У К Р А Ї НА
ЗДОВБИЦЬКА ЗОШ І-ІІ ст.
ДУБЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
35652 вул .Молодіжна, с. Здовбиця
Дубенського району, Рівненської області
E-mail: dubno_osvita18@ukr.net
Код ЄДРПОУ 24172125
Інформація про організацію дистанційного навчання 9 клас
Предмет

Тема

Англійськ
а мова

Пам’ятки
Великобританії
Пам’ятки
України

Історія
України:

Розділ 4
Російські землі у
складі
Російської
імперії
Російські землі у
складі

Номер
Вид заняття
парагра (онлайн курс,
фа,
відеоурок,
сторінка
тощо)
103-173
Мінівідеоурок
123+ 175
и
(Займенн Мінівідеоурок
ики+
и
кількісні
числівник
и)
Відеоуроки
202-209
210-215

216-225
226-234

Інтернет посилання

https://m.youtube.com/playlist?list=PLcetZ6gSk968nUdj
5-kLphOTmo5dt9t2E
https://m.youtube.com/watch?v=vxD4z2gTmvk&list=PL
cetZ6gSk96_Fprtuj6gKN9upPjaDrARH&index=55&t=0
s
https://m.youtube.com/watch?v=Hd5TucosUiA&list=PL
cetZ6gSk96_Fprtuj6gKN9upPjaDrARH&index=78&t=0
s
https://www.youtube.com/watch?v=DKhPJleRKL4
https://www.youtube.com/watch?v=MlURaqyJE3M
https://pidruchniki.com/76035/istoriya/ukrayinski_zemli_
skladi_rosiyskoyi_imperiyi_pochatku
http://moodle.hups.mil.gov.ua/mod/book/view.php?id=95
50

Примітк
а

Всесвітня
історія:

Правознав
ство

Російської
імперії на
початку ХХ
століття
Практична
робота
США в останній
третині ХІХ
століття
Великобританія
1920-1930-ті
роки.
Європа та
Америка в
останній третині
XIX — на
початку XX ст.
Модернізація
країн Євпропи
та Америки в
останній третині
ХІХ на початку
ХХ ст.
Кримінальна
відповідальність
неповнолітніх
Практичні
роботи 7-8

235
142-147

Відеоуроки

148-152

Відеоуроки

153-159

Тестові
завдання

160-174

Тестові
завдання

133-139
п.19-20
п.21
141-150
152-156.
141-167

Уроки

https://www.youtube.com/watch?v=0kzuHLpOC7c
https://www.youtube.com/watch?v=DKz2uUUpwfk
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdryc
hniki/vsesvtnya-storya-9-klac-pdrychnik-o-v-gsem-o-omartinyuk/testov-zavdannya-dlya-pdgotovki-dotematichnogo-otsnyuvannya-za-rozdlom-iii-vropa-taamerika-v-ostannyi-tretin-xix-na-pochatky-xx-st/13482testov-zavdannya-dlya-pdgotovki-do-tematichnogootsnyuvannya-za-rozdlom-iii-vropa-ta-amerika-vostannyi-tretin-xix-na-pochatky-xx-st
https://naurok.com.ua/test-z-temi-modernizaciya-kra-nvropi-ta-ameriki-v-ostanniy-tretini-xix-na-pochatku-xxst-111843.html

https://loda.gov.ua/news?id=46551
https://www.youtube.com/watch?v=NL-rYDLT0T0
https://www.youtube.com/watch?v=50Mjx1g0uhk

Мистецтв
о

Фізична
культура

Українське кіно

п.23-24
148-159
п.25-26
160-167

Український
кінематограф
20-30-ті роки
Правила гри у Волейбол
волейбол: зони,
передня і задня
лінії,
нападаючий
удар
Техніка
володіння
м’ячем: техніка
удару,
верхня
пряма
подача,
прямий
нападаючий
удар гравцями
передньої лінії
Тактика нападу:
тактика
подач
Розвиток
фізичних
якостей:
підтягування у
висі
(хлопці),

Презентація
Урок
Презентація

Урок

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-nske-kino89012.html
https://www.youtube.com/watch?v=0NEVDp1Xo54

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pravila-gri-vvoleybol-89883.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-modul-voleybol64501.html

Геометрія

Алгебра

качання
пресу
(дівчата)
Правильні
многокутники та
їх властивості

Числова
послідовність

п.17-19

Презентація

п.15-17

Арифметична
прогресія
Українськ Складні речення
а мова
з
різними
видами
сполучникового
і
безсполучников
ого зв’язку
Українськ Тарас
а
Григорович
література Шевченко.
Поеми
«Сон»,
«Кавказ»,
«І
мертвим
і
живим»

п.28-29
172-179

Урок

208-254
Тексти
творів

Презентації

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pravilnimnogokutniki-9-klas-5527.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pravilnimnogokutniki-98388.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pravilnimnogokutniki-9-klas-5527.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-algebra-9klas-chislovi-poslidovnosti-73095.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-chislovaposlidovnist-145726.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-algebri-9klas-arifmetichna-progresiya-82549.html
http://www.myshared.ru/slide/1086655/
https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-kavkaz-tshevchenka-36028.html
http://www.myshared.ru/slide/1359477/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-t-shevchenko-imertvim-i-zhivim-90250.html
https://ppt-online.org/135548

Зарубіжна Генріх
Ібсен
література «Ляльковий дім»

Презентації
Тестові
завдання

Бернард
Шоу
«Пігмамон»
Біологія

Географія

Еволюція
органічного
світу

Особливості
виробничого
процесу
та
чинники
розміщення
підприємств, що
виробляють
тканини різних
видів,
одяг,
шкіряновзуттєву
продукцію.
Чинники
та

п.44-49

Самостійне
опрацювання,
веб-сервіс,
тези виступів,
консультації
через
соцмережі
Презентації

http://metoduchna-palitra.blogspot.com/p/blogpage_500.html,
https://naurok.com.ua/prezentaciya-problemi-lyalkovogodomu-v-drami-g-ibsena-15091.html
https://naurok.com.ua/test/test-za-tvorchistyu-bernardashou-pigmalion-3510.html,
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-bernard-soupigmalion-osoblivosti-svitogladu-b-sou-134122.html
https://www.kursak.com/vydoutvorennia-ta-yoho-typy/
https://osvita.ua/vnz/reports/biolog/22760/ ,
https://www.youtube.com/watch?v=EEE1s6YGeII
https://www.youtube.com/watch?v=5kufq91fQUQ
http://www.10minclass.com/video/829

https://naurok.com.ua/virobnictvo-tkanin-odyaguvzuttya-150764.html
https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%
D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%
B5%D0%BA%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%
B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%
B2%D0%BE%D1%97%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1
%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%

центри
розміщення
текстильного,
швейного,
шкіряного,
взуттєвого
виробництва в
Україні.
Найбільш країни
виробники
та
країни
експортери.
Народні
промисли
України.
Чинники
розміщення
підприємств, що
виробляють
харчові
продукти.
Харчова
промисловість в
Україні.
Виробництво
харчових
продуктів
в
своєму регіоні.
Виробництво

D1%82%D1%96/
https://www.youtube.com/watch?v=sn826z-14HM

https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%
D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1
%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%
D1%82%D1%8C%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%
BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%
BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1
%81%D0%BB%D0%B8/
http://agroprom-rivne.gov.ua/harchova-ta-pererobna-

Хімія

Фізика

продуктів
харчування
в
світі.
Традиційні
виробництва
харчових
продуктів
окремих країн
світу
Оксигеновмісні
органічні
речовини

Урок 4142
62-64
(робочий
зошит)
п.30-31
Урок 4445
69-71
п.32
закон п.30-38

Другий
Нютона
Тетій
закон
Нютона
Закон
всесвітнього
тяжіння.
Прискорення
вільного
падіння.

promislovist/perelik-pidpriyemstv/

Відеоуроки

https://www.youtube.com/watch?v=gG_vcBL9n9o
https://www.youtube.com/watch?v=KKkDJK4i2Dw

Уроки

https://naurok.com.ua/

Німецька
мова

Основи
здоров’я

Рух тіла під дією
сили тяжіння (у
вертикальному
напрямку).
Рух тіла під дією
сили
тяжіння
(початкова
швидкість
напрямлена
горизонтально).
Рух тіла під дією
кількох сил під
дією напрямку.
Культурні
155
ландшафти
Німеччини
Моя
161
Батьківщина
Це є Україна
163
Цікаві подорожі 165-168
Україною
Репродуктивне Опрацюв
здоров’я молоді ати
параграф
1. Тема. Стан
24
репродуктивног
о здоров’я
молоді в
Україні.

https://www.youtube.com/watch?v=-nDtNmzfVI8
https://www.youtube.com/watch?v=Ty64FPChfGY
https://www.youtube.com/watch?v=M_gFNEkfngE
http://green-ukraine.com/de/die-ukraine-geographischelage
Самоосвіта,
телефонний
режим

Негативні
наслідки ранніх
статевих
стосунків,
зокрема,
інфікування на
вірус папіломи
людини та ризик
розвитку раку
шийки матки.
2. Тема.
Запобігання
захворюванням,
які передаються
статевим
шляхом. Засоби
контрацепції.
Спільна
відповідальність
чоловіка і жінки
за використання
контрацепції та
засобів захисту
від ІПСШ.

Опрацюв
ати
параграф
25

Самоосвіта,
телефонний
режим

Виконати
практичне
завдання
Відпрацювання
навичок
отримання
достовірної
інформації про
інфекційні та
неінфекційні
захворювання у
своєму
середовищі.
3.Тема.
Значення
моральних
цінностей для
профілактики
ІПСШ.
Протидія стигмі
і дискримінації
осіб за будьякою ознакою в
т. ч. за станом

Опрацюв
ати
параграф
26

Самоосвіта,
телефонний
режим

здоров’я та з
інвалідністю.

Директор школи

Михайло ФЕНЮК

Класний керівник

Алла Глівчук

