
Завдання учням 6-Б, 7-Б, 8, 9-Б, 10 класів з УЖМ 

з 13.04  по  17.04.2020 р. 
 

Клас Завдання 

 

 

 

6-Б 

                                                                 

У заведених зошитах - словничках  записуйте не зрозумілі для вас слова. 
Щоб їх зрозуміти, використовуйте тлумачний словник української мови  та  
програму Spreed Signs.  Поповнюйте свій словниковий запас, збагачуйте і 
удосконалюйте жестову мову.  При необхідності зв’язуйтеся зі мною через групу у 
Viberi.             

                                  Наша країна 

1.  Перегляньте сайт  https://www.youtube.com/watch?v=Z2RpmWJ1Bp0 

2. У зошитах - словничках запишіть назви найкрасивіших міст України, 
      які ви переглянули  на сайті. 

 

 

7-Б 

 

У заведених зошитах - словничках  записуйте не зрозумілі для вас слова. 
Щоб їх зрозуміти, використовуйте тлумачний словник української мови  та  
програму Spreed Signs.  Поповнюйте свій словниковий запас, збагачуйте і 
удосконалюйте жестову мову.  При необхідності зв’язуйтеся зі мною через групу у 
Viberi. 

                 Запоріжжя – оплот українського козацтва 

  1.  Перегляньте сайт   https://www.youtube.com/watch?v=NsidAJbjcT8 

  2.  Із cайту випишіть незнайомі слова в зошит- словничок та за допомогою  
        програми Spreed Signs вивчіть їх значення жестовою мовою).  
 

 

 

8 

        У заведених зошитах - словничках  записуйте не зрозумілі для вас слова. Щоб 
їх зрозуміти, використовуйте тлумачний словник української мови  та  програму 
Spreed Signs. Поповнюйте свій словниковий запас, збагачуйте і удосконалюйте 
жестову мову.  При необхідності зв’язуйтеся зі мною через групу у Viber 

Фонд соціального захисту інвалідів 

   Фонд України соціального захисту інвалідів створено для підтримки і 
захисту людей з особливими потребами. Цей Фонд контролюється Міністерством 
соціальної політики України. 
Основними завданнями Фонду є: 
1) фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю 
в Україні; 
2) забезпечення в межах своїх повноважень реалізації заходів щодо зайнятості та 
працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема створення робочих місць. 

  Фонд: 
-  взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 
міжнародними установами та організаціями з питань щодо соціального захисту 
осіб з інвалідністю та надання їм соціальної допомоги; - - отримує та спрямовує 
благодійні внески підприємств, установ, організацій і громадян на заходи та 
виконання програм щодо соціального захисту осіб з інвалідністю; 
- бере участь створенні робочих місць для осіб з інвалідністю; 
- виконання програм соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з 
інвалідністю, забезпечення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, 
забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, забезпечення технічними та 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2RpmWJ1Bp0
https://www.youtube.com/watch?v=NsidAJbjcT8


іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 
осіб, у тому числі виробами підвищеної функціональності за новітніми 
технологіями та технологіями виготовлення, що відсутні в Україні, учасників 
антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок. 

 Якщо вас не хочуть прийняти на роботу, тому що ви інвалід або принизили 
на роботі, на якій ви будете в майбутньому працювати, ви можете оскаржити це у 
Фонді соціального захисту інвалідів.  

У м. Чернівцях такий Фонд знаходиться по вулиці Героїв Майдану, 87 Г. 

 

 

 

 

 

9-Б 

У заведених зошитах - словничках  записуйте не зрозумілі для вас слова. 
Щоб їх зрозуміти, використовуйте тлумачний словник української мови  та  
програму Spreed Signs. Поповнюйте свій словниковий запас, збагачуйте і 
удосконалюйте жестову мову.  При необхідності зв”язуйтеся зі мною через групу у 
Viberi. 

                  

           Правила пожежної безпеки і поведінки під час пожежі.         
1. Перегляньте презентацію на сайтах: 

 http://www.myshared.ru/slide/1282370/; 

 https://schooln43.at.ua/news/pam_jatka_dlja_ditej_z_pozhezhnoji_bezpeki/2018-

03-27-1116  

 

 

Виховна робота з учнями 9-Б класу 

Правила поведінки в гостях 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.myshared.ru/slide/1282370/
https://schooln43.at.ua/news/pam_jatka_dlja_ditej_z_pozhezhnoji_bezpeki/2018-03-27-1116
https://schooln43.at.ua/news/pam_jatka_dlja_ditej_z_pozhezhnoji_bezpeki/2018-03-27-1116


Заходи безпеки при пандемії коронавірусу >> 
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У заведених зошитах - словничках  записуйте незрозумілі для вас слова. Щоб 
їх зрозуміти, використовуйте тлумачний словник української мови  та  програму 
Spreed Signs.  Поповнюйте свій словниковий запас, збагачуйте і удосконалюйте 
жестову мову.  При необхідності зв’язуйтеся зі мною через групу у Viberi. 

 

Світова федерація глухих 

 

1. Перегляньте сайти: 
 

-    -  https://ourlife.in.ua/v-mire-gluhih/3445-z-storyi- vsesvtnoyi-federacyi-gluhih.html  

-    -  https://utog.org/diyalnist-utog/najvazhlivishi-podii-vfg 

 

https://www.medcv.gov.ua/archives/27932
https://ourlife.in.ua/v-mire-gluhih/3445-z-storyi-%20vsesvtnoyi-federacyi-gluhih.html
https://utog.org/diyalnist-utog/najvazhlivishi-podii-vfg

