9 клас:
Українська мова: § 28, вправи 311, 312, 313, 31, ст. 178 – виконати тестові
завдання онлайн, §29, вправи 317, 321, 323, 326, 327, 328
Українська література: 1.Тарас Шевченко поема «Кобзар» - прочитати.
Підручник ст. 191 – 193 – аналіз поеми. Відповідати на запитання ст. 193, 194.
Визначити тему та ідею поеми( письмово). 2. Т. Г. Шевченко «І мертвим, і
живим, і ненарожденним…».Прочитати послання. Підручник ст. 196 - аналіз
послання. Відповідати на запитання ст. 197. Вивчити НАПАМ'ЯТЬ уривок від
слів «Доборолась Україна до самого краю…» до слів «Отака то наша слава,
слава України…» 3. Т. Г. Шевченко «Катерина», «Наймичка», « У нашім раї
на землі…» Підручник ст. 199 – 201. Порівняльна характеристика Катерини та
Ганни (письмово).
Зарубіжна література: Б.Шоу “Пігмаліон” стр.267, завд.№6 письмово, усно
стр.267.
Англійська мова: опрацювати в підручнику ст. 76-83, повторити граматичний
матеріал (II and III Conditionals), в зошиті опрацювати від 6.4-6.7
Німецька мова: Домашнє читання (оповідання за вибором), виписати невідомі
слова з тексту, письмовий переказ в зошиті.
Алгебра : «Геометрична прогресія»
18.14, 19.1-19.5

параграф 3, п.18, п.19 № 18.1-

Геометрія: «Центральна симетрія. Поворот» параграф 5, п.19 № 19.2, 19.3,
19.5, 19.15-19.20
Історія України: Опрацювати відеоматеріал: https://youtu.be/rBbqo5xsXPs
і зробити презентацію на тему: Суспільні рухи в західноукраїнських землях в
2пол.19 ст. Поява політичних партій. або написати есе: «Суспільні рухи в
Наддніпрянщині і західноукраїнських землях в 2 пол. 19 ст» для перевірки
скинути на: tvi4978@gmail.com
Всесвітня історія: Опрацювати тему «Створення Австро-Угорської імперії в
2п.19 ст.» та написати есе на тему «Корупційні скандали в Австро-Угорщині»
за навчальним відео: https://youtu.be/axjJ5cP_KtQ для перевірки скинути на
мейл
tvi4978@gmail.com
Географія: Підготовка до контрольної роботи, повт.§23-27

Біологія: 9 А клас
1.
Еволюція людини. Етапи еволюції людини. §48
2.
Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток
життя. §49
3.
Тема «Біорізноманіття». Основи еволюційної філогенії та систематики.
§50
4.
Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. § 52
5.
Неклітинні форми життя: віруси. §51.
9-Б (біологія) Тема: Популяції живих організмів та їх основні характеристики.
Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Механізми
видоутворення. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Еволюція
людини. Етапи еволюції. Світоглядні та наукові погляди на походження та
історичний розвиток життя. Опрацювати параграфи 43-49.
Хімія: Тема: Етанова (оцтова) кислота, її фізичні та хімічні властивості,
застосування. Опрацювати параграф 28, виконати вправи 209, 210, 213 (ст. 161 з
підручника). Тема: Вищі карбонові кислоти. Мило, його склад, мийна дія.
Опрацювати: параграф 29.
Фізика: Третій закон Ньютона . Закон всесвітнього тяжіння . Сила тяжіння .
Прискорення вільного падіння . Рух тіла під дією сили тяжіння . Рух тіла під
дією сили тяжіння . Приклади розв’язування задач . Рух тіла під дією кількох
сил . Приклади розв’язування задач . § 32, § 33 , § 34 п . 1 , 2, § 34 п . 3, § 34, §
35, § 35
Інформатика: 1. Створення сайтів.. Ст. 191-199., Д/з вправи 1, 2 ст. 199; вправа
3 ст. 201.
Трудове навчання: Основи технології оздоблення виробів вишивкою.
Створити графічний малюнок для вишивання виробу.
Основи здоров’я: Соціальна компетентність. Репродуктивне здоров’я молоді.
Опрацювати параграфи 21-24.

