
9-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1 Складні речення з різними видами зв'язку сполучникового і 
безсполучникового Опрацювати пар. 29, виконати впр. 362 Усі завдання виконуєте письмово!

2 Тренувальні вправи Написати диктант https://www.youtube.com/watch?v=oivBArfP8fc
3 Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв'язку Опрацювати пар. 30, виконати впр. 374

4 Обговорення питання "Чи придатна рок-музика для передавання 
патріотичних настроїв, думок, закликів?" Скласти і написати есе на подану тему

5 Тренувальні вправи Написати диктант https://www.youtube.com/watch?v=AK7tnwLRaWU

6 Р.М. Складання діалогів-обговорень в офіційній та неофіційній 
ситуаціях спілкування  Скласти і записати діалог (про музичні новинки)

7 Складання діалогу-домовленості Скласти діалог в офіційній ситуації спілкування (наприклад, 
домовитися про зустріч)

Українська література

1 "Вічна" тема матері й сина. Романтичний тип утілення теми жіночої 
долі. "Катерина" Прочитати поему "Катерина" https://www.youtube.com/watch?v=jkJTaTwDQaA

2 Еволюція жіночого образу. Реалістично-побутовий тип утілення теми 
жіночої долі "Наймичка" Прочитати поему "Наймичка"

3 Р.М. Твір-характеристика персонажа поем "Катерина " і "Наймичка"  Написати твір-характеристику головних персонажів поем

4 Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість 
народної моралі.  Опрацювати твір "У нашім раї на землі..."   

Зарубіжна література
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2
3
4
5

Англійська мова

1 12/03 Визначні місця України. Мандрівка Львовом. Введення нової 
лексики. с.118, слова в словник записати переклад в кінці книжки на с. 186

2 14/03 Замки України. Розвиток навичок аудіювання. с.120, 122,124,125 слова записати і вивчити
3 19/03 Домашнє читання прочитати текст, виконати до нього завдання фото скину у вайбер
4 24/03 Київ та його культурні пам’ятки. Розвиток навичок читання. с.127 в.2, с,128 в.2 опрацювати тексти читати та перекладати тексти
5 26/03 Софійський собор.Розвиток навичок читання та аудіювання. с.130 в.4 писати, с 130 в 1 опрацювати текст
6 31/03 Дніпро та Темза. Розвиток навичок роботи з текстом. с.133 в 1,4 читати с,134 в 8 писати
7 02/04 Контрольна робота повтирити вивчену лексику

Німецька мова
1 17.03.Німеччина.Країна та люди.Введення нових л.о С.132(лексика),с.133,впр.4(опрацювати),впр.5(писати) Всі нові слова записувати в словник
2 20.03.Столиця Німеччини.Діалогічне мовлення С.139(лексика),с.139,впр.4(опрацювати),впр.2(писати) Письмові завдання фотографуєте і пересилаєте мені на вайбер.Якщо виникають питання до завдань,пишите мені на вайбер
3 31.03.Берлінська стіна.Розвиток навичок читання С.141(лексика),с.142,впр.5(писати)
4 3.04.Культурні місця Німеччини.Розвиток навичок читання С.155(лексика),с.142,впр.4(читати)с.155,впр.3(писати)

Історія України

1 Освіта,наука,вплив процесів модернізації на суспільне та 
повсякденне життя(16.03) Опрацювати § 33 ст. 272- 280

2 Література,театр і музичне мистецтво(30.03) Опрацювати § 34 ст 281- 287

https://www.youtube.com/watch?v=oivBArfP8fc
https://www.youtube.com/watch?v=AK7tnwLRaWU
https://www.youtube.com/watch?v=jkJTaTwDQaA


Всесвітня історія
1 Спроби модернізації Османської імперії.(17.03) Опрацювати § 25 ст. 204- 210
2 Міжнародні відносини наприкінці XIX- на початку XXст.( 31.03) Опрацювати § 26 ст. 219-225 

Правознавство
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2
3

Алгебра
1 Комбінаторика, її мета і задачі. Опрацювати § 21.
2 Комбінаторні правила суми і добутку. Опрацювати § 21. Виконати приклади  №1-7.
3 Поняття про теорію ймовірності. Опрацювати § 22.
4 Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події. Опрацювати § 22. Виконати приклади  №1-5.

Геометрія
1 Поворот. Паралельне перенесення. Опрацювати § 21,22. Виконати  №954, 956, 979.
2 Рівність фігур. Опрацювати ст.171-172. Виконати  №896.
3 Розв'язування задач. Виконати  №987, 960.
4 Розв'язування задач. Виконати  №965, 989.

Біологія
1 16/03 Еволюція людини. Етапи еволіції людини. Опрацювати §44, повторити §42-43

2 18/03 Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи 
організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Опрацювати §45

3 30/03 Неклітинні форми життя: віруси. Опрацювати § 46

4 01/04 Огляд основних еукаріотичних таксонів. Опрацювати §47, підготуватись до уроку узагальнення знань 
з тем "Еволюція. Біорізноманіття" 

Географія

1 Торгівля як вид діяльності. Світовий ринок товарів і послуг. Торгівля 
в Україні Опрацювати §37-38  с. 206-215

2 Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу Опрацювати §39  с. 216-221
3 Туризм в Україні Опрацювати §40  с. 222-226

Фізика
1 Рух тіла під дією кількох сил Вивчити формули. Опрацювати §35(1)
2 Застосування законів Нютона при розв'язування задач Вивчити формули. Опрацювати §35(5)
3 Застосування законів динаміки Вивчити формули. Опрацювати §35(4)

Хімія

1 Карбонові кислоти Повторити §33
В зошиті для домашнього експеременту виконати практичну 
роботу №4 ст.14.  Повторити правила безпеки під час 
виконання хімічних дослідів

2 Вищі карбонові кислоти. Мило. Опрацювати§34
В зошиті для домашнього експеременту виконати домашній 
експеремент№2 ст.4.  Повторити правила безпеки під час 
виконання хімічних дослідів

3 Жири. Опрацювати§35

4 Вуглеводи: глюкоза та сахароза Опрацювати§36
В зошиті для домашнього експеременту виконати 
лабораторний дослід №12 ст13.  Повторити правила безпеки 
під час виконання хімічних дослідів

Мистецтво
1 17.03Художні течії і напрямки в кінематографі.Українське кіно. "Тіні забутих предків.-подивитись фільм.



2 3103.Телебачення реальний та ілюзорний світ Створити  відеокліп.Прочитати ст.128-131.
Інформатика

1 12.03.Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Опрацювати § 29, стор.191-199

2 18.03.Практична робота .Конструювання сайтів з використанням
онлайн-систем Опрацювати § 30, викон.завдання 2. "Мої захоплення" 

3 19.03.Розв’язування компетентнісних задач. Виконати завдання 1. «Дні цікавої науки», стор.205
4 01.04.Розв’язування компетентнісних задач. Виконати завдання 2. «Оновлюємо комп’ютерний клас»
5 02.04.Розв’язування компетентнісних задач. Виконати завдання 3. «Інтернет і наше життя»

Технології (хлопці)
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2

Технології (дівчата)
1 19.03.Захист проекту.
2 2.04.Проект "Вишивка лентами". Вибір виробу.

Основи здоров'я
1 Вплив психоактивних речовин на здоров'я людини. Опрацювати § 24
2 Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людині. Опрацювати § 25
3 Законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Опрацювати § 26

Фізична культура
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
2
3
4
5

Християнська етика
1 13.03 Воля і характер Етапи формування характеру
2 20.03 Самостійність і відповідальність Самодисципліна


