
Завдання для учнів 9-Б  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 

Англійська  мова 
(група Гиренко) 

Career Magic  Виконати вправу 6 на с. 168 

(усно). Потрібно завершити 

речення по тексту вправи 4 на с. 

167 

 

 

 

Англійська  мова 
(група Омельченко) 

Телебачен- 

ня та радіо. 

Розповісти про 

улюблену 

телевізійну 

програму 

Написати  3 речення по темі  

2. 

Хімія 

Вуглеводи:  

глюкоза, 

сахароза. Якісна 

реакція на 

глюкозу 

Прочитати § 37, виконати 

вправу 2 ст.182. 

https://www.youtube.com/watch?v=w-Axu0Cfeho          
https://www.youtube.com/watch?v=riICIO_wDpM 

3 Геометрія 
Симетрія 

відносно точки 

Вивчити §19, виконати 

№907,917 
https://www.youtube.com/watch?v=wv7P5-YwLNI 

4 
Зарубіжна література 

Г.Ібсен  

П’єса 

«Ляльковий дім» 

Вивчити с.219-222; 

 

Буктрейлер Г.Ібсен "Ляльковий дім" 

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

5 Фізична культура  Виконати віджимання 2п. по 20р https://www.youtube.com/watch?v=Ib7Ifj1FUDw  

6 

Основи здоров'я 

Соціальна 

компетентність. 

Стосунки та 

рівні 

спілкування. 

Стосунки між 

Повторити 

§ 20, 21 

Виконати завдання №1,2,3 на с.151 

https://www.youtube.com/watch?v=w-Axu0Cfeho
https://www.youtube.com/watch?v=riICIO_wDpM
https://www.youtube.com/watch?v=wv7P5-YwLNI
https://www.youtube.com/watch?v=opd4yFFmgi4
https://www.youtube.com/watch?v=Ib7Ifj1FUDw


дорослими та 

однолітками. 

7 
Українська мова 
(поділ у 9-А, ПТ) 

Тире у 

безсполучниково

му складному 

реченні 

§31. Вивчити правила с. 

109. Виконати впр. 5,6 с. 

110. 

1. Розділові знаки в безсполучниковому 

складному реченні 
https://www.youtube.com/watch?v=4d4flFBNV9I 

 

24 березня 2020 року ВІВТОРОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Фізика 
Рух тіла під дією 

сили тяжіння 
§ 34, Вправа 34 (1,2) https://www.youtube.com/watch?v=PBvCXN3auEs 

2 

Історія України 

Наростання 
політичної 

напруженості. 
Події російської 
революції 1905-
1907рр. в Україні 

Урок №47 
Прочитати §30(1,2пункт) 
Дати відповідь на питання: як 
розгортався національно-
визвольний рух під час 
революції?(Письмово) 

Відеоурок.  Події революції 1905-1907рр. в Україні. 
https://www.youtube.com/watch?v=3orHIbBOkxM 

3 

Алгебра 

Комбінаторні 

задачі. 

Комбінаторні 

правила суми і 

добутку 

Вивчити §21, виконати 

№896,900,908 
https://www.youtube.com/watch?v=89hUMPho62c 

4 
Українська мова 
(для двох груп) 

Тире у 

безсполучниково

му складному 

реченні 

§31. Вивчити правила с. 

109. Виконати впр. 5,6 с. 

110. 

2. Розділові знаки в безсполучниковому 

складному реченні 
https://www.youtube.com/watch?v=4d4flFBNV9I 

5 

Біологія 

 Прочитати с. 184, 198. Навести 

приклади аналогічних, 

гомологічних органів, 

рудиментів, атавізмів 

https://www.youtube.com/watch?v=oGKTzHFjo08  

https://www.youtube.com/watch?v=BvfKTozbt6k 

6 Українська література 
Тарас Шевченко  

«Сон» 

Уривок з поеми вивчити 

напам’ять. 
https://www.youtube.com/watch?v=J1jiei-hHIg  

7 
Мистецтво 

Дрезденська 
галерея. 

Урок №23 
Прочитати стор.171-184 

Відео. Путешествие в город Дрезден. Дрезденская картинная 
галерея. 
https://www.youtube.com/watch?v=o-oGSpzhsFc 

https://www.youtube.com/watch?v=4d4flFBNV9I
https://www.youtube.com/watch?v=PBvCXN3auEs
https://www.youtube.com/watch?v=89hUMPho62c
https://www.youtube.com/watch?v=4d4flFBNV9I
https://www.youtube.com/watch?v=oGKTzHFjo08
https://www.youtube.com/watch?v=BvfKTozbt6k
https://www.youtube.com/watch?v=J1jiei-hHIg
https://www.youtube.com/watch?v=o-oGSpzhsFc


Метрополітен-
музей 

Записати. Що є головною 
цінністю Дрезденської галереї? 
та назви основних відділів 
Метрополітен-музею. 

 
Нью-Йорк:музей Метрополітен.  
https://www.youtube.youtube.com/watch?v=nwXPTT9maqw  

 

 

25 березня 2020 року СЕРЕДА 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 

Всесвітня історія 

Сунь Ятсен. 
Сінхайська 
революція. 

Спроби 
модернізації 
Османської 

імперії 

Урок №23 
Прочитати  § 25,26 
дати письмово відповідь на 
питання: які були підсумки 
Сінхайської революції? 
Які були наслідки модернізації в 
Османській імперії7 

Відео. Оглядач. Шлях Державника:республіканець Сунь Ятсен. 
https://www.youtube.youtube.com/watch?v=Zc28YFHkaqs  

2 
Англійська  мова 
(група Гиренко) 

 Виконати вправу 7 с.168. 

Потрібно знайти слова в тексті 

вправи 4 на с. 167, які 

відповідають визначенням у 

вправі 7 

 

 
Англійська  мова 

(група Омельченко) 

 Вивчити нові слова: celebrity, 

weather forecast, award, display, 

according to, performance. 

Скласти 5 речень з новими 

словами. 

 

3 

Алгебра\ 
Географія 

Комбінаторні 

задачі. 

Комбінаторні 

правила суми і 

добутку 

Повторити §21, виконати 

№898,903,911 

 

4 Основи 
правознавства 

Адміністративні 

правопорушення

. Злочини 

Прочитати §21, усно дати 

відповіді на запитання С. 156 
 

https://www.youtube.youtube.com/watch?v=nwXPTT9maqw
https://www.youtube.youtube.com/watch?v=Zc28YFHkaqs


5 
Хімія 

Розв’язуван-ня  

творчих завдань 

Повторити §36,37 виконати 

вправу 142-144 ст.177;вправу 3 

ст. 182 

 

6 Фізична культура  Виконати віджимання 2п. по 20р https://www.youtube.com/watch?v=f8OADiMeZBw 

7 

Інформатика 

 Створити відеоролик за 
допомогою програми 
Відеомонтаж на тему: " Засоби 
застереження проти вірусних 
захворювань ". 

 

 

Інформатика 
(гр. Станіщук) 

Використання 

офісних веб-

програм для 

створення 

спільних 

документів 

§27, Створити спільну 

презентацію про коронавірус 

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

 

 

26 березня 2020 року ЧЕТВЕР 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 

Історія України 

Діяльність 
українських 

парламентських 
громад у І і ІІ 
Державних 

думах 

Урок №48 
Прочитати §30(3пункт) 
Дати письмово відповідь на 
питання: за що боролися 
українські громади в І і ІІ Думах? 

Презентація. Діяльність українських парламентських громад у І 
і Іі Державних думах. 
https://www.SLideshare.netnataliyadmitrenkoi-ii-57103965    

2 Українська мова 
(для двох груп) 

Складне речення 

з різними видами 

зв'язку 

Вивчити правила §32 с. 112. 

Виконати впр 4 ( А, Б) с. 114 

1. Складне речення з різними видами зв'язку  

https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ 

3 Фізика 
Рух тіла під дією 

сили тяжіння 
§ 34, Вправа 34 (3,4) https://www.youtube.com/watch?v=XlO4TYGXtKw 

4 Геометрія 
Симетрія 

відносно точки 

Повторити §19, виконати 

№911,913 
 

5 
Трудове навчання 

Профілактика 

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=f8OADiMeZBw
https://www.youtube.com/watch?v=IlgEYQlAyjk
https://www.slideshare.netnataliyadmitrenkoi-ii-57103965/
https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=XlO4TYGXtKw
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 

6 

Українська література 

Т. Шевченко «І 
мертвим, і 
живим, і 

ненародженим…
» 

Уривок з послання вивчити 

напам’ять 
https://www.youtube.com/watch?v=DWmhzmyJIYA  

7 

Інформатика 

 Створити відеоролик за 
допомогою програми 
Відеомонтаж на тему: " Засоби 
застереження проти вірусних 
захворювань ". 

 

 

Інформатика 
(гр. Станіщук) 

Використання 

офісних веб-

програм для 

створення 

спільних 

документів 

§27, Виконати практичну 

роботу 12 

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

 

27 березня 2020 року П’ЯТНИЦЯ 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 
Фізика 

Рух тіла під дією 

сили тяжіння 
§ 34. Вправа 34 (5,6) Тест 

https://naurok.com.ua/test/ruh-tila-pid-dieyu-sili-tyazhinnya-
vilne-padinnya-37622.html 

2 
Англійська  мова 
(група Гиренко) 

 Виконати вправу 10 

с.169.Потрібно написати про 

роботу членів вашої сім’ї. 

(питання вправи використати як 

план) 

 

 Англійська  мова 
(група Омельченко) 

Виконання 

тестових завдань 

з читання. 

  

3 

Алгебра 

Комбінаторні 

задачі. 

Комбінаторні 

правила суми і 

добутку 

Повторити §21, виконати 

№899,905,912 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-mGKX3UcFI
https://www.youtube.com/watch?v=DWmhzmyJIYA
https://www.youtube.com/watch?v=umKTrjHaUoM
https://naurok.com.ua/test/ruh-tila-pid-dieyu-sili-tyazhinnya-vilne-padinnya-37622.html
https://naurok.com.ua/test/ruh-tila-pid-dieyu-sili-tyazhinnya-vilne-padinnya-37622.html


4 Біологія 
Макроеволюція Прочитати §47. Заповнити 

таблицю в зошиті,  на с. 201 

 

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

5 
Географія 

Легка 

промисловість 

Вивчити §33 виписати основні 

центри легкої промисловості в 

Україні ( с.178-181) 

Відео 
https://www.youtube.com/watch?v=gav9cRWmZA8  

6 
Зарубіжна література 

Б.Шоу Прочитати п’єсу «Пігмаліон» Відео:https://www.youtube.com/watch?v=JMu_-

k8ECFU 

7 Фізична культура  Виконати віджимання 2п. по 20р https://www.youtube.com/watch?v=brp5ZfjozUI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OhRdscIsxjM
https://www.youtube.com/watch?v=gav9cRWmZA8
https://www.youtube.com/watch?v=JMu_-k8ECFU
https://www.youtube.com/watch?v=JMu_-k8ECFU
https://www.youtube.com/watch?v=brp5ZfjozUI

