
Розклад занять на 19.04.2022   9  клас 

№ 

За/

п 

Предмет Тема уроку Хід уроку, завдання Форма 

проведення 

1 Біологія Біосфера як цілісна система https://www.youtube.com/watch?v=

vwvKUdOlZI0    

Прочитати п.51 

асинхронно 

2 Зарубіжна 

література 

Шолом – Алейхем «Тев’є -молочар». 

Народний гумор. Сучасні інтерпретації 

твору в театрі, кіно та інших видах 

мистецтва 

Онлайн-урок Google Meet – на 

09.10 

 

Синхронно 

3 Історія України Узагальнення за розділом 5.  Повторити вивчений матеріал. 

Виконати роботу на ст..201. 

(письмово пит..2,3,8,та завдання 

під таблицею) 

Асинхронно 

4 Геометрія Повторення, підготовка до контрольної 

роботи  

Виконати Д/самостійну роботу 

№4 на ст.162-163(з розв´язками) 

Асинхронно 

5 Основи 

правознавства 

Адміністративні проступки. опрацювати§21, пит1,2,3 

письмово інші усно ст..156. 

асинхронно 

6 Хімія Крохмал. Целюлоза. Їхні молекулярні 

формули, фізичні властивості, 

поширення і утворення в природі. 

Онлайн-урок Google Meet – на 

11.10 

https://meet.google.com/xgz-frdk-ruj  

( онлайн опитування) 

Синхронно 

7 Українська 

література 

П. Куліш «Чорна рада» Читати ст. 386-403 

 

Асинхронно 

 

Завдання з історії України 9 клас (Записуйте питання потім відповідь!!!) 

 

1. Адміністративно-територіальні одиниці в складі Австрійської імперії мали назву: 

    а) губернії,  б) штати;  в) воєводства;  г) провінції. 

 

2. Русько-українська радикальна партія виникла у: а) 1880 р.;  б) 1890 р.;  в) 1900 р.;  г) 1899 р.. 

https://www.youtube.com/watch?v=vwvKUdOlZI0
https://www.youtube.com/watch?v=vwvKUdOlZI0
https://meet.google.com/xgz-frdk-ruj


 

3. Українська соціал-демократична партія виникла у: а) 1880 р.;  б) 1890 р.;  в) 1900 р.;  г) 1899 р.. 

 

 

 

4. У Галичині засновано українське «Літературне товариство ім. Т. Шевченка» в:  

     а) 1878 р.;  б) 1868 р.;  в)1873 р.;  г) 1887 р. 

 

5. Одним із лідерів Української національно-демократичної партії був:   

     а) М. Павлик;  б) В. Охримович;  в) Д. Бачинський;  г) С. Вітик 

 

6. До якої із зазначених країн населення західноукраїнських регіонів виїздили на сезонні роботи у ІІ пол.  

    ХІХ – поч. ХХ ст.:  а) Канада;  б) США;  в) Росія;  г) Австралія 

 

7. У Галичині селянські повинності скасовувалися з дня 15 травня ....... р.:   

      а) 1849 р.;  б) 1853 р.;   в) 1848 р.;  г) 1851 р. 

 

8. Одним із лідерів Української соціал-демократичної партії був:  

    а) М. Ганкевич;  б) І. Франко;  в) Є. Левицький;  г) М. Павлик; 

 

9. Трудова еміграція — це  

10. Русофіли — це  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F

