
9-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1 13.05Контрольна робота. Складні речення з різними видами зв'язку. 
Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності Виконати контрорльну роботу Контрольну виконуєте на подвійних аркушах! Завдання 

будуть у Вайбері.

2 14.05 Мовні аспекти вивчення речення. Редагування речень, у яких 
допущено граматичні помилки

3 18.05 Граматична основа, види речень (повторення)
4 20.05. Орфографія. Пунктуація
5 21.05. Підсумковий урок Пригадати вивчений матеріал

Українська література

1 13.05 Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи 
персонажів - людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі Прочитати оповідання "Козачка" Марка Вовчка

2
18.05 Контрольна робота. Контрольний твір на одну із тем: "Ідея 
соборності та незалежності України (за романом "Чорна рада")", 
"Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка "Інститутка""

Написати контрольнй твір Контрольну виконуєте на подвійних аркушах! 

3 20.05 Підсумковий урок 
Пигадати твори, що були вивчені протягом навчального 
року.  Дати собі відповідь на питання: "Який твір мені 
найбільше сподобався і чому?"

Зарубіжна література
1 Рей Бредбері "451 градус за Фаренгейтом". Натовп і влада у творі.  Прочитати твір

2 Контрольний твір-роздум на тему: "Мій улюблений літературний 
герой" Написати контрольний твір Твір написати на подвійному аркуші

3 Узагальнення і систематизація вивченого.
Англійська мова

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Німецька мова

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Історія України

1 (18.05) Контрольна робота за завданнями адміністрації на ІІ семестр.  Повторити  § 21-35 Завдання в групі з історії

2 (25.05) Узагальнення до курсу: "Повсякденне життя та культура 
України" Повторити § 1-35

Всесвітня історія

1 (12.05)Практичне заняття. Зародження масової культури Ст. 247 Письмово відповідаєте на запитання в кінці параграфа. Фото 
надсилаєте мені в групу

2 (19.05)Контрольна робота за темою: "Розвиток культури і 
повсякденне життя( кінець XVIII-XXст.)" Повторити § 27-28 Завдання в групі з історії

3 (26.05) Узагальнення курсу. "Довге" ХІХ століття: основні ідеї,
здобутки, виклики. Повторити § 1-28

Правознавство

1
18.05.Тема. Узагальнення з теми "Неповнолітні як суб'єкти 
цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних 
відносин".

Виконати письмово завдання на стор. 169-171.

2 25.05.2020р. Основи правознавства 9 кл. Тема. Світ юридичних 
професій. Параграф 24, стор. 172.

Алгебра
1 Розв'язування вправ. Виконати ст. 235  №1-4.



2 Розв'язування вправ. Виконати ст. 235  №5-8.
3 Контрольна робота. Виконати річну контрольну роботу.

Геометрія
1 Розв'язування задач. Виконати ст. 215  №1-4.
2 Розв'язування задач. Виконати ст. 215  №5-6.
3 Розв'язування задач. Виконати ст. 215  №7-9.
4 Підсумкова контрольна робота. Виконати контрольну роботу.

Біологія
1 13.05 Огляд традиційних біотехнології. Параграф 56
2 18.05 Основи генетичної та клітинної інженерії. Параграф 57
3 20.05 Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологія і медицині. Параграф 58

Географія
1 15.05 Економічні та продовольчі проблеми людства Опрацювати §45  с. 251-254 https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8

2 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/

3 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 12.05 Захист навчальних проектів Підготуватись до захисту проектів
2 13.05 Захист навчальних проектів Підготуватись до захисту проектів
3 15.05 Захист навчальних проектів Підготуватись до захисту проектів
4 19.05 Захист навчальних проектів
5 20.05 Фізика і проблеми життєдіяльності людини Стор. 261,опрацювати
6 22.05 Алтернативні джерела енергії Стор. 264 опрацювати
7 26.05 Сучасні проблеми екології та енргнтики в Україні
8 27. 05 Сучасні проблеми екології та енргнтики в Україні
9 29.05 Підсумковий урок

Хімія
1 Значення хімії в житті суспільства. Опрацювати§ 40
2 Місце хімії в системі наук. Опрацювати§ 41
3 Хімічна наука в Україні. Опрацювати§ 42
4 Хімічне виробництво в Україні. Опрацювати§ 43
5 Захист проєктів. Виконані проєкти надсилайте у Viber
6 Підготуватись до контрольної роботи, пвторити§§ 22-37

Мистецтво
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Інформатика

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

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

3 Виконання колективного навчального проєкту Сплануйте підсумковий етап — захист проєкту

4 Виконання колективного навчального проєкту Оформити зібрані матеріали та опублікувати проєкт, 
використовуючи інтернет-середовище

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


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

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

Основи здоров'я
1 15.05. Екологічне законодавство України. Опрацювати § 30.
2 22.05. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку. Опрацювати § 30 (ст. 151)

Фізична культура
Легка атлетика

1
13.05. Ну що, побігли!!! Виконати перемінний біг у повільному темпі до 5 хв. - це 

чергування бігу з ходьбою. 1хв. рівномірного бігу у 
повільному темпі з переходом на ходьбу 20-30 сек.https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8

2

14.05. Техніка бігу на короткі дистанції. Старт, стартовий розбіг, біг 
по дистанції, фініш.

Біг у повільному темпі 3-5 хв. Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс спеціальних бігових вправ 2-3х30 м
(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=1n4KE0yI6bY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw

https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE

3
15.05. Техніка і тактика бігу на середні дистанції.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати, 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 в упорі від лавки (або в упорі від 
крісла, сходів): 3х8-10-12 разів.                                       2.
Вихідне положення - упор лежачи. Вправа упор лежачи, упор 
присівши хл.: 3х10-12-14 разів; дівч.: 3х8-10-12 разів.                                                                                           
3.Вихідне положення -  упор присівши. Вистрибування в гору 
з глибокого присіду хл. 3х 8-10-12 разів; дівч.: 3х6-8-10 разів.

https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5E
https://www.youtube.com/watch?v=eS0lLXJ0UMg

4

20.05. Техніка виконання стрибка у довжину з міся. Техніка 
виконання стрибка у довжину з розбігу.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати,з інтервалом до 1хв. 
між серіями,  комплекс ЗРВ для стрибунів.                                        
1.Стрибки на правій нозі: 1-2 х 30 м. тесаме на лівій.                             
2. біг з підстрибуванням 1-2 х 30м.                                                   
3.Стрибки з ноги на ногу (багатоскоки) 2-3 х 30м.                                    
4. Вихідне положення присід, руки назад. Махом рук вперед 
багаторазові стрибки у довжину хл. 2-3х10-12-14 разів; дівч.: 
2-3х8-10-12 разів (вправа темпова, виконувати не 
зупиняючись).                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=-FCpkqrKIAg
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI

5

21.05. Техніка виконання метання м"ячика на дальність з місця та 
розбігу.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати комплекс ЗРВ (див. 
відео) 

https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q

https://www.youtube.com/watch?v=AqaT_C7THGM

6

22.05. Техніка виконання штовхання ядра.
Біг у повільному темпі 5-7 хв. Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс спеціальних бігових вправ 2-3х30 м
(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIwhttps://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU

https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U
Християнська етика

1 15.05 Українські християнські традиції та елементи сакрального 
мистецтва Визначні архітектурні церковні пам'ятки України

https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8
https://www.youtube.com/watch?v=1n4KE0yI6bY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE
https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5E
https://www.youtube.com/watch?v=eS0lLXJ0UMg
https://www.youtube.com/watch?v=-FCpkqrKIAg
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI
https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=AqaT_C7THGM
https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU
https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U


2 22.05 Християнство в літературі та сучасному медіапросторі Українські письменники,що писали на християнську тематику


