
Розклад занять на 15.04. 2022 9  клас  

№ 

За/п 

Предмет Тема уроку Хід уроку, завдання Форма 

проведення 

1 Алгебра Повторення, систематизація 

знань з теми «Числові 

послідовності» 

Виконати самостійну роботу ( з 

обов’язковими розв’язками на 

ст.188) кожне завдання оцінюється 

в 1 бал. 

Асинхронно 

2 Всесвітня історія Узагальнення з теми «Європа 

та Америка» 

https://vseosvita.ua/test/uzahalnennia-za-temoiu-

yevropa-ta-ameryka-v-ostannii-tretyni-xix-na-

pochatku-xx-st-717033.html  пройти 

тестування результати 

сфотографувати та відправити у 

вайбер. Хто не завантажить 

посилання виконати завдання на 

ст..187. 

Асинхронно 

3 Російська мова Контрольное  изложение с 

дополнительным 

творческим заданием 

Завдання розміщене в кінці 

розкладу. 

Асинхронно 

4 Фізика Закон всесвітнього тяжіння. 

Сила тяжіння 

Переглянути відеоурок за 

посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=z

uziKHj3ydY 

(зробити записи, формули  до 

робочого зошита) 

Асинхронно 

5 Харківщинознавство Узагальнення  Виконати роботу (Завдання 

розміщене в кінці розкладу) 

Асинхронно 

6 Німецька мова    

 

https://vseosvita.ua/test/uzahalnennia-za-temoiu-yevropa-ta-ameryka-v-ostannii-tretyni-xix-na-pochatku-xx-st-717033.html
https://vseosvita.ua/test/uzahalnennia-za-temoiu-yevropa-ta-ameryka-v-ostannii-tretyni-xix-na-pochatku-xx-st-717033.html
https://vseosvita.ua/test/uzahalnennia-za-temoiu-yevropa-ta-ameryka-v-ostannii-tretyni-xix-na-pochatku-xx-st-717033.html
https://www.youtube.com/watch?v=zuziKHj3ydY
https://www.youtube.com/watch?v=zuziKHj3ydY


 

Русский язык 9 класс на 15.04.2022 

Задание: (сделать задание на двойном листке в линию)!!! 

1.Прочитать текст. 

2. Выполнить задания к тексту (устно и письменно). 

В процессе чтения учащиеся воспринимают текст в целом, осознают, какова главная мысль текста. 

На острове Бали 

Из столицы Индонезии Джакарты, расположенной на Яве, на остров Бали можно отправиться самолетом. 

Весьма распространено мнение, что Бали — остров, где все жители — природные артисты, художники, где господствует 

мир танца, музыки, живописи, скульптуры. В самом деле, искусство занимает очень большое место в жизни балийцев.  

Однажды нам довелось присутствовать на собрании лучших мастеров резьбы по дереву. Здесь же экспонировались их 

работы. Перед нами предстал богатейший мир человеческих чувств, настроений, переживаний, сказочный мир героев 

индонезийского эпоса. 

Бали славен и своими танцами. 

Можно назвать две причины этого. 

Одна из них — уклад социальной жизни балийцев. Когда на острове все богатство и прежде всего земли принадлежали 

раджам, здесь непрерывной чередой одна придворная церемония следовала за другой, торжественные встречи и проводы 

никогда не обходились без танцев. 

Другая, более важная причина — танцы до сих пор являются обязательной частью религиозных церемоний и обрядов. 



На Бали исполняется множество разнообразных танцев. Одни из них посвящены встречам высоких гостей, другие 

исполняются как увеселительные, для развлечения, третьи связаны с окончанием праздников. 

(158 сл.)                     (По Н. Архангельскому) 

Вопросы к тексту (устно) 

1. Как вы думаете, что отображает заглавие текста — тему или главную мысль? Аргументируйте ответ. 

2. Определите стиль и тип речи данного текста. 

3. Самостоятельное составление плана (письменно). 

4. Повторное чтение текста  

 Творческое задание (письменно) 

 5. Дополните текст информацией об украинском танце как одном из способов самовыражения украинского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завдання з Харківщинознавства 9 клас 

1.В Харкові на поч. ХХ ст. працювали відомінауковці: 

а) С.П. Корольов  б) Л.Ландау  в) М.К. Янгель      г) М.Барабашов 

2. Які з перелічених науково-виробничих центрів знаходяться в Харкові? 

а) Хартрон                         б) Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування 

в) Укрметртестстандарт    г) Орбіта 

3. Перший університет Харкова, з відкриттям якого розпочалася нова епоха розвитку регіону: 

а) НФаУ   б) ХНАУ ім.М.Є.Жуковького  в) ХНУ ім.В.Н.Каразіна  г) ХНУРЕ 

4. Видатним ученим Харківського колегіуму був: 

а) В.Н.Каразін  б) М.Барабашов  в) С.П.Корольов  г) Г.С.Сковорода 

5. 23 серпня 1975 р. в Харкові вступив в дію транспорт: 

а) метрополітен  б) авіаційний  в) тролейбуси  г) трамваї 

6. Найбільше ковальсько-штампувальне підприємство України та СНД: 

а) ЛКМЗ                       б)ТКШЗ                           в)СЗКПО 

7. Конструкторським бюро Харківського заводу  підкерівництвом М.І.Кошкіна було створено: 

а) ракета «Енергія»      б) танк Т-34                    в) тролейбус ЛАЗ 52522 

8. На території області знаходяться родовища камʼяного вугілля: 

а) Петрівське   б) Чугуївське  в) Валківське  г) Лозівське 

9. Газове родовище, що знаходиться на території Харківської області: 

а) Підсереднянське  б) Шебелинське  в) Сидоренківське  г) Коломацьке 

10. Виготовляє спеціальну техніку та двигуни до неї, бульдозери, шляхоукладачі, крани та ін.: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87


а) ВАТ «Харвест»  б) АТ «Турбоатом»  в) Завод ім.В.О. Малишева 

11. ХТЗ відомий в Україні найбільшим виробництвом: 

а) гусеничних та колісних тракторів  б) металообробних інструментів  в) електронних приладів 

 

 

 

 


