
Розклад занять на 16.05. 2022 9  клас  

№ 

За

/п 

Предмет Тема уроку Хід уроку, завдання Форма 

проведення 

1 Алгебра Повторення по темі                                     

« Послідовності» 

Завдання для перевірки знань до § 

15-20 ст.189 

 

Асинхронно 

2 Зарубіжна література ПЧ. Нелл Гарпер Лі «Убити 

пересмішника». Проблема 

входження молоді в дорослий 

світ, зіткнення із жорстокістю. 

Моральні ідеали у творі 

Самостійна робота за твором 

Гарпер Лі «Убити пересмішника» 

(завдання розміщені в кінці 

розкладу) 

Асинхронно 

3 Російська мова Повторение. Практикум по 

русской орфографии  

Вправа. 299 (письмово),300 

(усно),с.276-277 

Асинхронно 

4 Географія Економічні та продовольчі 

проблеми людства 

Онлайн-урок Google Meet- 9.00 
https://meet.google.com/hvo-xgka-woh 

опрацювати § 45. 

Синхронно 

5 Українська  мова Види й засоби міжфразного 

зв’язку 

Онлайн-урок Google Meet- 10.00 

https://meet.google.com/ujb-fgmi-uda 

Опрацювати §35 

 впр.426 

 

Синхронно   

6 Мистецтво Мистецтво в діалозі культур Перегляньте відео презентацію:  
https://www.youtube.com/watch?v=iMjmltl

4lMo 

Практичне завдання: Написати твір-

роздум» Як мистецтво єднає світ»  

 

асинхронно 

 

 

Завдання для 9 класу із зарубіжної літератури 

https://meet.google.com/hvo-xgka-woh
https://meet.google.com/ujb-fgmi-uda
https://www.youtube.com/watch?v=iMjmltl4lMo
https://www.youtube.com/watch?v=iMjmltl4lMo


Гарпер Лі (1926–2016). 

Твір Герпер Лі дає надію, 

що справедливість  і рівність 

переможе над злом, 

яке панує зараз у суспільстві . 

Шамі Чакрабарті, 

член журі премії «Bailays». 

 
 

Завдання №1  

 
 Заповни анкету письменника 

 

№ Анкета письменника 

1.  Ім’я при народженні  

2.  Дата народження  

3.  Місце народження  

4.  Дата смерті  

5.  Місце смерті  

6.  Громадянство  

7.  Рід діяльності  

8.  Роки творчості  

9.  Жанр  



10.  Мова твору  

11.  Премії  

12.  Нагороди  

 

Завдання №2  
 

Лі стверджувала, що сюжет роману є повною вигадкою та не має ніякого відношення до історії її власного  

«нудного» дитинства. 

 

 Досліди за текстом, чи можна погодитися з цією думкою письменниці ? 
 

Підсумки дослідження занотуй у таблиці 

 

 Біографічні факти Факти  з роману 

1.  Народилась в маленькому містечку в 

південній частині штату Алабама. 
 

2.  Батько, в минулому власник і редактор 

газети, за освітою юрист. Працював на 

державної службі адвокатом. 

 

3.  Отець Лі , будучи адвокатом, захищав 

афроамериканців, яки були звинувачувані  

в убивстві, але програв справу. 

 

4.  Дівоче прізвище  матері Гарпер Ді – Фінч.  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

5.  В дитинстві Лі була жвавою дитиною, 

любила зручні комбінезони більше , ніж 

плаття з корсетом. 

 

6.  Рано навчилась читати.  

7.  Мала трьох братів, з якими товаришувала. 

Один з них був на чотири роки старший за 

неї. 

 

8.  Мала друга дитинства Трумена Капоте 

(американський письменник), який 

мешкав у сусідньому будинку. 

 

9.  Лі було п’ять років, коли відбулись перші 

суди в справах чорношкірих  чоловіків,. 

звинувачених в зґвалтуванні двох білих 

жінок. Не дивлячись на докази того, суд 

присяжних приговорив до смертного 

вироку усіх, крім наймолодшого, 

тринадцятилітнього. 

 

10.  Зі слів Капоте, на їхньої вулиці жив 

чоловік (Сон Булвар), який також залишав 

дітям  даруночки у дуплі  дерева. 

 



Завдання  №3  

 

  Використовуючи зображення героїв, побудуйте  систему  образів відповідно до головної героїні. 

 

                  
 Вкажіть  ім’я героїв  та  їхні  зв’язки  (за зразком). 

 
Страхолюд 
(Артур Редлі) 

сусід 

 

                                                     
  Джім                                    Аттікус  

                                                     (Всевидько)                      (батько) 

 

 

 

 



 

 

 

Завдання  №5   

Добери до опису героїв роману  «Убити пересмішника» відповідні зображення героїв з наведених 

нижче. У кольорові  чотирикутники допиши ім’я героя та вкажи його зв'язок з головними героями. 

 

 



 

… жила самотньо з прислугою  —     

молодою негритянкою — недалеко від нас, 

у будинку з терасою, до якої вели круті 

східці. Вона була вже стара і сиділа день у 

ліжку або в кріслі на колесах. переховувала 

старовинний пістолет… 
Я вирішила, що ……. підмінили після 

народження, що, можливо, моїм дідові та 

бабі підсунули когось із Крофордів 

замість Фінчів…. Скільки я себе пам'ятаю, 

вона завжди тут як тут — холодна і 

велична. 

                  Міс ….. була вдова, до того ж       

жінка-хамелеон: коли     працювала в саду,   

то надівала старий бриль і чоловічий 

комбінезон, а коли, прийнявши о п'ятій 

вечора ванну, виходила на веранду, то вже 

була королева вулиці — красива, гарно 

вбрана, 

……….  був одним із небагатьох 

учених людей, яких я зовсім не 

боялася, можливо тому, що він ніколи 

не поводився як лікар. 

 

Вимогливіша, ніж могла б бути 

рідна мати... …. ніколи і нічого не 

пропустить, не догоджає їм у 

всьому, як це часто трапляється… 

Я чомусь подумала, що на світі немає 

людини самотніьої, ніж ця ….. Вона ще 

самотніше, ніж Страхолюд  Редлі, який 

ось уже двадцять п’ять років не вихо-

дить з дому…. Її життя було сумне, 

безрадісне… 
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