «Ентузіазм. Симфонія 

Донбасу». Чи згодні ви з високою оцінкою 

стрічки Чарлі Чапліним? 

Перегляньте фільм «Тіні забутих предків». 

Висловіть власну думку про роботу режисера 

та оператора, гру акторів. 

Перегляньте кілька згаданих у підручнику 

мультиплікаційних фільмів. Висловіть власні 

судження щодо їх змісту і художніх 

особливостей. 
 


