
9-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова
1 27.04 Ключові слова (повторенняй узагальнення)  Виконати впр. 418 (письмово)
2 29.04 Засоби міжфразового зв'язку (повторення) Виконати впр. 425 (письмово)
3 30.04 Тренувальні вправи Виконати впр. 445 (письмово)
4 04.05. РМ. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту Опрацювати ст. 248-249

5 06.05. РМ. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту Скласти конспект життя і творчості  Пантелеймона Куліша (з 
підручника укр.літ)

6 07.05Тренувальні вправи Виконати впр. 447 (письмово)
Українська література

1
27.04 П.Куліш - відомий письменник, перший український 
професійний літературний критик, перекладач. Романтична основа 
світогляду.

Життя і творчість П. Куліша

2
29.04 "Чорна рада" - перший україномовний роман-хроніка. 
Походження його назви. Історична основа й авторська уява, 
романтичність стилю

Прочитати роман "Чорна рада"

3
04.05 Порівняльна характеристика образів Якима Сомка та Іванця 
Брюховецького. Оцінка роману Т.Шевченком. Виразне читання 
прозового уривка

Вивчити уривок з роману

4 06.05.Марко Вовчок. Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як 
перекладач. "Народні оповідання, повість "Інститутка"" Життя і творчість Марка Вовчка

Зарубіжна література
1 Шолом-Алейхем "Тев'є- молочар". Образна система твору. Прочитати твір, підібрати цитати до образів.

Англійська мова
1 28.04 Домашнє читання опрацювати текст , та виконати вправи до тексту

2 30.04 Засоби масової інформації в нашому житті прочитати текст , виписати незнайомі слова в словник та 
вивчити

3 05.05 Телебачення та радіо . Моя улюблена телепередача написати твір про улюблену передачу
4 07.05 Роль інтернету та онлайн спілкування в нашому життті вивчити текст напам*ять "Mass Media"

Німецька мова

1 28.04.Домашнє читання Вправа 3,с.195.Короткий опис змісту тексту,впр.4.с.196(об"
єднати речення,письмово)

2 5.05.Соціальні професії Слова в словник:с.197.Читати:впр.4,с.198.Писати:впр.3,с.198 

3 8.05.Безробіття після навчання
Слова в словник:с.200. Читати:впр.4а,с.201. Опрацювати:
впр.5,с.202. Писати:впр.4а,с.201 (на вибір,зробити переклад 
одного з текстів(у зошит)

Історія України

1 (27.04)"Контрольна робота за темою: "Україна на початку ХХ ст.
перед викликами модернізації" Повторити § 25-29 Завдання будуть в групі

2 (04.05) Особливості модернізації. Соціально-економічний розвиток. Опрацювати § 35 ст. 289 https://www.youtube.com/watch?v=mblKI_NDP4A
Всесвітня історія

1 (28.04)Контрольна робота за темою: "Міжнародні відносини (друга 
половина ХІХ-на початку ХХ  ст." Повторити § 23-26 Завдання будуть в групі

2 (05.05) Література і мистецтво Опрацювати § 28 ст. 235
Правознавство

1 27.04.Тема. Адміністративна та кримінальна відповідальність. Параграф 22, стор. 157.

https://www.youtube.com/watch?v=mblKI_NDP4A


2 04.05.Тема. Особливості адміністративної та кримінальної 
відповідальності неповнолітніх. Параграф 23, стор. 167.

Алгебра
1 Домашня самостійна робота . Виконати ст.228-229 №1-8.
2 Повторення . Виконати  №71, 105, 836.
3 Повторення Виконати  №72, 107, 796.
4 Повторення Виконати  №73, 130, 166.
5 Повторення. Виконати  №514, 724, 757.

Геометрія
1 Розв'язування задач.  Опрацювати § 15, Виконати  №736, 739, 742.
2 Розв'язування задач.  Опрацювати § 16-17,  Виконати  №763, 767, 769,822.
3 Розв'язування задач.  Виконати  №1117, 1119, 1122.
4 Розв'язування задач.  Опрацювати § 1,  Виконати  №80,84.
5 Розв'язування задач.  Опрацювати § 6-7,  Виконати  №287,320,324.

Біологія

1 27.04 Захист І збереження біосфери, Основні заходи щодо охорони 
навколишнього середовища. Параграф 53

2
29.04 Урок узагальнення знань дослідницький проєкт. Виявлення 
рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї 
місцевості.

Повторити 48-53

3 4.05 Поняття про селекцію. Уведення в культуру рослин. Параграф 54
4 6.05 Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. Параграф 55

Географія

1 08.05 Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх 
виникнення. Політичні та демографічні проблеми Опрацювати §44  с. 245-250

https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8
2 15.05 Економічні та продовольчі проблеми людства Опрацювати §45  с. 251-254

3 22.05 Екологічні проблеми людства. Сталий розвиток – стратегія 
людства на ХХІ століття Опрацювати §46-47  с. 255-265

https://www.youtube.com/watch?v=PCE_PjaUZNc
https://life.pravda.com.ua/society/2019/03/14/236044/

4 29.05 Урок узагальнення і систематизації знань Повторити §34-47
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfXtcLSnL0yNfAT0qVCsRhYKRv0q7mg
Hf2O9NsBOAk_ra5TFQ/viewform?usp=sf_link

Фізика
1 28.04 § 39, пункт 1-4Фундаментальні взаємодії в природв Опрацювати §39,пункт 1-4

2 29.04 §39,пункт 5 Прояви законів збереження в теплових і ядерних 
явищах Опрацювати § 39,пункт 5

3 05. 05 §36-39 Закони збереження Повторити §36-39,номер 381
4 06.05 Контрольна робота
5 08.05 §40 Еволюція фізичної картини світу Опрацювати §40

Хімія
1 Білки та амінокислоти Опрацювати  §38
2 Природні й синтетичні органічні сполуки Опрацювати  §39

3 Виконати практичну роботу 5, завдання після параграфа 
письмово

Мистецтво

1 28.04Музей ,картинна галерея.Збереження ,презентації і 
популяризація мистецької спадщини.

2 5.05. ЮНЕСКО.QR-коди для відвідувачів.

https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8
https://www.youtube.com/watch?v=PCE_PjaUZNc
https://life.pravda.com.ua/society/2019/03/14/236044/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXtcLSnL0yNfAT0qVCsRhYKRv0q7mgHf2O9NsBOAk_ra5TFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXtcLSnL0yNfAT0qVCsRhYKRv0q7mgHf2O9NsBOAk_ra5TFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXtcLSnL0yNfAT0qVCsRhYKRv0q7mgHf2O9NsBOAk_ra5TFQ/viewform?usp=sf_link


Інформатика

1
 Вибір  теми навчальних проєкту. Визначення проблеми, теми та 
завдань проєкту, розподіл ролей та планування колективної 
діяльності 

Опрацювати §32 стор.206-207

2 Добір засобів опрацюванння даних. Добір засобів подання 
навчального проєкту Розробити план проєкту

3 Виконання колективного навчального проєкту Працювати у відповідному програмному середовищі над 
обраною темою проєкту 

4 Виконання колективного навчального проєкту Сплануйте підсумковий етап — захист проекту. 
Технології (хлопці)

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Технології (дівчата)

1 30.04.Створення квіток і листків.
2 7.05.Захист проекту.

Основи здоров'я
1 08.05. Міжнародне екологічне право. Опрацювати § 30.

Фізична культура
Технічні прийоми з м'ячем виконуєте ПО МОЖЛИВОСТІ

1

29.04. 1.Удосконалення техніки ведення м'яча. 2.Техніка 
жонглювання мяча стопою. Виконати по можливості.

 Виконати впродовж дня або з інтервалом до 1хв. між 
серіями комплекс вправ ЗФП №1.                                                           
1.Згинання розгинання рук в упорі лежачи хл.: 3х10-12-14 
разів;       дівч. те сме, але з колін: 3х6-8-10 разів.                                       
2.Піднімання тулуба в сід руки за голову хл.: 3х14-16-18 
разів;          дівч.: 3х10-12-14 разів.                                                             
3.Присідання 3х 16-18 разів. 

Що означає 3х10-12-14 разів - це одна серія 10 або 12 разів, 
друга серія 10-12 разів і третя серія 10-12 разів, в сумі 
виходить  30-36 разів (к-ть разів залежить від вашої фіз. 
підготовки), перерва між серіями до 1 хв. у перерві 
виконувати вправи на відновлення сил).

https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4

2

30.04. Техніка виконання прийому і передачі мяча  внутрішньою 
частиною стопи. Зупинка підошвою. Техніка жонглювання м'яча 
стегном. 

Виконати комплекс вправ на гнучкість №1.                                                                                                                                                          
1.Вихідне положення стоячи обличчям до крісла триматись 
обома руками за спинку. Махи правою та лівою ногою назад 
2х14-16 разів див. відео:                                                                                                                                                       
2. Вих. полож. те сме. Махи правою та лівою ногою в 
сторону 2х14-16 разів (на кожну ногу).                                                                                        
3. Вих.полож. стоячи боком до крісла триматись правою 
рукою за спинку: махи лівю ногою вперед-назад 2х16-18 
разів.Змінити вих. положення і те саме правою ногою.

Ногу в коліні не згинати, носочок відтянутий, виконувати махи 
з максимальною амплітудою і на видох (згадайте, як Ви 
виконували на уроці фізкультури). Інтервал між серіями до 
1хв.

https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   

3

01.05. 1.Техніка виконання удару по м'ячу внутрішньою частиною 
підйому. 2.Зупинка м'яча що летить, внутрішньою частиною стопи 
(щіткою).

Виконати 1 або 2-3 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП 
№2 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s

https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI

4
06.05. 1.Техніка виконання прийому м'яча стегном та грудьми. Виконати зранку або впродовж дня комплекс вправ на 

гнучкість №2 
https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU

5

07.05.1.Техніка виконання жонглювання м'яча серединою лоба. 2.
Техніка виконання удару серединою лоба з місця та в стрибку. 

Виконати 1 або 2-3 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП 
№3

https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPchttps://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY

https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI
https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc
https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU
https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY


5

https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc

6

08.05. Техніка виконання вкидання аута. 2.Найлегший фінт у 
футболі. Виконати зранку комплекс вправ ранкової гімнастики №1.

https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8 https://www.youtube.com/watch?
v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JP
aRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk

https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI

Християнська етика
1 08.05 Християнські культурні цінності Культурні цінності у житті людини

https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI

