
Завдання для учнів 9-х класів з 21.02.22 по 25.02.22 
 

Предмет ПІП вчителя, 
e-mail вчителя 

Завдання  

Українська  
мова  

Тур'янська Тетяна Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 

На 22.02 – Впр.316, виконати роботу на «Мій 
клас» до 26.02. 
На 24.02 - §25-28 опрацювати та скласти проект 
статті «БСР». 

Українська 
література 

Тур'янська Тетяна Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 

На 23.02 – стор.199-203 скласти конспект. 
На 26.02 – вивчити уривок напам`ять із поеми 
«Сон», стор.203-209 письмовий аналіз, теорія 
літератури. 

Англійська  
мова  

Янченко Олена Миколаївна 
yanchenko.om@gmail.com 
 

На 21.02 -  1. Завдання за посиланням - з’єднайте 
дві частини речень, щоб надати екологічне 
застереження. 
https://learningapps.org/display?v=p5230b6g521  
2. Ознайомитися з презентацією “Conditional 1” 
(умовні речення 1го типу) 
https://docs.google.com/presentation/d/1iM-
pJaZTGgY6ozEZCjA54gF-
ibBpib9x/edit?usp=sharing&ouid=10827420622591
9580085&rtpof=true&sd=true  
3. Слайд 7 - доповнити речення, дописавши 
головну частину умовних речень (письмово в 
зошиті). 
На 23.02 - 1. Читати і перекладати текст за 
посиланням 
https://drive.google.com/file/d/162QT_l-
A1KPhW5pCXwdVFc8u11q2s2jf/view?usp=sharin
g  
2. З’єднати пари слів з тексту: з 
https://learningapps.org/display?v=p5gefzsdc21 
3. Виконати тест за змістом тексту за посиланням 
(на пошті). 
 

Російська 
мова 

Колядко Вікторія 
Володимирівна 
koliadko1973@gmail.com 
 

На 22.02 – завдання за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3200258 
 
На 25.02 – учебник Л.В.Давыдюк, В.И.Стативка 
– Упражнение 207, 208. 

Зарубіжна 
література 

Макаренко Олена Петрівна 
karol.makarena@gmail.com 
 

На 22.02 – пройти тест «На Урок» (М.В.Гоголь 
«Шинель») за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8418250 . 
Відкритий до 23.02, до 20:00, час проходження 
45 хв, одна спроба, 24 питання. 
 
 
На 25.02 – читати скорочено М.В.Гоголь «Ніс» за 
посиланням https://www.ukrlib.com.ua/styslo-
zl/printit.php?tid=8139 
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Історія України Федченок Юлія Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 
 

На 23.02 – §27 опрацювати, переглянути 
відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=7InwLLVCX54 
Виконати письмово завдання 1 стор.191 в 
рубриці «Домашнє завдання».   

Всесвітня 
історія 

Федченок Юлія Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 
 

На 22.02 - §17 опрацювати, письмово 
охарактеризувати причини і скласти перебіг 
подій революції 1905-1907рр. 

Правознавство Щетинін Дмитро 
Миколайович 
dmitriy.shetinin46@gmail.com 

На 23.02 - §17, стор.199 завдання 1-4.  
 
 

Мистецтво Стахнік Василь Степанович 
vasylstachnik@gmail.com 
 

 

Алгебра Мелентьєва Олена Іванівна 
melentievaolena@gmail.com 
 
 

- 

Геометрія 
 

Мелентьєва Олена Іванівна  
melentievaolena@gmail.com 
 

На 24.02 – за підручником: п.14, теореми 14.1, 
14.2,; №13.17, №14.26, №14.28. 
 

Біологія Іванова Маргарита Яківна 
Pogorelovarita48@gmail.com 
 

На 21.02 - §39-41, конспект. 

Географія Звягінцева Тетяна Леонідівна 
kyzinrost@gmail.com 
 

На 21.02 – прочитати §30, виписати визначення.  
 
На 24.02 – позначити на контурній карті України 
«Центри машинобудування України».  

Фізика Журавльов Олександр 
Анатолійович 
Fizika50.zp@gmail.com 

- 

Хімія Іванова Маргарита Яківна 
Pogorelovarita48@gmail.com 
 

На 23.02 - §28, записати висновки. 

Трудове  
навчання 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.com 
 

На 22.02 – отримання деталей задуманого виробу 
(демонстрація під час уроку). 

Інформатика Четверікова Наталія Раісовна 
nataly0956@gmail.com 
 

На 21.02 – Розділ 2 (стор.44-125) – повторити; 
стор.124-125 завдання 4. 
 
На 24.02 - §4.1 вчити, стор.185-193. 

Основи  
здоров’я 

Бєлоконова Олена Миколаївна 
elenaeva1959@gmail.com 

На 25.02 - §21, стор. 150-154. Тест відкритий до 
25.02 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1523210 . 

 
Фізична 
культура 

Білозерцев Сергій Степанович 
belozercevsergej53@gmail.com 
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