
Завдання для учнів 9-А класу на період призупинення освітнього процесу 

 

Другий тиждень (23 – 27  березня 2020 року) 
 

23 березня 2020 року ПОНЕДІЛОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Інформатика  Створити відеоролик за 

допомогою програми 

Відеомонтаж на тему: 

 " Засоби застереження 

проти вірусних 

захворювань ". 

 

2. Геометрія Корегування 

та 

відпрацюван

ня навичок із 

теми 

«Вектори на 

площині» 

Виконати тестові 

завдання на с.42, 

домашнє завдання до 

уроку 11  

Використати QR - коди 

3 Біологія Потік енергії 

в 

екосистемах.

  

  

Прочитати текст на с. 22 

– 23 . Виконати завдання 

до самостійної роботи 

(завдання у групі Viber)  

Виконати 23.03.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rzmm09adejc  

4 Фізика Сучасна 

модель 

атома. 

 Урок 12. 

Виконати 23.03.2020  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oyR4HDxn8k  

https://www.youtube.com/watch?v=rzmm09adejc
https://www.youtube.com/watch?v=3oyR4HDxn8k


5 Англійська мова Повторити 

вивчену 

лексику. 

 

Students’ book 

Виконати вправу 6 

стр.108. 

 

6 Історія України Суспільно-

політичне 

життя в 

Наддніпрянс

ькій Україні 

Повторити §28. 

Прочитати §29. 

Заповнити таблицю с.202 

«Економічний та суспільно-політичний розвиток 

України поч. ХХ ст.» 

https://www.youtube.com/watch?v=gVGsdBszL7w 

 

7 Фізична 

культура 

   

 

24 березня 2020 року ВІВТОРОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Географія Виробництво 

продуктів 

харчування 

Урок 1 ( частина 7) 

Прочитати с.29-30 

Виконати завдання до 

уроку 1  

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=OJPHa5T7BM

M  

2 Фізика Радіо-

активність. 

Урок 1  https://www.youtube.com/watch?v=w-BI8el1SfU  

https://www.youtube.com/watch?v=eiPayy6olA0  

3 Українська мова Складне 

речення з 

різними 

видами 

зв’язку 

Урок № 3 (частина 7) 

Виконати 24.03.2020 

Складне речення: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_y

UVQ 

2) https://www.youtube.com/watch?v=NB5sq4ES_8

k 

3) https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv

0 

4) https://www.youtube.com/watch?v=HhOI6967-

Oc 

https://www.youtube.com/watch?v=gVGsdBszL7w
https://www.youtube.com/watch?v=OJPHa5T7BMM
https://www.youtube.com/watch?v=OJPHa5T7BMM
https://www.youtube.com/watch?v=w-BI8el1SfU
https://www.youtube.com/watch?v=eiPayy6olA0
https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=NB5sq4ES_8k
https://www.youtube.com/watch?v=NB5sq4ES_8k
https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0
https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0
https://www.youtube.com/watch?v=HhOI6967-Oc
https://www.youtube.com/watch?v=HhOI6967-Oc


5) https://www.youtube.com/watch?v=tYmr_Mo_p7

c 

6) https://www.youtube.com/watch?v=S9SKyG9l-

G4 

7) https://www.youtube.com/watch?v=DIH4IgNjDs

A 

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

CJs 

9) https://www.youtube.com/watch?v=XqQVp_s8U

1s 

10) https://www.youtube.com/watch?v=UrQQIXK

zTXM 

11) https://www.youtube.com/watch?v=5-

PRwAGrd2A 

12) https://www.youtube.com/watch?v=GpSEpSI

wH1E 

4 Українська 

література 

Тарас 

Шевченко 

Прочитати «Доля» 

«Росли укупочці, зросли» 

Вивчити напам’ять 

вірш «Доля». У зошиті 

дайте короткі відповіді на 

завдання № 6 – 10 с.243. 

«Доля»: 

https://www.youtube.com/watch?v=W4I1yZGTphY 

«Росли укупочці…»: 

https://www.youtube.com/watch?v=2VjHp9_5qa4 

 

5 Алгебра Основи 

комбінаторик

и. 

Перестановк

и та 

розміщення  

Вивчити правила, урок 9. Використати QR - коди 

6 Англійська мова Мобільні 

телефони в 

Написати лист товаришу 

про використання 

Виконання тестових завдань. 

http://testportal.gov.ua/zno-2020-2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tYmr_Mo_p7c
https://www.youtube.com/watch?v=tYmr_Mo_p7c
https://www.youtube.com/watch?v=S9SKyG9l-G4
https://www.youtube.com/watch?v=S9SKyG9l-G4
https://www.youtube.com/watch?v=DIH4IgNjDsA
https://www.youtube.com/watch?v=DIH4IgNjDsA
https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs
https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs
https://www.youtube.com/watch?v=XqQVp_s8U1s
https://www.youtube.com/watch?v=XqQVp_s8U1s
https://www.youtube.com/watch?v=UrQQIXKzTXM
https://www.youtube.com/watch?v=UrQQIXKzTXM
https://www.youtube.com/watch?v=5-PRwAGrd2A
https://www.youtube.com/watch?v=5-PRwAGrd2A
https://www.youtube.com/watch?v=GpSEpSIwH1E
https://www.youtube.com/watch?v=GpSEpSIwH1E
https://www.youtube.com/watch?v=W4I1yZGTphY
https://www.youtube.com/watch?v=2VjHp9_5qa4


школі: так чи 

ні. Скласти 5 

речень. 

 

мобільних телефонів в 

школі. 

(4 параграфи) 

 

7 Всесвітня історія  «Великі 

реформи» в 

Росії. 

Зовнішня і 

колоніальна 

політика 

Російської 

імперії. 

Революція 

1905–1907 

рр. 

Столипінські 

реформи. 

1.  Прочитати §22 

2.  У зошит виписати:       

-  основні події революції 

1905–1907 рр.,  

-  зміст Столипінської 

реформи. 

1.  Відео «Реформи 60-х-70-х рр. ХІХ ст. в 

Російській імперії « 

https://www.youtube.com › watch 

2.  «Кривава революція в Росії 1905-1907 років - 

24 Канал» 

https://24tv.ua › Програми › Історія революцій 

 

25 березня 2020 року СЕРЕДА 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Зарубіжна 

література 

Г.Ібсен  

П’єса 

«Ляльковий 

дім» 

Вивчити с.219-222; 

  

 

Буктрейлер Г.Ібсен "Ляльковий дім" 

https://www.youtube.com/watch?v=opd4yFFmgi4 

 

2 Хімія Практична 

робота 4. 

Властивості 

етанової 

кислоти 

Виконати завдання 

практичної роботи 

(завдання у групі Viber)  

Виконати 25.03.2020  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gG_vcBL9n9o 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cji5uVNBUPg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=opd4yFFmgi4
https://www.youtube.com/watch?v=gG_vcBL9n9
https://www.youtube.com/watch?v=olZooExWftg
https://www.youtube.com/watch?v=cji5uVNBUPg


3 Алгебра Основи 

комбінаторик

и. Сполуки. 

Біном 

Ньютона 

Вивчити правила, 

виконати завдання з 

уроку 10  

Використати QR - коди 

4 Геометрія Поняття про 

перетворення 

фігур. Види 

перетворень 

Урок 1, частина 7  Використати QR - коди 

5 Біологія Потік енергії 

в 

екосистемах.

  

Вивчити правила на с. 15. 

Урок 6 

Виконати 25.03.2020 

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

6 Трудове 

навчання 

Профілактик

а корона 

вірусу 

Переглянути відеоролики

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJI1Gr6SXJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs 

https://www.youtube.com/watch?v=LPr6cxn4z8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=E-mGKX3UcFI 

 

7 Англійська мова Виконання 

тестових 

завдань з 

читання. 

(вайбер) 

Students’ book 

Вправа 9 (1-3), стр.109 

Виконання тестових завдань. 

http://testportal.gov.ua/zno-2020-2/ 

 

26 березня 2020 року ЧЕТВЕР 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Основи здоров'я Соціальна 

компетентніс

ть. Стосунки 

Прочитати § 20-21

 Підготувати 

повідомлення 

 



та рівні 

спілкування. 

Принципи 

формування 

міжособистіс

них 

стосунків. 

Стосунки 

між 

дорослими й 

однолітками. 

Відпрацюван

ня прийомів 

ефективного 

спілкування з 

дорослими й 

однолітками. 

Цінність 

родини. 

(презентація, відео) на 

теми: 

1. Навички ефективного 

спілкування 

2. Чинники міцної родини 

Виконати до 02.04 

2 Фізика Ізотопи. 

 

Розв’язу-вання задач 

Урок 2. Урок 3.  

https://www.youtube.com/watch?v=mFANDCtI6gs 

https://www.youtube.com/watch?v=-fUi8XyT1Tw 

 

3 Українська мова Складне 

речення з 

різними 

видами 

зв’язку 

Урок № 4 (частина 7) 

Виконати 26.03.2020 

Складне речення: 

13) https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo

_yUVQ 

14) https://www.youtube.com/watch?v=NB5sq4E

S_8k 

15) https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ru

uv0 

16) https://www.youtube.com/watch?v=HhOI6967

https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=NB5sq4ES_8k
https://www.youtube.com/watch?v=NB5sq4ES_8k
https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0
https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0
https://www.youtube.com/watch?v=HhOI6967-Oc


-Oc 

17) https://www.youtube.com/watch?v=tYmr_Mo

_p7c 

18) https://www.youtube.com/watch?v=S9SKyG9

l-G4 

19) https://www.youtube.com/watch?v=DIH4IgNj

DsA 

20) https://www.youtube.com/watch?v=hINKHM

woCJs 

21) https://www.youtube.com/watch?v=XqQVp_s

8U1s 

22) https://www.youtube.com/watch?v=UrQQIXK

zTXM 

23) https://www.youtube.com/watch?v=5-

PRwAGrd2A 

24) https://www.youtube.com/watch?v=GpSEpSI

wH1E 

4 Українська 

література 

Тарас 

Шевченко  

Прочитати «Ісаїя. Глава 

35». У зошиті завдання № 

7,8,11 с.248 

«Ісаїя. Глава35»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ys2BytADdp4 

 

5 Алгебра (АBC) 

«Основи 

теорії 

ймовірностей

, 

математичної 

статистики 

та 

комбінаторик

и» 

Потворити правила на 

с.54. Виконати тестові 

завдання на с.53. 

Домашнє завдання до 

уроку 11.  

Використати QR - коди 

https://www.youtube.com/watch?v=HhOI6967-Oc
https://www.youtube.com/watch?v=tYmr_Mo_p7c
https://www.youtube.com/watch?v=tYmr_Mo_p7c
https://www.youtube.com/watch?v=S9SKyG9l-G4
https://www.youtube.com/watch?v=S9SKyG9l-G4
https://www.youtube.com/watch?v=DIH4IgNjDsA
https://www.youtube.com/watch?v=DIH4IgNjDsA
https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs
https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs
https://www.youtube.com/watch?v=XqQVp_s8U1s
https://www.youtube.com/watch?v=XqQVp_s8U1s
https://www.youtube.com/watch?v=UrQQIXKzTXM
https://www.youtube.com/watch?v=UrQQIXKzTXM
https://www.youtube.com/watch?v=5-PRwAGrd2A
https://www.youtube.com/watch?v=5-PRwAGrd2A
https://www.youtube.com/watch?v=GpSEpSIwH1E
https://www.youtube.com/watch?v=GpSEpSIwH1E
https://www.youtube.com/watch?v=ys2BytADdp4


6 Англійська мова Виконання 

тестових 

завдань «Use 

of English» 

(вайбер) 

Students’ book 

Вправа 9 (4-5), стр.109 

Виконання тестових завдань. 

http://testportal.gov.ua/zno-2020-2/ 

7 Основи 

правознавства 

Адміністрати

вні 

правопоруше

ння. Злочини  

Прочитати §21, усно дати 

відповіді на запитання  

С. 156 

 

 

27 березня 2020 року П’ЯТНИЦЯ 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Фізична 

культура 

   

2 Хімія Узагальненн

я знань. 

Розв’язуванн

я задач 

Урок 4 

Виконати 27.03.2020  

Завдання на с.44 – 45 частина 7 

3 Геометрія Переміщення 

і його 

властивості. 

Рівність 

фігур. 

Урок 2, вивчити правила 

на с.9. Виконати письмові 

завдання  

Використати QR - коди 

4 Інформатика  Створити відеоролик за 

допомогою програми 

Відеомонтаж на тему: " 

Засоби застереження 

проти вірусних 

захворювань ". 

 



5 Англійська мова Повторити 

вивчену 

лексику по 

темі. 

Students’ book 

Вправа 10, стр.109. 

 

Виконання тестових завдань. 

http://testportal.gov.ua/zno-2020-2/ 

6 Мистецтво Найвідоміші 

музеї світу 

Підготувати віртуальну 

екскурсію одним із 

найвідоміших музеїв 

світу 

 

7 Зарубіжна 

література 

Б.Шоу Прочитати п’єсу 

«Пігмаліон»  

Відео:https://www.youtube.com/watch?v=JMu_-

k8ECFU 
 


