
Завдання для учнів 9-х класів з 12.05 по 15.05 

Предмет ПІП вчителя, 
e-mail вчителя 

Завдання з 12.05 по 15.05 
 

Українська  
мова  

Качура Світлана 
Володимирівна 
sveta.kachura71@gmail.c
om 
 

Bпр 357, повторити правила по темам:"Складне 
речення. Текст", пройти тест 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=966173, 
Код доступу 966173,Завдання необхідно виконати 
до  13 травня 15:00, 1 спроба! 

Українська 
література 

Качура Світлана 
Володимирівна 
sveta.kachura71@gmail.c
om 
 

с 311-312 ознайомитися, порівняльна 
характеристика Інститутки та Устини скласти та 
записати в зошит.  
Контрольний твір написати в W на теми: "Ідея 
соборності та незалежності України( за романом 
П.Куліша"Чорна рада") або "Антикріпосницька 
спрямованість повісті Марка Вовчка "Інститутка" 

Англійська  
мова  

Колядко Вікторія 
Володимирівна 
koliadko1973@gmail.co
m 
 

Контроль письма за посиланням 
https://miyklas.com.ua/TestWork/Join/dsF5fm-
XkUafPwo1ErmmaA 
Доступ до 15 травня включно. 
Контроль говоріння: Ex.3 p.184 вивчити з 1-го по 5-й 
абзац включно або Ех.3(с) р.189(див. аудіододаток) 
вичити, зняти на відео та надіслати вчителю. 
 
 

Російська 
мова 

Колядко Вікторія 
Володимирівна 
koliadko1973@gmail.co
m 
 

Упр. 102 диалог по образцу 14 реплик (письменно) 
Упр. 285 или 387(сочинение) 
Упр. 278. 
 
 

Зарубіжна 
література 

Макаренко Олена 
Петрівна 
karol.makarena@gmail.c
om 
 

Стор.286-294 дочитати художній текст. 
Стор.294 запитання № 2 письмово. 
Переглянути відео за посиланням  
https://youtu.be/flAaA07hsOg 

Історія 
України 

Федченок Юлія 
Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 
 

Виконати тести  http://join.naurok.ua/ 
код доступу 635856 
Увага! До 14.00  15 травня! 

Всесвітня 
історія 

Федченок Юлія 
Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 
 

Виконати тести  http://join.naurok.ua/ 
код доступу 933070 
Увага! До 16.00  15 травня! 

Основи 
правознавства 

Васецька Тетяна 
Олександрівна 
baun55@ukr.net 
 

Практична робота на стор. 167-168 

Мистецтво Стахнік Василь 
Степанович 
vasylstachnik@gmail.co
m 
 

Тест  http://join.naurok.ua/ 
код доступу 644761 

Алгебра Тур Марина 
Володимирівна 

 Тест http://join.naurok.ua/ код доступу 529257  
до 16.00 17 травня, 1 спроба, час виконання 40 хв. 
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mi2505806@gmail.com 
 

 

 
Геометрія 
 

Тур Марина 
Володимирівна 
mi2505806@gmail.com 
   

Тест  http://join.naurok.ua/ код доступу111960 

до 16.00 17 травня, 1 спроба, час обмежено 90 хв. 
 

 

Біологія Іванова Маргарита 
Яківна 
Pogorelovarita48@gmail.
com 
 

Ст.258-259 
§61 табл. ст.263(Центри походження) 
§62 табл. ст.267(Діяльність) 

Географія Звягінцева Тетяна 
Леонідівна 
kyzinrost@gmail.com 
 

прочитати §§40-41. Дослідження у вигляді 
повідомлення, презентації (на вибір)  « Глобальні 
проблеми світу і шляхи їх вирішення» 

Фізика Журавльов Олександр 
Анатолійович 
Fizika50.zp@gmail.com 
 

Стор.258-259 виконати будь-яку кількість завдань 
(підсумковуються бали за кількість завдань) 

Хімія Іванова Маргарита 
Яківна 
Pogorelovarita48@gmail.
com 
 

§41 висновки ст.140 записати у зошит 

Трудове  
навчання 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.co
m 
 

Презентація проектної діяльності(готового виробу) 

Інформатика Четверікова Наталія 
Раісовна 
nataly0956@gmail.com 
 

Завдання на блозі вчителя за посиланням    

https://xtndthbrjdf.blogspot.com/ або 
https://xtndthbrjdf.blogspot.com/p/blog-page_10.htm 
 

Основи  
здоров’я 

Бєлоконова Олена 
Миколаївна 
elenaeva1959@gmail.co
m 
 

§30, ст.209-217,  пройти тести за посиланнями:  
  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5
94943 

На шляху до сталого розвитку 

 
Фізична 
культура 

Позняков Ілля 
Ігорович 
poznakovila874@gmail
.com 
 

Ранкова гімнастика, загальнорозвиваючі вправи 

 

mailto:mi2505806@gmail.com
mailto:mi2505806@gmail.com
http://join.naurok.ua/
mailto:Pogorelovarita48@gmail.com
mailto:Pogorelovarita48@gmail.com
mailto:kyzinrost@gmail.com
mailto:Fizika50.zp@gmail.com
mailto:Pogorelovarita48@gmail.com
mailto:Pogorelovarita48@gmail.com
mailto:dashok202008@gmail.com
mailto:dashok202008@gmail.com
mailto:nataly0956@gmail.com
https://xtndthbrjdf.blogspot.com/
https://xtndthbrjdf.blogspot.com/p/blog-page_10.htm
mailto:elenaeva1959@gmail.com
mailto:elenaeva1959@gmail.com
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=594943
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=594943
mailto:poznakovila874@gmail.com
mailto:poznakovila874@gmail.com

